
 

 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS 
 

 

 

 

1 

Eletroscópio   1003048 
 
 

Manual de instruções 
05/18 ALF 

 

 

 

1 Esfera com tomada de 4 mm 

2 Isolador 

3 Anel de proteção 

4 Placa base 

5 Placa do condensador com 
tomada de 4 mm 

6 Placa do condensador sobre 
bastão 

7 Conector de 4 mm 

8 Suporte com indicador 

 

 

1. Descrição 

O eletroscópio serve para a introdução às bases 
da eletrostática e para a visualização das 
tensões contínuas e alternadas, assim como para 
a demonstração dos tipos de funcionamento de 
um voltímetro de alta tensão segundo Braun 

O eletroscópio consiste numa placa de base de 
metal, sobre a qual está montado o anel de 
proteção de ferro para a distribuição definida de 
campos. O anel de ferro está equipado de um 
conector de 4 mm para a conexão à terra. O 
suporte para o indicador sobre ponta está 
instalado no anel de proteção. O indicador está 
pendurado de forma assimétrica, e garantindo 
assim pelo seu próprio peso o momento de 
restabelecimento. Em conexão com o suporte do 

indicador, na parte superior do aparelho no 
isolador, encontra-se um conector de 4 mm para 
a recepção da esfera e da placa de capacitor. 

O eletroscópio é adequado para experiências 
demonstrativas relativas à projeção de sombras 
por meio de uma fonte pontual de luz. 

Diâmetro: 130 mm 

 

 

2. Fornecimento 

1 aparelho de base - eletroscópio 

1 esfera com conector de 4 mm 

1 placa do condensador com conector macho de 
4 mm 

1 placa do condensador sobre bastão 
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3. Operação 

O carregamento do eletroscópio obtém-se por 
meio de bastões de fricção (por ex. 1002709) e 
material para fricção ou por meio de uma fonte 
de alimentação de alta tensão (por ex. 1003309 
ou 1003310) 

 Prestar atenção para que o isolador esteja 
sempre limpo e seco. Caso for necessário, 
limpar com álcool caseiro. 

 Sob alta umidade ambiente e após um 
transporte do aparelho de um local frio para 
um mais quente, secar o eletroscópio com ar 
quente (por exemplo, com um secador de 
cabelos). 

 

3.1 Carregamento do eletroscópio por 
contato com um corpo carregado 

 Instalar a esfera ou a placa do condensador 
sobre o eletroscópio. 

 Friccionar com força o bastão com um 
material de fricção adequado (bastões de 
PVC ou acrílico, por exemplo, com folhas de 
matéria plástica). 

 Tocar a esfera ou a placa do condensador 
com o bastão friccionado. O indicador oscila. 

 Retirar o bastão de fricção, a oscilação do 
indicador permanece. 

 Tocar a esfera com a mão. O indicador volta 
a sua posição inicial. 

 Ao utilizar uma fonte de alimentação de alta 
tensão, conectar a placa do condensador 
com o pólo positivo do transformador. 
Conectar o pólo negativo com a tomada de 
terra no transformador e com a tomada de 
terra do eletroscópio. 

 Retirar a carga da placa do condensador e 
transferir para eletroscópio com uma colher 
de carga (por ex. 1002707). 

 

3.2 Carregamento do eletroscópio por influência 

 Aproximar o bastão friccionado da esfera (ou 
placa de capacitor), porém sem toca-la. O 
indicador oscila. 

 Retirar o bastão de fricção. O indicador volta 
a sua posição inicial. 

 Aproximar o bastão friccionado da esfera 
novamente. O indicador volta a oscilar. 

 Tocar a esfera rapidamente com o dedo 
descarregando-a assim. O indicador volta a 
sua posição inicial. 

 Retirar agora o bastão. O indicador volta a 
oscilar. 

 

 

 

Fig. 1 Esquerda: Carregamento do eletroscópio por meio de uma fonte de alimentação de alta tensão 1003309 / 1003310 

Fig. 2 Direita: Carregamento do eletroscópio por influência 

 
 


