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RESUMO

Este artigo propõe a construção e a validação de um instrumento eletrônico denominado Coulombímetro de Baixo Custo (CBC), aliando a simplicidade e o baixo custo, o que o

torna mais simples e barato do que aqueles que se encontram no mercado. A construção do CBC passa pelo uso de um transistor de efeito de campo (MOSFET), LED, resistor e

bateria de 9,0V, com conexões simples e elementares o que o caracteriza como instrumento de medida de baixo custo. A validação do CBC ocorreu através da comparação entre

os resultados da Série Triboelétrica e os experimentos realizados em um ambiente climatizado, comprovando sua efetividade como instrumento de coleta de dados relacionados a

conceitos de eletricidade estática. O uso do CBC tende a facilitar a difusão e o acesso a este tipo de instrumento de medidas entre professores do ensino médio e instituições de

ensino, sendo ideal para constituir um laboratório de ciências. O aparato experimental proposto nesse trabalho (Coulombímetro de baixo custo) é um instrumento utilizado para

medir a intensidade do campo elétrico e o sinal da carga elétrica que se encontra em excesso em corpos eletrizados por atrito, contato ou indução. Este tipo de equipamento é

adequado para ser usado na indústria têxtil, em aviões no momento do abastecimento, em caminhões que transportam combustíveis no momento de desabastecimento, nas

escolas para confirmação da série triboelétrica, da lei de Coulomb e nas aulas de Química Analítica para verificar a quantidade de matéria transformada em uma reação de

eletrólise, entre outros espaços. Ele consiste basicamente de um MOSFET, resistores, LED´s e uma bateria de 9,0 V. 

Sugestões de atividades que podem ser exploradas utilizando o CBC

Com a inclusão da Física Moderna no currículo do ensino médio e sendo o transistor tão relevante na atualidade, este trabalho propõe um experimento complementar ao estudo

do campo elétrico e da eletrização dos corpos, utilizando materiais de baixo custo.

A proposta possibilita várias discussões acerca da corrente elétrica, da DDP, do campo elétrico gerado por processos de eletrização, carga elétrica, carga de prova, bem como da

Física Moderna. 

O CBC como sistema de coleta de dados possui diversas aplicações, merecendo destaque o seu uso juntamente com alguns aparelhos, tais como: eletroscópio de folhas,

gerador de Van de Graaff, acoplado à entrada de áudio do computador e com o auxílio do software Audacity pode-se comprovar o inverso do quadrado da distância para o campo

elétrico, gerador de cargas eletrostáticas, simulações computacionais, dentre outros.

O aparato experimental proposto possibilita que o aluno diante de uma situação física seja capaz de identificar parâmetros relevantes e quantifique grandezas, relacionando-as.

Ainda em relação à Física Moderna, muitos dos seus aspectos são indispensáveis para que os alunos desenvolvam uma compreensão mais abrangente sobre como se constitui

a matéria, de forma a terem contato com diferentes e novos materiais presentes nos utensílios domésticos e tecnológicos e utilizados no desenvolvimento da eletrônica, dos

circuitos integrados e dos microprocessadores. Entretanto, é indispensável ir além, aprendendo a identificar, lidar e reconhecer os conceitos elétricos e seus diferentes usos, o

que pode ser feito por meio do uso do CBC, que possibilita o estudo da carga elétrica, dos isolantes e do campo elétrico constituindo um tema capaz de proporcionar condições

favoráveis à organização das competências relacionadas com a compreensão do mundo material microscópico (ARAUJO e ABIBI, 2003).

Considerações finais

Uma boa compreensão das características mensuráveis da eletrização e do campo elétrico e a utilização de instrumentos que facilitam estas medidas utilizando-se de materiais

de baixo custo e fácil aquisição podem proporcionar importantes aprendizagens conceituais no que diz respeito à lei de Coulomb bem como de suas aplicações. A utilização do

CBC pode representar uma alternativa inovadora à prática pedagógica do professor, auxiliando na motivação do estudante no processo educacional e possibilitando aprimorar a

sua aprendizagem. Além disso, possibilita a utilização de conceitos da Física em uma situação real, o que não acontece na maioria das situações propostas no atual ensino desta

área de conhecimento. 

O CBC pode ser usado ainda como recurso didático alternativo, na descoberta do sinal do corpo eletrizado e dos processos de eletrização sem, no entanto, desprezar os

instrumentos profissionais, mas correspondendo a uma alternativa mais barata e acessível, o que facilita largamente o seu uso na maioria das escolas brasileiras, onde

normalmente são escassos os recursos e materiais de apoio à atividade pedagógica dos professores.
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