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O laser e os conceitos de polarização e efeito fotoelétrico em uma abordagem
significativa no ensino médio.

INTRODUÇÃO

Saudações, colega professor!

Este roteiro instrucional é parte integrante do produto educacional desenvolvido no
programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de F́ısica (MNPEF), promo-
vido pela Sociedade Brasileira de F́ısica (SBF), localizado no seu pólo de número 15,
situado na Universidade Federal Fluminense (UFF), campus do Aterrado, em Volta
Redonda-RJ, e tem como objetivo auxiliar na aplicação de aulas da disciplina de F́ısica,
ministrada em turmas da 3ª série do ensino médio. Esta atividade envolverá conceitos
de F́ısica Moderna e Contemporânea (FMC), em um conjunto de práticas que abordam
fundamentalmente uma proposta inspirada na Teoria da Aprendizagem Significativa
de David Paul Ausubel (1918-2008) e na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP).
A aplicação do produto será realizada através de 5 (cinco) etapas distribúıdas ao longo
de 6 (seis) aulas, cada uma com duração de 50 minutos. A Etapa 1 corresponde à
proposição de mapas conceituais que reforçam os conteúdos sobre fontes de luz laser,
dualidade part́ıcula-onda, polarização e efeito fotoelétrico, discutidos anteriormente.
Tais mapas foram elaborados não só para reforçar a aprendizagem desses conceitos,
mas também conectar estes tópicos com situações do cotidiano através das perguntas
motivadoras, as quais serão propostas na Etapa 2 do roteiro: um conjunto de cinco
questões que serão apresentadas aos alunos, individualmente, com o objetivo de se
estimular o pensamento investigativo sobre o funcionamento de alguns sistemas, co-
mumente usados em nosso cotidiano. Esses procedimentos serão desenvolvidos ao longo
das aulas 1 e 2, totalizando uma carga horária total de 1hora e 40 minutos. Na Etapa
3 os alunos, aos pares ou individualmente, terão contato com simulações virtuais dos
aplicativo PhET (Interactive Simulations) e Physics at School Lite, os quais simularão
alguns fenômenos abordados; o funcionamento do laser, o fenômeno luminoso de po-
larização e o efeito fotoelétrico, por exemplo. A realização desta atividade dependerá
da disponibilidade de um laboratório de informática ou equivalente, até podendo ser
realizado individualmente pelo aluno ou apresentado em uma projeção pelo profes-
sor. Esses procedimentos serão desenvolvidos ao longo das aulas 3 e 4, totalizando
uma carga horária total de 1hora e 40 minutos. As Etapas 4 será destinada à prática
laboratorial, na qual os alunos receberão kits didáticos e realizarão a montagem dos
experimentos, afim de comprovar os fenômenos discutidos. Nesta etapa, os alunos
serão divididos em grupos e desenvolverão as seguintes atividades:
• montagem e execução dos experimentos, seguindo um roteiro;
• coleta de dados de imagem (fotos e v́ıdeos) ;
• análise dos fenômenos observados a partir das imagens captadas pelos alunos;
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• análise quantitativa com dispositivos experimentais automatizados com tecnologia
arduino.

A Etapa 5 terá como objetivo avaliar a aprendizagem, onde os alunos discutirão
de maneiras qualitativa e quantitativa os resultados do experimento com o intuito de
interpretar os fenômenos das perguntas motivadoras de uma forma conclusiva. Em
seguida, responderão a um questionário para verificar a compreensão dos fenômenos
abordados após a aplicação do produto. Como etapa complementar, um questionário
de avaliação será preenchido pelos alunos com o intuito de avaliar o produto. Esses
procedimentos serão desenvolvidos ao longo das aulas 5 e 6, totalizando uma carga
horária de 1hora e 40 minutos. O roteiro do aluno foi planejado de modo que este possa
protagonizar, ou seja, realizar a atividade tendo no professor apenas um mediador ao
longo de todas as etapas. A aplicação do produto deverá requerer um tempo total de
300 minutos, aproximadamente.

Etapa 1: Mapas conceituais

A Etapa 1 consistirá de uma revisão de tópicos abordadoso, onde o grupo de alunos
acessará vários pontos que foram discutidos em aulas anteriores, através dos mapas
conceituais, com o intuito de relembrar e fixar nossos conhecimentos prévios. Com isso,
os alunos discutirão o que foi abordado ao longo do bimestre com base nas informações
ilustradas nas figuras 1 (mapa conceitual sobre dualidade onda-part́ıcula) e 2 (mapa
conceitual sobre efeito fotoelétrico).

Figura 1: Mapa conceitual ilustrando a relação entre diversos conceitos que auxiliam
no entendimento do tópico de dualidade onda-part́ıcula (Fonte: autor).

Esses dispositivos didáticos irão nos retornar à linha conceitual abordada em nos-
sas aulas expositivas. Para essa atividade você deverá utilizar algumas formulações
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Figura 2: Mapa conceitual ilustrando a relação entre diversos conceitos que auxiliam
no entendimento do tópico de efeito fotoelétrico (Fonte: autor)).

matemáticas e conceitos f́ısicos que descrevem as componentes teóricas que já foram
discutidas com o professor. Estes mapas conceituais foram criados com o aux́ılio do
software gratuito CmapTools (https : //cmap.ihmc.us/), que constitui uma ferramenta
de grande relevância, para a introdução e abordagem de alguns tópicos.

Etapa 2: Perguntas Motivadoras

Esta etapa tem por objetivo despertar no aluno a curiosidade com relação a explicação
de diversos fenômenos da atualidade e fazer com que ele possa relacioná-las com os
conceitos abordados em sala de aula. Seguem as perguntas que nortearão alguns tópicos
discutidos com os alunos, com seus respectivos padrões de resposta:

1. Você já parou pra pensar qual a relação existente entre a dispersão
luminosa e as cores que aparecem num arco-́ıris, em um Compact Disc (CD)
e nas bolhas de sabão?

O arco-́ıris, o CD e as peĺıculas de sabão mostram a decomposição da luz viśıvel,
constitúıda pelas cores puras do espectro eletromagnético. Tais cores dependerão da
frequência que representa cada uma. No arco-́ıris, a luz solar incidente sofre refração,
seguida de reflexão luminosa dentro de gotas de água suspensas na atmosfera. Como
o ı́ndice de refração depende da cor (frequência da onda luminosa), a luz solar sofre
dispersão, separando as cores em vvermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e
violeta. Um CD comum pode se comportar como uma rede de difração da luz. As trilhas
do CD, onde estão codificados os dados da mı́dia, são muito estreitas e comprimidas,
como as ranhuras de uma rede de difração. É exatamente por isso que o CD apresenta
cores tão v́ıvidas quando reflete a luz em certos ângulos. Quando recebe incidência de
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luz, a bolha de sabão, que é uma peĺıcula cuja espessura varia de milésimos de miĺımetro
de comprimento, reflete as cores de modo similar ao arco-́ıris. As sete cores espectrais
surgem em razão do fenômeno da interferência da luz que ocorre entre as paredes
interna e externa da peĺıcula. O aplicativo “Physics at School Lite” será utilizado para
ilustrar o fenômeno da dispersão luminosa através da simulação “PRISMA”. A seguir,
será apresentado o padrão de resposta.

2. No contexto dos fenômenos luminosos, você sabe como funcionam
o cinema em terceira dimensão (3D) e os óculos que recebemos antes de
acessar a sala de projeção?

O 3D é uma ilusão da nossa mente. A distância entre nossos olhos nos faz ver
imagens ligeiramente diferentes, que são fundidas pelo cérebro para formar uma só,
com profundidade. O mesmo ocorre com as imagens 3D no cinema e na TV. Cada
olho recebe uma imagem um pouco diferente da outra. O resto é com o cérebro.Os
óculos 3D exibem imagens diferentes aos seus olhos. A tela de cinema mostra duas
imagens, que podem estar em cores ou em posições diferentes e os óculos funcionam
como filtro, para que cada uma delas alcance um dos seus olhos. Depois disso, o
cérebro funde as duas. Em algumas TVs, os óculos são dispensáveis. Atualmente,
há dois tipos principais de óculos: os passivos e os ativos. Os passivos, comumente
usados nas exibições de cinema, se dividem em dois modelos: os anagĺıficos (em geral
em azul e vermelho), que filtram as imagens por cor, enquanto os polarizados fazem
a separação das ondas luminosas em planos de polarização perpendiculares, para cada
lente dos óculos. Já os ativos, que acompanham as TVs 3D e são mais caros, têm
dois pequenos painéis de LCD no lugar das lentes e, sincronizados por infravermelho,
mostram as imagens alternadamente para cada olho.

O aplicativo “Physics at School” será utilizado para ilustrar o fenômeno da pola-
razição através da simulação “FILTRO POLARIZADOR” . A seguir, será apresentado
o padrão de resposta.

3. Os LED são uma realidade tecnológica do nosso cotidiano; na ilu-
minação e em equipamentos eletrônicos. Porém, dentro de sua gênese
quântica, eles podem ser considerados simplesmente “lâmpadas em minia-
tura”?

O LED (do inglês Light Emitting Diode - Diodo Emissor de Luz) é um dispositivo
capaz de emitir luz de forma eficiente e econômica, portanto, é uma alternativa interes-
sante para a iluminação pública e residencial. Trata-se de um componente eletrônico
capaz de emitir luz viśıvel, transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse
processo é chamado de eletroluminescência. Os LEDs são feitos de materiais semicon-
dutores. Ao substituir alguns dos seus átomos por outros em um processo chamado de
dopagem, é posśıvel controlar a cor emitida pelo dispositivo. Nos LEDs de alto brilho,
o dispositivo irá emitir uma radiação eletromagnética cuja frequência é equivalente
a de uma determinada luz monocromática presente no espectro viśıvel. O aplicativo
“Physics at School” será utilizado para ilustrar o funcionamento do LED através da
simulação “RESISTOR DEPENDENTE DE LUZ” . A seguir, será apresentado o
padrão de resposta.

4. A partir dos seus conhecimentos do espectro eletromagnético, você
saberia diferenciar a luz do Sol que nos ilumina da luz de um feixe de laser?
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O que diferência a luz solar, que é policromática e incoerente, da luz do laser são
suas caracteŕısticas particulares. A palavra laser tem origem no idioma inglês. É a
abreviação para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation que signi-
fica amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O funcionamento do
laser baseia-se na emissão estimulada, um conceito introduzido por Einstein em 1917.
Porém, o laser só foi desenvolvido em 1960, configurando-se como um tipo de radiação
eletromagnética atuante nas regiões viśıvel, infravermelho e ultravioleta que tem como
principais caracteŕısticas:
• Monocromática: a luz do laser apresenta somente um comprimento de onda e, con-
sequentemente, uma única cor.
• Coerente: se dois feixes produzidos por um mesmo laser forem separados e, em se-
guida, recombinados, mesmo após percorrerem longas distâncias, ainda haverá uma
relação constante entre as fases dos dois feixes.
• Direcional: o feixe de luz produzido por um laser é formado por ondas produzidas na
mesma direção e é bastante estreito, ou seja, propaga-se na mesma direção e sofre o
mı́nimo de dispersão.
• Alta intensidade: outra caracteŕıstica é que a luz do laser é muito potente, podendo
chegar à ordem de 1012 watts.
O programa de simulações “PhET SIMS” será apresentado aos alunos, ilustrando o
funcionamento de um laser através da simulação virtual intitulada “LASER”.

5. Como funciona o acionamento da iluminação pública em sua rua ao
anoitecer?

Os postes de iluminação pública são equipados com sensores conhecidos como fo-
tocélulas ou relês fotoelétricos Tais dispositivos tem como caracteŕıstica principal con-
verter um pulso luminoso em um sinal elétrico que é processado por um circuito, que
detectando o momento em que a luz do Sol não é mais suficiente para iluminar o local.
As tais fotocélulas são dispositivos com pequenas aberturas para a entrada dos raios de
luz. Quando o Sol se põe e a incidência de luz diminui, elas deixam de receber luz e em
função de seu circuito eletrônico, liberam corrente elétrica capaz de acender um con-
junto de lâmpadas de um mesmo logradouro. Ao amanhecer, a luz solar volta a incidir
sobre os dispositivos fotoelétricos interrompendo a passagem da corrente elétrica pelo
circuito e apagando todas as lâmpadas. De maneira semelhante funcionam os sensores
de presença que acionam portas automáticas; aquelas que vemos em agências bancárias
e shopping centers. A principal diferença entre esses e as células fotoelétricas é que
o acionamento é feito com radiação infravermelha (comumente chamada de “luz in-
fravermelha”). O programa de simulações “PhET SIMS” será utilizado para ilustrar
o funcionamento através da simulação “EFEITO FOTOELÉTRICO”. Além disso, o
aplicativo “Physics at School Lite” será utilizado diretamente pelos alunos para verifi-
car o fenômeno através das simulações correspondentes.

Etapa 3. O uso do simulador PhET e o do aplicativo Physics at School Lite.

Dentro da proposta do produto educacional, é importante a inserção das TDIC (Tec-
nologias Digitais de Informação e Comunicação). Tal processo se dá por intermédio do
uso de simulações dos fenômenos abordados no presente trabalho, através da página
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https : //phet.colorado.edu/ptBR/|. No que se refere ao aplicativo para dispositivos
móveis, conhecido como Physics at School Lite, podemos obtê-lo gratuitamente através
das páginas:
• ANDROID https://apkpure.com/br/physics− at− school − lite

/air.cz.moravia.vascak.physicsatschool
• IOS https://itunes.apple.com/us/app/physics−at−school/id877683129?mt = 8
Uma observação se faz relevante: a versão do aplicativo para IOS somente será

executada em dispositivos do tipo IPad. Contudo, a grande popularização de disposi-
tivos móveis com sistema operacional Android tende a compensar essa dificuldade. As
simulações contidas nesse aplicativo são altamente interativas e poderão ser utilizadas
concomitantemente pelos estudantes durante a aplicação do produto. Seu download é
gratuito e sua disponibilidade é excelente, podendo ser executado off-line, ou seja, sem
depender de uma conexão com rede de internet.

3.1. Passo a passo para o uso do PhET
1. Acessamos o link https : //phet.colorado.edu/ptBR/ através do qual aparecerá

a página (figura 3):

Figura 3: Imagem ilustrando a página inicial do PhET (Fonte: PhET).

2. Selecionamos o botão “entre aqui e simule” e selecione a opção “F́ısica” (fig. 4).

Figura 4: Imagem ilustrando a opção de fenômenos de F́ısica (Fonte: PhET).
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3. Selecionamos a opção “Fenômenos Quânticos” e aparecerá as opções sobre “la-
sers” e “efeito fotoelétrico” (figura 5).

Figura 5: Imagem ilustrando a opção de fenômenos quânticos (Fonte: PhET).

4. Selecionamos a miniatura correspondente à simulação desejada, por exemplo,
sobre laser. A seguir, clicamos em “PLAY”(figura 6).

Figura 6: Imagem ilustrando a opção de simulação de lasers (Fonte: PhET).

A figura 7 ilustra o funcionamento de um laser que auxilia no entendimento dos
fenômenos abordados neste produto educacional. O emprego dessa simulação tem
alguns objetivos espećıficos:
• discutir o comportamento corpuscular devido à interação da luz com os átomos
(conceito de fóton),
• ilustrar a redução da emissão devido à mudança do comprimento de onda (frequência
dos fótons) e
• abordar o espectro eletromagnético (energia dos fótons).

3.1.5. Selecione a miniatura correspondente à simulação desejada, por exemplo,
sobre efeito fotoelétrico. A seguir, clique em “PLAY” (figura 8).

Em seguida, vamos selecionar a miniatura correspondente à simulação sobre efeito
fotoelétrico . A seguir, clique em “PLAY” (figura 9).
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Figura 7: Imagem ilustrando o funcionamento do laser (Fonte: PhET).

Figura 8: Imagem ilustrando a opção do efeito fotoelétrico (Fonte: PhET).

Figura 9: Imagem ilustrando o funcionamento de um sistema de efeito fotoelétrico
(Fonte: PhET).

O emprego dessa simulação tem alguns objetivos espećıficos:
• discutir o comportamento corpuscular devido à interação da luz com o material;
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• ilustrar a redução da emissão devido à mudança do comprimento de onda (frequência
dos fótons);
• fazer uma definição qualitativa do fóton ( Figura 9).

3.2. Passo a passo para o uso do Physics at School Lite
1. Nesta etapa, você deve buscar no seu dispositivo móvel a loja virtual corres-

pondente ao respectivo sistema operacional. Na figura abaixo, tomamos como exemplo
a página do aplicativo para o sistema Android (figura 10) .

Figura 10: Imagem ilustrando a tela inicial do aplicativo F́ısica na escola LITE, para
Android.

2. Faça a instalação usual do aplicativo em seu dispositivo. Verifique as in-
formações importantes sobre o espaço necessário para instalação.

• Para Android : 20 Mb de espaço necessário.

• Para IOS : 63 Mb de espaço necessário.

3. Inicie o acesso às simulações do Physics at school Lite sugeridas.
Simulações do Physics at School Lite

Nessa etapa, veremos imagens das simulações utilizadas pelos alunos através do
aplicativo na análise das respostas dadas às perguntas motivadoras.
• O Prisma (figura 11) serve para verificar o fenômeno da dispersão luminosa,

bem como identificar o espectro viśıvel da luz. Os conceitos de difração e interferência
serão relembrados.
• O Filtro Polaróide ilustra para os alunos o fenômeno ondulatório contido no

estudo de ondas polarizadas, bem como a aplicação prática da Lei de Malus (figura
12) .
• O Resistor Dependente de Luz nos ajuda a abordar os conceitos teóricos do

funcionamento e emprego dos LDR, LED e fotodiodos (figura 13) .
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Figura 11: Imagem ilustrando a simulação do prisma.

Figura 12: Imagem ilustrando a simulação dos filtros polaróides.

Figura 13: Imagem ilustrando a simulação do LDR.

• A simulação do Efeito Fotoelétrico neste aplicativo, simultaneamente aplicada
com a equivalente simulação PhET, auxiliará na verificação do fenômeno através de
verificações quantitativas (figura 14) .

Com isso, chegamos ao fim da Etapa 3. Esperamos que os alunos tenham sido
despertados em um sentimento muito importante: a curiosidade cient́ıfica! Na próxima
etapa colocaremos em prática a aprendizagem teórica, através de uma atividade expe-
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Figura 14: Imagem ilustrando a simulação do efeito fotoelétrico.

rimental onde os estudantes irão rever e registrar os conceitos abordados respondendo
questões experimentais e avaliativas.

Atenção, professor!! Você tem uma tarefa muito importante para a próxima aula!
Peça que os alunos acessem a loja virtual correspondente ao sistema operacional do
seu smartphone e baixem o aplicativo Arduinodroid gratuitamente. Trata-se do IDE
(Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
responsável pela execução de programação C/C++, que nos permitirá executar os
experimentos de maneira automatizada, sem maiores dificuldades. Nos vemos na Etapa
4!

Etapa 4: A prática experimental.

Nossas atividades experimentais tem o propósito de conceder aos estudantes o contato
com conceitos de FMC, auxiliando no conhecimento abordados até o momento. Serão
duas atividades ao longo de 50 minutos. O primeiro experimento proposto consiste
no uso de um feixe de luz monocromática emitido por uma ponteira laser, onde cada
grupo de trabalho terá que fazer variar a intensidade dessa luz com o aux́ılio de filtros
polaróides, onde ilustraremos o funcionamento de um LDR (Resistor Dependente de
Luz) e os seus efeitos sobre um circuito elétrico. O segundo experimento proposto
consiste em fazer incidir feixes luminosos sobre um fotodiodo para a verificação do
acionamento de um circuito elétrico simples, composto por um pequeno motor de
corrente cont́ınua. Organize os kits experimentais para cada grupo e vamos começar!

4.1. O circuito 1 com LDR e LED
O feixe luminoso irá incidir em um LDR que, em função das caracteŕısticas desse

elemento resistivo, irá facilitar a passagem de corrente elétrica cont́ınua, acionando
um circuito composto por um LED (diodo emissor de luz), um resistor de 1kΩ de
resistência elétrica e uma chave interruptora (veja figura 15).

Material utilizado:
1. Ponteira laser ;
2. Pregador de roupas;
3. Haste de madeira;
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4. Disco polarizador;
5. Disco analisador;
6. Chave interruptora liga/desliga;
7. LDR com cobertura plástica (tampinha de caneta na cor preta );
8. Placa de ISOPOR 8cm× 8cm;
9. Resistor de 1kΩ;
10.Fonte de energia AC/DC 5 V ;
11.LED de alto brilho;
12.Fita isolante;
13.Gabarito triângulo retângulo isósceles.

4.1.1. O diagrama do circuito 1

Figura 15: Imagem ilustrando o circuito 1.

4.1.2. A montagem experimental
A sugestão experimental é descrita no diagrama da figura 16, onde são mostrados

os componentes necessários. Como toda sugestão, poderá ser aceita na ı́ntegra, ou
poderá ser modificada de acordo com as possibilidades e recursos dispońıveis. Os
procedimentos prescritos para cada grupo de alunos são listados a seguir.
1. Encaixe a haste na base através do furo;
2. Coloque o filtro analisador/polarizador a meia altura da haste, fixando-o;
3. Desenhe o circuito da figura 15 na placa de Isoporr, usando uma caneta esfe-
rográfica;
4. Fixe os elementos do circuito nessa ordem: o LDR, o LED, o resistor de 1kΩ, e a
chave liga/desliga (através do pino central) com fita isolante;
5. Na extremidade do LDR, fixe um dos terminais da fonte de energia;
6. Fixe, em uma das extremidades da chave liga/desliga, o outro terminal da fonte de
energia;
7. Cubra o LDR com a tampinha plástica;
8. Fixe, com o aux́ılio do pregador de roupa, a ponteira LASER na haste, de modo
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que a pressão exercida comprima o botão liga/desliga do do dispositivo;
9. Alinhe o feixe de luz laser com os filtros analisador/polarizador e orif́ıcio superior
da tampinha;
10. Ligue o circuito e gire o filtro polarizador de modo a obter o máximo brilho do
LED. Marque o ângulo de defasagem em 0◦ no filtro, registrando o resultado;
11. Gire o filtro polarizador de modo a obter o mı́nimo brilho do LED. Marque o
ângulo de defasagem em 90◦ no filtro, registrando o resultado;
12. Estabeleça uma intensidade de 50% na luz transmitida, marcando um ângulo de
45◦ com o aux́ılio do gabarito, registrando o resultado.

Figura 16: Imagem ilustrando o sistema experimental composto por: ponteira laser (1),
pregador de roupas (2), haste de madeira (3), disco polarizador (4), disco analisador
(5), LDR com cobertura plástica (tampa de caneta preta) (6), placa de isopor com
8cm × 8cm (7), resistor de 1kΩ (8), fonte de corrente AC/DC DE 5 V (9), LED de
alto brilho (10) e fita adesiva (Fonte: autor).

O aparato experimental deverá apresentar um layout semelhante ao da fotografia da
figuras 17 (a) e (b). Para manter-se acesa a luz laser, podemos utilizar um prendedor de
roupas a mais para pressionar o botão liga/desliga da ponteira durante o experimento
17(b).
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(a) (b)

Figura 17: Imagem ilustrando os polaróides (a) e o laser (b)(Fonte: autor).

ATENÇÃO! EM HIPÓTESE ALGUMA, A LUZ LASER DEVERÁ SER APON-
TADA PARA OS OLHOS, SOB RISCO DE LESÃO PERMANENTE NA RETINA.

As figuras 18(a) e 18(b) ilustram o circuito experimental montado com e sem o LDR
exposto. O resistor dependente de luz está inserido dentro da tampa de caneta (feita
de plástico na cor preta), com o propósito de impedir a incidência de luz policromática
do ambiente. A lei do cientista francês Étienne-Louis Malus (1775-1812) será aplicada

(a) (b)

Figura 18: Imagem ilustrando o circuito experimental montado com (a) e sem (b) o
LDR exposto (Fonte: autor).

da seguinte maneira: as intensidades de entrada (I0) no polarizador e sáıda (I) da luz
durante sua passagem por um analisador é regida pela fórmula:

I = I0 cos2 θ , (1)
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onde θ é o ângulo de defasagem entre as linhas do polarizador e do analisador. Com
base nas informações coletadas no experimento 1, vamos preencher a tabela abaixo:

Tabela 1: Valores de intensidade do laser I em função do ângulo θ.
θ I(%)

4.2. O Circuito 2 com motor DC e fotodiodo
A segunda montagem experimental proposta tem a finalidade de completar a abor-

dagem. Esta será composta por um circuito simples dotado de um pequeno motor
elétrico alimentado por corrente cont́ınua, ligado em série com um sensor denominado
fotodiodo. Ao incidir um feixe luminoso no sensor e, estando circuito fechado, pretende-
se que a energia transmitida pelos fótons seja capaz de estabelecer a passagem de cor-
rente elétrica suficiente para acionar o motor. Com isso, discutiremos a emissão de luz
coerente, bem como o comportamento dessas luzes. Pretende-se, também, analisar as
diferenças de energia transmitida ao dispositivo senśıvel, ora por luz policromática da
lanterna do celular de um aluno (ou similar), ora por incidência de luz monocromática
do laser, verificando se a cor da luz é fator relevante nesse processo. A figura 19 ilustra
o circuito usado para ligar um motor de corrente cont́ınua, composto dos elementos:

Material utilizado:
1. Ponteiras laser de luzes vermelha, verde e azul;
2. motor de 3 V DC;
3.Fotodiodo;
4. Fonte de energia AC/DC 5 V ou 6 V;
5. Smartphone com lanterna;
6. Chave interruptora liga/desliga;
7. Hélice de brinquedo ou similar;

4.2.1. O diagrama do circuito 2

Figura 19: Imagem ilustrando o circuito 2 (Fonte: autor).
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4.2.2. A montagem experimental
A sugestão experimental é descrita no diagrama abaixo, onde são mostrados os

componentes necessários. Como toda sugestão, poderá ser aceita na ı́ntegra, ou poderá
ser modificada de acordo com as possibilidades e recursos dispońıveis. As etapas são:
1. Monte o circuito como proposto. Em seguida, ligar a chave interruptora;
2. Uma vez verificado que o motor não apresenta rotação, incida luz branca da lanterna
LED do smartphone no fotodiodo e verifique o comportamento do motor;
3. O procedimento anterior deverá ser repetido com a luz laser vermelha no fotodiodo
e verificar o comportamento do motor;
4. O procedimento anterior deverá ser repetido com a luz laser verde no fotodiodo e
verificar o comportamento do motor;
5. O procedimento anterior deverá ser repetido com a luz laser azul no fotodiodo e
verificar o comportamento do motor;
6. Os resultados deverão ser registrados por escrito (ANEXO 2 do roteiro do aluno)
através de imagens captadas;
7. Desmontar o experimento, retornando material para caixa de armazenamento;
8. Discutir, com os membros do grupo de trabalho, os resultados obtidos.

Figura 20: Imagem ilustrando o sistema experimental para ligar o motor (Fonte: au-
tor).

Como a figura 20 sugere, a montagem pode ser executada independente de uma
base de fixação dos componentes. A figura 21, mostra os componentes da montagem
experimental, bem como as ponteiras laser com três cores distintas de luzes: verme-
lha, verde e azul. Essas cores são imprescind́ıveis para a execução do experimento.
Além disso, os alunos de cada grupo irão utilizar também as lanternas LED dos seus
smartphones para executar o experimento utiliando uma luz incoerente.

Ao fim dos experimentos, deve-se orientar aos alunos desmontar e guar-
dar corretamente o material.
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Figura 21: Imagem ilustrando os componentes utilizados no sistema experimental
(Fonte: autor).

Etapa 5: O uso do Arduino na automação do experimento .

5.1. Os experimentos 1 e 2 automatizados
O Arduino é uma pequena placa de circuito integrado que exerce a função de mi-

crocontrolador, dotado de uma entrada USB para que se estabeleça uma ligação com
um computador. Este dispositivo também apresenta terminais capazes de estabele-
cer conexões f́ısicas com elementos auxiliares, tais como LED, diodos laser, motores
DC, relés e sensores diversos. Ele pode ser alimentado eletricamente através da porta
USB do computador, por uma bateria de 9 V ou por alguma outra fonte transforma-
dora de tensão elétrica. O arduino tanto poderá ter seu programa (sketch) executado
por um computador, quanto poderá funcionar de maneira autônoma, quando previa-
mente recebe a programação através da conexão USB, sendo essa desconectada após
a placa ter carregado em seu processador as informações e comandos do programa.
Um software é criado e aplicado no ambiente de programação conhecido como IDE
(Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
utilizando uma linguagem baseada em programação C/C + +, sem a necessidade de
utilização de equipamentos extras além do cabo USB.

Uma dessas placas, o arduino NANO (fig.22), é bem compacta, apresentando-se
com dimensões de 43mm de comprimento e 19mm de largura, porém tem suas funções
completas e é fácil de usar. Baseada no processador ATMEGA328, o NANO diferencia-
se da demais placas dispońıveis no mercado por não possuir conector para alimentação
elétrica externa, recebendo eletricidade exclusivamente através de sua entrada USB
Mini-B. Seu tamanho faz dessa placa uma boa opção para projetos compactos que
exijam atualização constante de software. Em função da facilidade do uso, da vasta
gama de possibilidades de aplicação e da sua disponibilidade a baixo custo, o NANO
é o arduino perfeito para automatizar nossos experimentos. Assim, buscamos asso-
ciação dessa com as TDIC dispońıveis aos alunos, onde além de podermos utilizá-las
com o aux́ılio de computadores, pode-se executar seus programas de carregamento
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Figura 22: Placa do microcontrolador arduino
NANO (Fonte:http://www.electronics − lab.com/wp −
content/uploads/2017/02/ARDUINONANO.png).

(sketch) através de smartphones, onde os dados quantitativos poderão ser avalia-
dos. Para isso, os alunos deverão possuir o aplicativo arduinodroid, dispońıvel em
https://www.arduinodroid.info/p/introduction.html previamente instalado em seu
dispositivos, uma vez que esse fornece um IDE .

5.1.1.O experimento 1 automatizado

Figura 23: Representação esquemática do circuito do experi-
mento 1(Fonte:http://www.comofazerascoisas.com.br/posts/arquivos −
posts/176/arduino− como− usar − sensor − de− luz − projeto.jpg).

Com base na montagem do experimento 1, um dispositivo automatizado poderá
ser constrúıdo com a adoção de uma placa de arduino NANO (Fig.23) que substituirá
o LED do experimento original, onde será montado o esquema do circuito com um
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conjunto de materiais e a montagem do circuito sugeridos a seguir:
• um arduino NANO;
• uma protoboard ;
• três fios (jumpers) ;
• um resistor de 10 kΩ;
• um sensor de luz LDR ;
• um cabo OTG.

Em seguida, deverá ser copilado para o IDE do smartphone do aluno pertencente
ao grupo de trabalho o sketch abaixo, conectado à placa via cabo OTG:
//Método setup, executado uma vez ao ligar o arduino.

void setup()

// Variável para repetir a leitura de intensidade

int i = 0;

int j = 0;

//Pino analógico em que o sensor está conectado.

int sensor = 0;

//variável usada para ler o valor do sensor em tempo real.

int valorSensor = 0;

//Ativando o serial monitor que exibirá os

//valores lidos no sensor.

Serial.begin(9600);

while(i < 5) { ;

for(j = 0 ; j < 4 ; j++){
//Lendo o valor do sensor.

valorSensor = analogRead(sensor);

//Exibindo o valor do sensor no serial monitor.

Serial.println(valorSensor);

// Aumenta o número de vezes em que se repete a aç~ao

}
delay(10000);

i++;

}
}
// Para fazer a leitura 5 vezes devemos considerar

void loop(){

5.1.2.O experimento 2 automatizado
Com base na montagem do experimento 2, um dispositivo automatizado deverá

ser constrúıdo com a adoção de uma placa de arduino NANO, onde será montado o
esquema do circuito com o conjunto de materiais sugerido a seguir:
• um arduino NANO;
• uma protoboard ;
• três fios (jumpers) ;
• um motor DC de 3 V;
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• um disco encoder de 20 furos ;
• um fotodiodo ;
• um sensor encoder IR ;
• uma bateria de 9 V com adaptador ;
• um cabo OTG.

• Tabela 16 - Esquema das ligações entre o sensor e o microcontrolador, no circuito
do experimento 2.

ARDUINO NANO SENSOR ENCODER
GND GND
D2 OUT
5 V 5 V

A montagem do hardware deve obedecer a sequência descrita na tabela 16, com as
respectivas conexões entre a placa de arduino e o sensor de leitura do disco encoder
(Fig.24): um ćırculo feito de plástico com vinte perfurações igualmente espaçadas ao
longo de sua circunferência.

Figura 24: Disco encoder com 20 perfurações
(Fonte:https://http2.mlstatic.com/disco − encoder − 20 − dentes − arduino −
2− pecas−DNQNP963907−MLB31204122834062019− F.jpg.).

O sensor encoder IR (Fig.25) alterna a obtenção de pontos de “claro” e “escuro”
quando se dá a rotação do motor. O sketch dessa montagem experimental é descrito s
seguir:

— Variáveis Globais —
int rpm;

volatile byte pulsos;

unsigned long timeold;

//Altere o numero abaixo de acordo com o seu disco encoder

unsigned int pulsosporvolta = 20;
//

// --- Interrupç~ao ---

void contador()

{
//Incrementa contador
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pulsos++;

}
//

// --- Configuraç~oes Iniciais ---

void setup()

}
pinMode(2, INPUT);

//Interrupcao 0 - pino digital 2

//Aciona o contador a cada pulso

attachInterrupt(0, contador, RISING);

pulsos = 0;

rpm = 0;

timeold = 0;

} //end setup

//

// --- Loop Infinito ---

void loop()

{
//Atualiza contador a cada segundo

if (millis() - timeold >= 1000)

{
//Desabilita interrupcao durante o calculo

detachInterrupt(0);

//Desabilita interrupcao durante o calculo

rpm = (60 ∗ 1000/pulsos por volta)/(millis()− timeold) ∗ pulsos;
timeold = millis();

pulsos = 0.5;

///Mostra o valor de RPM no serial monitor Serial.print("RPM = ");

Serial.println(rpm, DEC);

//Habilita interrupcao attach Interrupt(0, contador, RISING);

}
} //end loop

Um circuito equivalente ao experimento qualitativo deverá ser montado, com uma
única alteração: no lugar da hélice de brinquedo, coloca-se no eixo do motor DC o
disco de 20 furos, posicionando-o entre os terminais do sensor encoder (fig.25) .

Uma vez copilado e executado o sketch no IDE do smartphone, os feixes de laser
deverão incidir no fotodiodo para que estabeleça a passagem de corrente elétrica. A
contagem das rotações por minuto (RPM) lidas no monitor serial do programa darão
a dimensão da menor ou maior energia transferida pelos fótons, de acordo com a cor,
definida pela frequência da luz monocromática incidente.

Para a conclusão dessa etapa, passaremos a utilizar sob orientação do professor
dois sistemas automatizados através da tecnologia arduino, afim de obter informações
quantitativas (numéricas) que comprovem os resultados. Cada um dos sistemas cor-
responde, respectivamente, às atividades experimentais abordadas por vocês. Para os
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Figura 25: Sensor encoder IR (Fonte:https://cdn.awsli.com.br/600x700/346/346010/-
produto/22967792/1968f8fae8.jpg.)

experimentos 1 e 2 (veja fgura 26) foram constrúıdos os protótipos vistos nas imagens,
configurando os sistemas automatizados . Seu IDE previamente baixado é executado
através do seu smartphone, via conexão USB.

Para o experimento automatizado 1, iremos verificar analiticamente três valores
distintos de ângulos de defasagem (0◦, 45◦ e 90◦) e suas correspondentes intensidades
luminosas, indicando as posições observadas no experimento qualitativo. Já no experi-
mento automatizado 2, o Laser irá incidir em um igual fotodiodo, porém a rotação do
motor de corrente cont́ınua será medida por um segundo dispositivo fotossenśıvel (sen-
sor Infra Vermelho) conectado a uma placa de arduino. A programação será executada
e nos dará valores de rotação por minuto (rpm) proporcionais à energia transmitida
pela luz laser. Com essas informações obtidas quantitativamente, será posśıvel esta-
belecer as corretas relações entre os fenômenos abordados na fundamentação teórica.
Esperamos que tenham gostado! Vamos, agora, passar a responder um questionário
de avaliação (anexo 3 do roteiro do aluno), com perguntas cuja base de conhecimento
se encontra nas observações experimentais.

Figura 26: Experimentos 1 e 2, automatizados com o arduino (Fonte: autor).
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ANEXOS

Nesta parte do roteiro apresentaremos alguns conceitos como material de apoio para
você, professor. São resumos conceituais que irão ajudar no andamento da atividade.

1. Diodo

Um diodo (ou diodo semicondutor) é um elemento básico de eletrônica. Trata-
se de dispositivo dos mais simples e deu origem aos transistores, que revolucionaram
a eletrônica digital (fig.27). É composto pela junção de dois materiais semicondu-
tores (isolantes elétricos). O material mais empregado na fabricação de diodos é o
Siĺıcio (14Si), um semi-metal que na forma de cristal torna-se um isolante elétrico. O
Siĺıcio passa por um processo de fabricação, onde seus átomos passam a apresentar
uma estrutura cristalina. A seguir, o Siĺıcio é submetido a um processo denominado
dopagem. Através da adição controlada de outros materiais (elementos qúımicos) ele
passa a apresentar condutividade elétrica, mediante uma alteração em sua estrutura
eletrônica. São estabelecidas ligações qúımicas, capazes de doar ou receber elétrons,
através de junções semicondutoras P e N .

Figura 27: Representação esquemática dos diodos com junções P − N e P − I − N
(fonte: autor).

Uma junção P −N é capaz de conduzir corrente elétrica num único sentido, o que faz
do diodo um componente eletrônico do tipo ativo, ou seja, um dispositivo que bloqueia
a corrente em uma direção e permite a passagem em outra. Pode ser utilizado nas
mais diversas aplicações. Por exemplo, em dispositivos que utilizam baterias para evi-
tar inversão de polaridade, ou mesmo em circuitos retificadores, a converter a tensão
alternada em corrente cont́ınua. Porém, a maior aplicação dos semicondutores e ob-
viamente do diodo é o transistor, que tem muitas caracteŕısticas em comum. Quando
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uma junção P − N é formada, no lado N da junção existe uma alta concentração de
elétrons livres, enquanto no lado P existe uma alta concentração de lacunas (buracos).
Manifesta-se então uma corrente de difusão, ou seja, os elétrons seguindo para o lado P
e os buracos para o lado N. O material do tipo N, inicialmente neutro, apresenta uma
deficiência de elétrons, ficando carregado positivamente. De modo análogo, o lado P
da junção, passa a apresentar carga negativa. A acumulação de cátions na zona N e
ânions na zona P, cria um campo elétrico que atuará sobre os elétrons livres da zona N
e sobre as da zona P com uma força oposta à corrente de difusão até que o equiĺıbrio
seja atingido. A região que contém esses átomos ionizados e desprovida de elétrons
livres é chamada de região de depleção.

2. LED

Com um largo emprego atualmente, o LED (do inglês Light Emiting Diode ou “Di-
odo Emissor de Luz”) é um dispositivo eletrônico ativo capaz de emitir luz de forma efi-
ciente e econômica, portanto, é uma alternativa interessante para a iluminação pública
e residencial, bem como no emprego de equipamentos de alta tecnologia (fig.28). Trata-
se de um componente capaz de emitir luz nas regiões do viśıvel ou do infravermelho,
transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de ele-
troluminescência, onde a junção semicondutora do tipo P−N , ao receber uma DDP em
seus terminais, elétrons combinam-se na junção P com as lacunas de N , emitindo uma
radiação em forma de fótons, com uma frequência equivalente de uma determinada
luz, policromática (luz branca) ou monocromática . Em função disso, a polaridade da
dele é fixa, ou seja, somente há possiblidade de emissão luminosa.

Figura 28: Representação esquemática do LED. https :
//image.slidesharecdn.com/ceb3 − esquemaeletronicoleds − 150217041421 −
conversion−gate01/95/esquemas−eletronicos−e−leds−7−638.jpg?cb = 1424146595

3.Fotodiodo
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Um fotodiodo ou fotosensor é um dispositivo eletrônico capaz de converter luz em
corrente elétrica. Esta corrente é gerada quando a energia dos fótons incidentes é absor-
vida pela junção semicondutora do elemento (fig.29). Os fotodiodos são, geralmente,
constitúıdos a partir de uma junção P −N , porém também podem estar configurados
numa junção P−I−N . Esse último tem entre as junções P e N um material intŕınseco
(I), ou levemente dopado. Neste caso, a zona de depleção vai se estender por todo
o comprimento da camada I. O aumento na largura da zona de depleção aumenta a
área de captação de luz e diminui a capacitância de junção, aumentando a velocidade
do efeito previsto para o dispositivo. Um fotodiodo pode funcionar em dois modos:
fotovoltaico ou fotocondutor. No primeiro modo, nenhuma diferença de potencial é
aplicada no dispositivo, ou seja, um fluxo de corrente elétrica atuando para fora do
dispositivo irá gerar uma DDP entre os seus terminais. A aplicação principal desse
modo é feita em Painéis Solares Fotovoltaicos. No modo fotocondutor, uma diferença
de potencial reversa àquela do diodo tradicional é aplicada aos terminais do fotodiodo.
É aplicada tensão cont́ınua nos terminais do dispositivo. A polarização aplicada tem
a mesma direção que a do campo elétrico da região de depleção, ou seja, ocorre no
sentido inverso ao que ocorre no LED. Isso aumentará a força aplicada aos portadores
de carga gerados pelos fótons incidentes, o que gerará uma corrente elétrica mais forte.

Figura 29: Representação esquemática do fotodiodo. https :
//www.mundodaeletrica.com.br/wp− content/uploads/2019/09/fotodiodo.jpg

4.LDR

Um fotoresistor, tecnicamente conhecido pela sigla LDR (do inglês Light-dependent
Resistor ou Resistor dependente de Luz) é um dispositivo eletrônico passivo cuja re-
sistência elétrica diminui ao aumentar sobre ele a intensidade de luz incidente (fig.30).

O LDR é fabricado com materiais semicondutores dotados de resistência elétrica
elevada. Ao incidir sobre o dispositivo semicondutor com frequência suficiente a luz,
com a energia transportada pelos fótons, faz liberar elétrons para a banda condutora,
melhorando a condutividade elétrica, diminuindo assim a resistência. Numa utilização
normal, o LDR é montado num circuito onde a resistência é convertida para tensão.
A forma mais simples de o fazer é através de um circuito divisor de tensão. O LDR é
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muito utilizado em circuitos eletrônicos onde seja necessário o emprego de um sensor
de luz, devido ao seu baixo custo e facilidade de utilização. Por este motivo pode ser
facilmente encontrado nas chamadas fotocélulas, medidores de luz, controladores de
iluminação e sensores de presença.

Figura 30: Representação esquemática do LDR. https :
//blog.silvatronics.com.br/wp− content/uploads/2018/03/ldrmaissimbolo− 1.png
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“O laser e os conceitos de
polarização e de efeito fotoelétrico
em uma abordagem significativa

no ensino médio”.

Roteiro do aluno

Mestrando: Jailson Francisco de Lima

Orientadora: Profa. Dra. Silvânia Alves de Carvalho

ROTEIRO DO ALUNO
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O laser e os conceitos de polarização e de efeito fotoelétrico em uma abordagem
significativa no ensino médio.

Olá alunos!
Este roteiro vai lhes ajudar a compreender conceitos teóricos e executar atividades
experimentais com o objetivo de proporcionar uma aprendizagem significativa para
uma atividade da disciplina de F́ısica, ministrada em turmas do ensino médio. Esta
atividade envolverá conceitos de F́ısica Moderna e Contemporânea (FMC), versando
desde fenômenos ondulatórios até o ińıcio da Teoria Quântica. Vamos começar?!

Etapa 1: Mapas conceituais

A Etapa 1 consistirá de uma revisão de tópicos abordados. Vamos acessar, a partir
de agora, vários pontos que foram discutidos em aulas anteriores, através de mapas
conceituais, com o intuito de relembrar e fixar nossos conhecimentos prévios. Com
isso, iremos discutir o que foi abordado ao longo do bimestre com base nas informações
ilustradas nas figuras 31 (mapa conceitual sobre dualidade onda-part́ıcula) e 32 (mapa
conceitual sobre efeito fotoelétrico).

Figura 31: Mapa conceitual ilustrando a relação entre diversos conceitos que auxiliam
no entendimento do tópico de dualidade onda-part́ıcula (Fonte: autor).

Esses dispositivos didáticos irão nos retornar à linha conceitual abordada em nos-
sas aulas expositivas. Para essa atividade você deverá utilizar algumas formulações
matemáticas e conceitos f́ısicos que descrevem as componentes teóricas que já foram
discutidas com o professor.
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Figura 32: Mapa conceitual ilustrando a relação entre diversos conceitos que auxiliam
no entendimento do tópico de efeito fotoelétrico (Fonte: autor).

Etapa 2: Perguntas Motivadoras

Vamos colocar em prática o que aprendemos? Esta etapa tem por objetivo despertar em
você a curiosidade com relação a explicação de fenômenos da atualidade e relacioná-
los com os conceitos abordados em sala de aula. Seguem 5 (cinco) perguntas que
deverão ser respondidas livremente, com suas próprias palavras e compreensões. Vocês
receberão um caderno de questões (ANEXO 1) que deverá ser respondido e, em seguida,
devolvido ao professor. Mãos a obra!

ATENÇÃO!! Você tem uma tarefa muito importante para a próxima aula! Acesse
a loja virtual correspondente ao sistema operacional do seu smartphone e baixe o
aplicativo “PHYSICS AT SCHOOL LITE” gratuitamente. As simulações contidas
nesse aplicativo são altamente interativas e divertidas. Sua disponibilidade é excelente,
podendo ser executado off-line, ou seja, sem depender de uma rede ativa de internet.
Nos vemos na Etapa 3!

Etapa 3. O uso do simulador PhET e o do aplicativo PHYSICS AT SCHOOL
LITE.

Olá, estamos de volta! Você sabe o que são TDIC? São as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação. Você faz uso delas sempre que assiste um v́ıdeo, utiliza
um aplicativo ou acessa uma rede social, seja em um computador ou no seu smartphone;
com o objetivo de aprender sobre determinado assunto, procurar uma informação ou
simplesmente se divertir. Na primeira parte da prática, o professor irá ilustrar a aula
com uma TDIC: o aplicativo PhET Interactive Simulations, através do qual veremos
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simulações sobre o Laser e o Efeito Fotoelétrico. Mas você também poderá fazê-lo de
qualquer computador conectado a internet ; basta seguir as instruções abaixo.

3.1. Passo a passo para o uso do PhET
1. Acessamos o link https : //phet.colorado.edu/ptBR/ através do qual aparecerá

a página (fig. 33):

Figura 33: Imagem ilustrando a página inicial do PhET.

2. Selecionamos o botão “entre aqui e simule” e selecione a opção “F́ısica” .
3. Selecionamos a opção “Fenômenos Quânticos” e aparecerá as opções sobre “la-

sers” e “efeito fotoelétrico” .
4. Selecionamos a miniatura correspondente à simulação desejada, por exemplo,

sobre laser . A seguir, clicamos em “PLAY”.
O emprego dessa simulação tem alguns objetivos espećıficos:

• discutir o comportamento corpuscular devido à interação da luz com os átomos
(conceito de fóton),
• ilustrar a redução da emissão devido à mudança do comprimento de onda (frequência
dos fótons) e
• abordar o espectro eletromagnético (energia dos fótons).

Em seguida, vamos selecionar a miniatura correspondente à simulação sobre efeito
fotoelétrico. A seguir, clique em “PLAY”. O emprego dessa simulação tem como
objetivos espećıficos:
• discutir o comportamento corpuscular devido à interação da luz com o material;
• ilustrar a redução da emissão devido à mudança do comprimento de onda (frequência
dos fótons) ;
• fazer uma definição qualitativa do fóton.

A partir de agora, vamos nos dividir em duplas e acessar o aplicativo PHYSICS
AT SCHOOL LITE. Você deve estar se perguntando: tem um passo a passo para o
uso desse aplicativo?!. A resposta é sim! Basta seguir as instruções abaixo. Vocês lem-
bram das perguntas motivadoras propostas na etapa anterior? Lembra das respostas
que apresentou? Você atribuiu respostas a elas de acordo com as suas impressões ini-
ciais. E se pudéssemos melhorar essa compreensão? Para isso, iremos acessar algumas
simulações no aplicativo PHYSICS AT SCHOOL LITE que servirão para ampliar o
entendimento dos fenômenos.
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3.2. Passo a passo para o uso do PHYSICS AT SCHOOL LITE
1. Nesta etapa, você deve buscar no seu dispositivo móvel a loja virtual corres-

pondente ao respectivo sistema operacional.

Figura 34: Imagem ilustrando a tela inicial do aplicativo F́ısica na escola LITE.

Na figura (34), tomamos como exemplo a página do aplicativo para Android, na
APK PURE (https://apkpure.com/br/physics−at−school−lite/air.cz.moravia.vascak.-
physicsatschool).

2. Faça a instalação usual do aplicativo em seu dispositivo. Verifique as in-
formações importantes sobre o espaço necessário para instalação.

3. Inicie o acesso às simulações do PHYSICS AT SCHOOL LITE sugeridas.
Simulações do PHYSICS AT SCHOOL LITE

Nessa etapa, veremos imagens das simulações utilizadas pelos alunos através do
aplicativo na análise das respostas dadas às perguntas motivadoras.
• O prisma (ver XII.Óptica/1) serve para verificar o fenômeno da dispersão lumi-

nosa, bem como identificar o espectro viśıvel da luz.

Figura 35: Imagem ilustrando a simulação do prisma.
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Os conceitos de difração e interferência serão relembrados (figura 35)
• O filtro polarizador (ver XII.Óptica/26) ilustrará o fenômeno ondulatório con-

tido no estudo de ondas polarizadas, bem como a aplicação prática da Lei de Malus
(figura 36) .

Figura 36: Imagem ilustrando a simulação dos filtros polarizadores.

• O LDR ou resistor dependente de luz (ver VII. Resistor dependente de luz-2) nos
ajuda a abordar os conceitos teóricos do funcionamento e emprego dos diodos emissores
de luz (figura 37) .

Figura 37: Imagem ilustrando a simulação do LDR.

• A simulação do efeito fotoelétrico (ver XII.Óptica-24) neste aplicativo, simulta-
neamente à sua equivalente do PhET, auxiliará na verificação do fenômeno através de
mensurações quantitativas (figura 38). Com isso, chegamos ao fim da Etapa 3. Espe-
ramos ter despertado um sentimento muito importante, o da curiosidade cient́ıfica! Na
próxima etapa colocaremos em prática o que aprendemos, através de uma atividade
experimental e, a seguir, iremos rever e registrar nossa aprendizagem respondendo um
pequeno questionário. Até lá!

Atenção!! Você tem uma tarefa muito importante para a próxima aula! Acesse
a loja virtual correspondente ao sistema operacional do seu smartphone e baixe o
aplicativo Arduinodroid gratuitamente. Trata-se do IDE (Integrated Development En-
vironment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) responsável pela execução de
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Figura 38: Imagem ilustrando a simulação do efeito fotoelétrico.

programação C/C++, que nos permitirá executar um experimento muito interessante!
Nos vemos na Etapa 4!

Etapa 4: A prática experimental.

Nossas atividades experimentais tem o propósito de conceder a vocês o contato com
conceitos de FMC, auxiliando no conhecimento abordados até o momento. Serão duas
atividades ao longo de 50 minutos. O primeiro experimento proposto consiste no uso
de um feixe de luz monocromática emitido por uma ponteira laser, onde iremos fazer
variar sua intensidade com o aux́ılio de filtros e ilustraremos o funcionamento de um
LDR (Resistor Dependente de Luz) e os seus efeitos sobre um circuito elétrico. O
segundo experimento proposto consiste em fazer incidir feixes luminosos sobre um
fotodiodo para verificamos o acionamento de um circuito elétrico composto por um
pequeno motor alimentado por corrente cont́ınua. Vamos começar!!

4.1. O circuito 1 com LDR e LED
O feixe irá incidir em um LDR que, em função das caracteŕısticas desse elemento

resistivo, irá facilitar a passagem de corrente elétrica cont́ınua, acionando um circuito
composto por um LED (diodo emissor de luz), um resistor de 1kΩ de resistência elétrica
e uma chave interruptora.

A figura 39 ilustra o circuito usado para ligar um LED e o experimento é composto
pelos elementos descritos abaixo.

Material utilizado:
1. Ponteira LASER;
2. Pregador de roupas;
3. Haste de madeira;
4. Disco polarizador;
5. Disco analisador;
6. Chave interruptora liga/desliga;
7. LDR com cobertura plástica (tampinha de caneta na cor preta );
8. Placa de ISOPOR 8cm× 8cm;
9. Resistor de 1kΩ;
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10.Fonte de energia AC/DC 5 V ou 6 V;
11.LED de alto brilho;
12.Fita isolante;
13.Gabarito triângulo retângulo isósceles.

4.1.1. O diagrama do circuito 1

Figura 39: Imagem ilustrando o circuito 1.

4.1.2. A montagem experimental
A sugestão experimental é descrita no diagrama da figura 40, onde são mostrados

os componentes necessários. Como toda sugestão, poderá ser aceita na ı́ntegra, ou
poderá ser modificada de acordo com as possibilidades e recursos dispońıveis. Os
procedimentos são listados a seguir.
1. Encaixe a haste na base através do furo;
2. Coloque o filtro analisador/polarizador a meia altura da haste, fixando-o;
3. Desenhe o circuito da figura 15 na placa de ISOPOR, usando uma caneta esfe-
rográfica;
4. Fixe os elementos do circuito nessa ordem: o LDR, o LED, o resistor de 1kΩ, e a
chave liga/desliga (pino central) com fita isolante;
5. Na extremidade do LDR, fixe um dos terminais da fonte de energia;
6. Fixe, na extremidade da chave liga/desliga, o outro terminal da fonte de energia;
7. Cubra o LDR com a tampinha plástica;
8. Fixe, com o aux́ılio do pregador de roupa, a ponteira LASER na haste, de modo
que a pressão exercida faça comprimir o botão liga/desliga da ponteira laser;
9. Alinhe a direção o feixe de luz LASER com os filtros analisador/polarizador e orif́ıcio
da tampinha;
10. Ligue o circuito e gire o filtro polarizador de modo a obter o máximo brilho do
LED. Marque o ângulo de defasagem em 0◦ no filtro, verificando o resultado obtido;
11. Gire o filtro polarizador de modo a obter o mı́nimo brilho do LED. Marque o
ângulo de defasagem em 90◦ no filtro, verificando o resultado obtido;
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Figura 40: Imagem ilustrando o sistema experimental composto por: ponteira laser (1),
pregador de roupas (2), haste de madeira (3), disco polarizador (4), disco analisador
(5), LDR com cobertura plástica (tampa de caneta preta) (6), placa de isopor com
8cm × 8cm (7), resistor de 1kΩ (8), fonte de corrente AC/DC DE 5 V (9), LED de
alto brilho (10) e fita adesiva (não ilustrado). .

12. Estabeleça uma intensidade de 50% na luz transmitida, marcando um ângulo de
45◦, verificando o resultado obtido.

O aparato experimental deverá apresentar um layout semelhante ao da fotografia
da figura 41 (a) . Para manter-se acesa a luz laser, podemos utilizar um prendedor de
roupas para pressionar o botão liga/desliga da ponteira, veja figura 41 (b).

ATENÇÃO! EM HIPÓTESE ALGUMA, A LUZ LASER DEVERÁ SER APON-
TADA PARA OS OLHOS, SOB RISCO DE LESÃO PERMANENTE NA RETINA.

A figura 42 ilustra o circuito experimental montado com e sem o LDR exposto. O
LDR (resistor dependente de luz) está inserido dentro da tampa de caneta (feita de
plástico na cor preta), com o propósito de impedir a incidência de luz policromática
do ambiente.

A lei, cuja proposição é do cientista francês Étienne-Louis Malus (1775-1812), será
aplicada da seguinte maneira: as intensidades de entrada (I0) no polarizador e sáıda
(I) da luz durante sua passagem por um analisador é regida pela fórmula:

I = I0 cos2 θ (2)

onde θ é o ângulo de defasagem entre as linhas do polarizador e do analisador. Com
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(a) (b)

Figura 41: Imagem ilustrando os polaróides e o laser.

base nas informações coletadas no experimento 1, vamos preencher a tabela abaixo:

Tabela 2: Valores de intensidade do laser I em função do ângulo θ.
θ I(%)

4.2. O Circuito 2 com Motor DC e Fotodiodo
A segunda montagem experimental proposta tem a finalidade de completar a abor-

dagem. Esta será composta por um circuito simples dotado de um pequeno motor
elétrico alimentado por corrente cont́ınua, ligado em série com um sensor denominado
FOTODIODO (fig.43). Ao incidir um feixe luminoso no sensor e, estando circuito
fechado, pretende-se que a energia transmitida pelos fótons seja capaz de estabelecer
a passagem de corrente elétrica suficiente para acionar o motor. Com isso, discutire-
mos a emissão de luz coerente, bem como o comportamento dessas luzes. Pretende-se,
também, analisar as diferenças de energia transmitida ao dispositivo senśıvel, ora por
luz policromática da lanterna do celular de um aluno (ou similar), ora por incidência de
luz monocromática do laser, verificando se a cor da luz é fator relevante nesse processo.

A figura 43 ilustra o circuito usado para ligar um motor de corrente cont́ınua,
composta dos elementos descritos abaixo.

Material utilizado :
1. Ponteiras LASER de luz vermelha, verde e azul;
2. Motor de corrente cont́ınua DC de 3 V;
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(a) (b)

Figura 42: Imagem ilustrando o circuito montado com e sem o LDR exposto.

3. Fotodiodo;
4. Fonte de energia AC/DC 5 V ou 6 V;
5. Smartphone com lanterna;
6. Chave interruptora liga/desliga;
7. Hélice de brinquedo ou similar;

4.2.1. O diagrama do circuito 2

Figura 43: Imagem ilustrando o circuito 2.

4.2.2. A montagem experimental
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A sugestão experimental é descrita no diagrama abaixo, onde são mostrados os
componentes necessários (fig.44). Como toda sugestão, poderá ser aceita na ı́ntegra,
ou poderá ser modificada de acordo com as possibilidades e recursos dispońıveis. As
etapas são:
1. Monte o circuito como proposto. Em seguida, ligar a chave interruptora;
2. Uma vez verificado que o motor não apresenta rotação, incida luz branca da lanterna
LED do smartphone no fotodiodo e verifique o comportamento do motor.
3. O procedimento anterior deverá ser repetido com as ponteiras de luzes laser verme-
lha, verde e azul no fotodiodo, com o intuito de verificar o comportamento do motor
em todos os casos.
4. Os resultados deverão ser registrados por escrito (ANEXO 2) e através de imagens
captadas.
5. Desmontar o experimento, retornando material para caixa de armazenamento.
6. Discutir, com os membros do grupo de trabalho, os resultados obtidos.

Figura 44: Imagem ilustrando o sistema experimental para ligar o motor.

Como a figura 45 sugere, a montagem pode ser executada independente de uma
base de fixação dos componentes. Esta figura mostra os componentes da montagem
experimental, bem como as ponteiras laser com três cores distintas de luzes: vermelha,
verde e azul. Essas cores são imprescind́ıveis para a execução do experimento. Além
disso, vocês irão utilizar também as lanternas LED dos seus smartphones.

ATENÇÃO!! Ao fim dos experimentos, deve-se desmontar e guardar corretamente
o material. Outros colegas irão realizar o mesmo experimento depois de vocês, certo?!

4.3. O Sistema Automatizado
Para a conclusão dessa etapa, passaremos a utilizar sob orientação do professor

dois sistemas automatizados através da tecnologia arduino, afim de obter informações
quantitativas (numéricas) que comprovem os resultados. Cada um dos sistemas cor-
responde, respectivamente, às atividades experimentais abordadas por vocês. Para os
experimentos 1 e 2 foram constrúıdos os protótipos vistos nas imagens da figura 46,
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Figura 45: Imagem ilustrando os componentes utilizados no sistema experimental.

configurando os sistemas automatizados . Seu IDE, previamente baixado, é executado
através do seu smartphone via conexão USB.

Figura 46: Experimentos 1 e 2, automatizados com arduino.

Para o experimento automatizado 1 , iremos verificar analiticamente três valores
distintos de ângulos de defasagem (0◦, 45◦ e 90◦) e suas correspondentes intensidades
luminosas, indicando as posições observadas no experimento qualitativo, através do
monitor serial gerado pelo IDE, que substitui o LED do experimento original. Já no
experimento automatizado 2, o laser irá incidir em um igual fotodiodo, porém a rotação
do motor de corrente cont́ınua será medida por um segundo dispositivo fotossenśıvel:um
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sensor encoder ativado por infravermelho, conectado a uma placa de arduino NANO. A
programação será executada e nos dará, também através do monitor serial do programa,
valores de rotação por minuto (rpm) proporcionais à energia transmitida pela luz laser.
Com essas informações obtidas quantitativamente, será posśıvel estabelecer as corretas
relações entre os fenômenos abordados na fundamentação teórica. Esperamos que
tenham gostado!

Passaremos agora a responder um questionário proposto de avaliação (ANEXO 3),
com perguntas cuja base de conhecimento se encontra nas observações experimentais.
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ANEXOS

ANEXO 1: PERGUNTAS MOTIVADORAS

Seguem as perguntas que nortearão alguns tópicos discutidos ao longo das próximas
aulas:
1. Você já parou pra pensar qual a relação existente entre a dispersão luminosa e as

cores que aparecem num arco-́ıris, em um Compact Disc (CD) e nas bolhas de sabão?

2. No contexto dos fenômenos luminosos, você sabe como funcionam o cinema em
terceira dimensão (3D) e os óculos que recebemos antes de acessar a sala de projeção?

3. Os LED são uma realidade tecnológica do nosso cotidiano; na iluminação e
em equipamentos eletrônicos. Porém, dentro de sua gênese quântica, eles podem ser
considerados simplesmente “lâmpadas em miniatura?

4. A partir dos seus conhecimentos do espectro eletromagnético, você saberia dife-
renciar a luz do Sol que nos ilumina da luz de um feixe de laser?

5. Como funciona o acionamento da iluminação pública em sua rua ao anoitecer?

ANEXO 2: PERGUNTAS SOBRE PRÁTICAS EXPERIMENTAIS

EXPERIMENTO 1
1. Ligue o circuito e gire o filtro polarizador de modo a obter o máximo brilho do

LED. Marque o ângulo de defasagem em 0◦ no filtro, registrando o resultado. O que
você observou?
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2. Gire o filtro polarizador de modo a obter o mı́nimo brilho do LED. Marque o
ângulo de defasagem em 90◦ com o gabarito no filtro, registrando o resultado.

3. Estabeleça uma intensidade de 50% na luz transmitida, marcando um ângulo de
45◦ com o gabarito, registrando o resultado.

EXPERIMENTO 2
1. Uma vez verificado que o motor não apresenta rotação, deve-se incidir luz branca
da lanterna LED do smartphone no fotodiodo. O que foi observado?

2. O procedimento anterior deverá ser repetido incidindo luz laser vermelha no foto-
diodo.O que foi observado em relação à rotação do motor?

3. O procedimento anterior deverá ser repetido incidindo luz laser verde no fotodiodo.
O que foi observado em relação à rotação do motor?

4. O procedimento anterior deverá ser repetido incidindo luz laser azul no fotodiodo.
O que foi observado em relação à rotação do motor?

ANEXO 3: PERGUNTAS SOBRE A ATIVIDADE REALIZADA

1. Ao verificar o fenômeno da polarização da luz laser no experimento 1, quão
próximos os resultados teóricos da aplicação da Lei de Malus se aproximaram dos
efeitos observados para os ângulos de 0◦, 45◦ e 90◦ ?

2. Em que ponto do experimento foi posśıvel observar uma luz policromática como a
luz solar responsável pelo “arco-́ıris”?

3. Qual fenômeno observado no experimento é responsável pela compreensão do
funcionamento dos óculos 3D que você utiliza no cinema?

43



4. Como você pode descrever os sistemas de iluminação pública , uma vez que
teve contato com o funcionamento de elementos eletrônicos tais como LED, LDR e
fotodiodos?

5. A partir de que grandezas f́ısicas observadas nos experimentos aplicados, você
poderá diferenciar as luzes policromática (solar) e monocromática (laser)?

ANEXO 4: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Agora, vocês responderão um questionário que auxiliará na avaliação do produto edu-
cacional. Sua opinião é muito importante, por favor, responda esse rápido questionário
para posśıveis melhoras.

1) Na sua opinião, o uso do aplicativo facilitou sua aprendizagem dos conceitos já
estudados?
( ) não
( ) pouco
( ) sim
( ) bastante

2) Comparando esse tipo de aula com suas aulas convencionais você diria que esta
é:
( ) pior
( ) indiferente
( ) igual
( ) melhor

3) Com relação a montagem dos experimentos, o uso do aplicativo facilitou a com-
preensão e a construção de circuitos reais?
( ) não
( ) pouco
( ) sim
( ) bastante
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4) Como você avaliaria essa atividade?
( ) ruim
( ) precisa melhorar
( ) razoável
( ) boa
( ) ótima

5) Você se sentiu mais motivado com essa atividade?
( ) não
( ) pouco
( ) indiferente
( ) sim
( ) muito

Comentários gerais:
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