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Aviso 1: pergunta da semana 

Entreguem agora a pergunta da 
semana, e lembrem-se de anotar o 
nome do seu professor e do seu 
grupo!! 



Aviso 2: Horários do Noturno 

Horários do noturno são 
EXCLUSIVOS para os 
alunos do noturno! 

Grupos do noturno, com reserva e falta no diurno 
também ficaram com presença negativa!!! 



Aviso 3: 

 Tudo que você aprendeu em Laboratório de 
Física 1 e 2 será importante neste curso! 

 

 Em particular, não serão tolerados: 

 

Algarismos significativos errados 

Grandezas sem incerteza 

Gráficos sem barras de erro 



Aviso 4: 

 Se inscrevam 
no grupo de 
discussão! 

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/alunos-lababerto34 



Aviso 5: 
 Cada monitor está com um professor específico. 

 Ele vai ajudar vocês a escolherem os projetos, e discutir a 
realização: 

1. Henrique Barbosa 

2. Antônio Domingues 

3. Leandro Barbosa 

4. Eloisa Szanto 

5. Nelson Carlin 

6. Paulo Artaxo 

1. Diego Gouveia - diegoalvesgouveia88@gmail.com 

2. Marco Antônio - marco.couto88@gmail.com 

3. Rebeca Bayeh - beckynha.bayeh@gmail.com 

4. Karin Seeder - ka_seeder@hotmail.com 

5. Jose La Rosa - jlarosan@if.usp.br 

6. Luís Barbuto - luisbarbuto@hotmail.com 



Energias Renováveis 
1. Curva característica de pilha recarregável 

 

2. Curva característica de painel solar e LED 

 Rever ajuste linear por chi2  

 

3. Montar a rede elétrica de uma casa 

 Caráter prático, ligar mundo real à teoria em sala 

 

4. Carga da bateria com o painel solar e potência 

 Ajuste linear de função não linear: linearização  

 



Para a folha de dados – Parte 1 
 Faça o gráfico, com barras de erro, da tensão x corrente no 

LED.  

 Meça desde -4V (reverso) 

 até +3.6V (não passe disso para não queimar o LED) 

 

 Lembre-se, é uma folha de dados, não precisa de: introdução, 
objetivos, discussão, etc, etc... 

 

Dica: 

1. Use um resistor de proteção para medir a corrente 

2. Primeiro ligue a fonte, verifique a tensão de saída, e só depois 
conecte-a no circuito! Isso evitará queimar os componentes. 

 



Tentativa de ajuste 

Como o grupo fixou o 
valor da constante, a curva 

não ficou bem ajustada. 



CC do LED – Outros resultados 

Vários grupos fizeram V x i 
para o LED... Ficaria mais 

claro se fosse i x V. 

Esse grupo deve ter invertido a 
tensão de entrada e também os fios 

no LED... Pois a curva para V<0 é 
igual aquela para V>0 



Para a folha de dados – Parte 2 
 Faça a curva característica, tensão x corrente, para o painel 

solar com as incertezas. 
 Meça um intervalo de corrente que permita caracterizar toda a 

curva característica 

 Faça a curva da potência produzida pelo painel solar, incluindo 
as incertezas. 
 Estime a potência máxima e a corrente para qual se obtém esta 

potência máxima. 

 

Dica: 
1. Você pode usar um resistor de 1Ω, medir a tensão nele, e assim 

calcular a corrente.  

2. Você também pode usar um amperímetro, pois o painel solar não 
produz correntes altas e não há risco de queimar o instrumento. 

 



CC do Painel 
 Aqui também dava para ajustar 

uma curva! Deixando e/(nkT) livre, 
fica muito bom! 



Potência do Painel 
Variava bastante, pois nem todo 
mundo usou a mesma distância 

da fonte de luz: 
430 mW para 85 mA 
265 mW para 50 mA  



Pergunta da semana: 
 Leitura: 

 Apostila de leis de Kirchhoff, pág. 1-7 

 Apostila de MMQ: 
http://lababerto.if.usp.br/index.php/Main/Estatistica 

 

 No começo da próxima aula, entregue em papel a 
resposta para: 

 O que é o terra, o neutro e a fase em um circuito elétrico 
como o que você tem na sua casa? 

Vamos aproveitar para começar a 
explicar a teoria desta semana! 

http://lababerto.if.usp.br/index.php/Main/Estatistica


Geração de energia 

http://www.thesmartswitch.com 

Numa hidroelétrica ou numa 
turbina eólica, a água ou o 

vento é que giram a turbina 



Gerador, Dínamo, ... 
 O princípio básico de funcionamento é a lei de indução de 

Faraday:  

 A variação do fluxo de campo magnético através de uma 
espira faz surgir uma força eletromotriz induzida  

𝜀 = −
𝑑𝜑𝐵
𝑑𝑡

 

Qualitativo! Vamos estudar na última experiência. 



Gerador, Dínamo, ... 
 Vamos estudar isso na última experiência, mas é fácil de 

entender: 

 É um motor ao contrário: giramos o eixo e ele produz 
corrente! 



Fases 
 Como o motor está girando, cada uma das fases vai 

alcançar a amplitude máxima em um instante de tempo 
diferente! 

𝜔 Tensão 

Tempo 



Fases 
 Podemos pensar nas fases como vetores. A projeção no 

plano real seria a tensão em um instante de tempo. 

 

 Qual a tensão de uma fase? 
𝜔 

Re 

Im 

𝑓1(𝑡) 

𝑓2(𝑡) 

𝑓3(𝑡) 

𝑓1 = 𝑓2 = 𝑓3 = 156𝑉 

Nota: O comprimento do vetor é o mesmo que a 
diferença entre ele e a origem, certo? 

=> A origem é o neutro 

N 



Fases 
 Podemos pensar nas fases como vetores. A projeção no 

plano real seria a tensão em um instante de tempo. 

 

 Qual a tensão de uma fase? 

 

 

 E entre duas fases? 

 

𝜔 

Re 

Im 

𝑓1(𝑡) 

𝑓2(𝑡) 

𝑓3(𝑡) 

𝑓1 = 𝑓2 = 𝑓3 = 156𝑉 

𝑓1 − 𝑓2 = 311𝑉 

Nota: 110V e 220V são os valores médios, ou RMS:  

156V / 2 = 110V  e 311V / 2 = 220V 



Terra 
 O aterramento é uma conexão com a Terra, que é o 

referencial de potencial 0V. 

 Isso é feito com uma barra de cobre enfiada no chão. 

www.nachi.org 



Terra 
 Na geração, o 

neutro esta 
usualmente 
ligado ao 
aterramento. 

 

 Na sua casa, deve 
haver um novo 
terra, com baixa 
resistência, para 
evitar choques. 



Choques 



Resposta 
 O neutro é a referência do potencial em relação ao qual 

medimos as fases;  

 

 A fase ou linha, que apresenta uma diferença de 
potencial variável no tempo, é por onde vem a corrente; 

 

 O terra é um ponto de escape, ligado no solo com baixa 
resistência, para evitar choques elétricos. 

 

 



Energias Renováveis 
1. Curva característica de pilha recarregável 

 

2. Curva característica de painel solar e LED 

 Rever ajuste linear por chi2  

 

3. Montar a rede elétrica de uma casa 

 Caráter prático, ligar mundo real à teoria em sala 

 

4. Carga da bateria com o painel solar e potência 

 Ajuste linear de função não linear: linearização  

 



A proposta 
 Imaginem que vocês tenham uma casa de uma  sala, 

cozinha, banheiro e 1 quarto. 

 A proposta é fazer e 
executar um projeto de 
iluminação da casa. 

 



A proposta 

 Em geral o circuito de 
uma casa é bastante 
complicado, porque a 
eletricidade é usada 
para muitas coisas. 



E porque alternada? 
Em uma residência usamos corrente alternada. 

 O gasto de potência para transportar eletricidade é 
menor se a tensão for alternada.  

 Para trazer de grandes distâncias, e.g. das centrais 
elétricas aos centros consumidores, seria impossível 
trazer com corrente contínua:  

 Talvez nem chegasse nada porque devido à resistência  
tudo seria gasto, por efeito Joule, aquecendo os fios 

Se for acampar e não tiver fósforos mas tiver 
algumas pilhas e palha de aço: conectando  as 

pilhas à palha de aço, a corrente passa, mas os fios 
são tão finos que eles aquecem tanto que podem 
ficar incandescentes e queimar a superfície onde 

estão  



Este  experimento 
 Vamos fazer com corrente contínua, porque vocês ainda 

não tiveram oportunidade de aprender corrente 
alternada e seus efeitos. 

 Como será corrente contínua, vamos apenas simular as 
duas fases: as duas terão a mesma DDP em relação ao 
neutro.  

 Ao invés de lâmpadas e outros aparelhos, vamos usar 
LEDs, que vocês já estudaram na aula passada. 

 Mas neste caso, um diodo, será importante a orientação 
dele em relação a DDP (só acende em um direção, certo?). 

Vamos usar 3.6V nos LEDs, esse será o nosso 
equivalente dos 110V que temos em casa! 



Planta da casa Nestas marcas teremos os 
conectores para os fios e 

elementos de circuito 

Os conectores fora 
da casa serão usados 

para as “chaves 
gerais” 



Iluminação da Casa 
 Cuidados no planejamento da casa: 

 As duas fases devem ter mais ou menos a mesma carga: 
significa que a potência gasta deve estar igualmente 
distribuída (ou próximo disso). 

 

 Casa fase deve ter uma chave geral, que desliga todas as 
ligações naquela fase. 



Distribuição das fases 

Neutro Fase 



Distribuição das fases 

Uma fase será 
usada para 2 
cômodos... 

E outra fase para 
os outros 2 
cômodos! 



Iluminação da Casa 
Vamos ligar as seguintes lâmpadas na casa da seguinte 
maneira: 

 Fase 1 

 Banheiro com 1 lâmpada e 1 interruptor 

 Quarto com 2 lâmpadas que acendem ao mesmo tempo e 
são controlados por 1 interruptor 

 

 Fase 2 

 Cozinha com 1 lâmpada e 1 interruptor 

 Sala com 2 lâmpadas que acendem ao mesmo tempo. O 
conjunto é controlado por 2 interruptores em paralelo. 



fase 

fase 

neutro 

Esse é o 
esquema 

geral! Só falta 
ligar todos os 

fios... 



O que você precisa saber 
 Basicamente as leis de Kirchoff 

 A somatória das correntes num nó é nula 

 A somatória das tensões numa malha é nula 

A 

B C 

D 

𝑉𝐴−𝐵 + 𝑉𝐵−𝐶 + 𝑉𝐶−𝐷 + 𝑉𝐷−𝐴 = 0 

IA 

IB 

IC 

ID 

𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 



Interruptor Simples 
 Este é o tipo mais comum de interruptor.  

 Quando aberto, não passa corrente (resistência infinita) 

 Quando fechado, passa corrente (resistência é nula) 



Interruptor Simples 
 Importante: um interruptor sempre deve “cortar” a 

fase, e não o neutro... Porque? 

 

Lâmpada 

Neutro 

Fase 



Interruptor Paralelo 
 Este é tipo de interruptor recebe 3 fios e interliga 2 deles 

de cada vez: 

 Em um posição, passa corrente entre A e B 

 Em outra posição, passa entre A e C 

A 

B 

C 



Interruptor Paralelo 
 Usando dois interruptores paralelos, conseguimos ligar a 

mesma lâmpada em dois lugares diferentes do cômodo 
(dois interruptores): 

Lâmpada 

Neutro 

Fase 

Neste caso também ligamos os dois interruptores na 
fase, e não no neutro. A razão é a mesma! 



O material 

 Você terá disponível: 

 1 placa com 30 bornes (5 x 6) 

 Planta baixa da casa 

 6 LEDS para os cômodos 

 3 Interruptores simples e 2 duplos 

 Fonte de tensão DC de 30V 

 Cabos 

 Multímetros 



Para a folha de dados 
 Nesta semana, vocês não precisam entregar a folha de 

dados. A avalição será diretamente com o professor em 
sala de aula: 

 Projete o circuito para iluminar a casa com os leds e a fonte 
DC, seguindo a orientação dos slides anteriores: 

 Chaves gerais, fases separadas, etc, ...  

 Demonstre o funcionamento do circuito: 

 Mostre para um professor ou monitor o funcionamento do seu 
circuito: ele deve funcionar como pedido e não deve queimar 
nenhum led. 

 O professor vai anotar os grupos que conseguiram montar o 
circuito corretamente 

 



Atenção - 1 
 Cuidado com o LED, para não passar de 3.6 V  

 Cuidado para não colocar a fonte em curto-circuito. 

 Para evitar problemas, vamos limitar a corrente em 0.2 A 

Para a voltagem: 
Comece com os dois 
botões no mínimo 

Para a corrente: 
Ajuste fino no máximo 

Ajuste grosso no mínimo 

Fino Grosso 



Atenção - 2 
 Para interligar os 2 interruptores paralelos, você vai 

precisar usar um cabo extra, pois o conector deles não 
permite encaixar um no outro: 

Tem que usar um cabo 
extra, daqueles com 

encaixe por cima! 

Não da para ligar dois 
conectores deste tipo. 



Perguntas da semana 
Semana passada você fez a curva do LED e do painel. 

 Suponha que você ligue o LED ao painel solar iluminado 
exatamente da mesma maneira que você usou semana 
passada. 

 Qual será a corrente e a tensão no LED e no painel? 

 

 Suponha que você ligue o painel solar  à pilha 
recarregável. O que acontece: 

 Se a pilha está descarregada e você  ligar positivo com 
positivo? 

 Se a pilha está carregada e você ligar positivo com 
negativo? 

 Se a pilha está carregada e você liga positivo com positivo? 



 

Boa Semana!  


