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Neste trabalho mostramos como construir uma experimento para demonstrar qualitativamente o

efeito de atra�c~ao e repuls~ao entre condutores paralelos quando portando correntes, usando materiais

de baix��ssimo custo, alta e�ciência em seus objetivos e de f�acil constru�c~ao.

In this work we show how to construct an experiment to demonstrate qualitatively the e�ect of

attraction and repulsion between parallel conductors when they are carrying current, using low cost

materials, of high eÆciency in their objectives and of easy construction.

I Introdu�c~ao

Canalle e Moura [1] propuseram uma forma simples de
se demonstrar qualitativamente a atra�c~ao de conduto-
res paralelos portando correntes de mesmo sentido e
a repuls~ao deles quando as correntes s~ao de sentidos
opostos. Contudo, devido �a leveza do condutor usado
naquela demonstra�c~ao (uma tira de papel alum��nio),
a respira�c~ao da pessoa que est�a manuseando o experi-
mento ou at�e mesmo uma brisa pode balan�car os �os
(tiras de papel alum��nio). Al�em do mais era necess�ario
alguns cuidados para que os contatos entre as tiras de
papel alum��nio e os arames que as suportavam �cas-
sem em boas condi�c~oes e n~ao oferecessem resistência
�a passagem das correntes. Neste trabalho mostramos
como simpli�car ainda mais a referida montagem, elimi-
nando as di�culdades apontadas acima e aumentando
a e�ciência da mesma.

II A montagem para correntes

antiparalelas

Ao inv�es de deixarmos os condutores na horizontal,
como �zeram Canalle e Moura [1], vamos deixar os
condutores, que ainda ser~ao as mesmas tiras de papel
alum��nio, na vertical e dentro de uma garrafa pl�astica
descart�avel de refrigerante de dois litros. Recorta-se

uma tira de papel alum��nio com 1,5 m de comprimento
por 0,5 cm de largura. Usando um estilete abre-se um
retângulo de 3 x 7 mm na parte plana da tampa da
garrafa de refrigerante, como ilustra a Fig. 1.

Figura 1. Vista superior da tampa pl�astica da garrafa de
refrigerante com o corte.

Dobra-se a tira de papel alum��nio ao meio, passa-se
suas extremidades pelo retângulo aberto na tampinha
da garrafa (Fig. 1) de modo que �que cerca de 26 cm
suspenso dentro da garrafa de refrigerante. Ap�os colo-
car a tampa na respectiva garrafa, �xe com �ta adesiva
os dois ramos da tira de papel alum��nio um para cada
lado sobre a tampinha da garrafa. Fixe com �ta ade-
siva o restante das tiras de papel alum��nio ao longo da
lateral externa da garrafa. Sugerimos �xar a garrafa
pl�astica sobre uma madeira de 20 x 30 cm, usando, por
exemplo, cola araldite. Uma das extremidades da tira
de papel alum��nio deve ser �xada em um interruptor
tipo campainha e a outra extremidade da tira deve �-
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car presa entre o p�olo negativo da pilha e o respectivo
suporte. Use um peda�co de �o (cerca de 10 cm) para
conectar o interruptor ao outro p�olo da pilha, comple-
tando assim o circuito. Temos, portanto, um condutor
dentro da garrafa pl�astica transportando uma corrente
de sentidos opostos, pois ela vai e volta pelo mesmo
condutor, e estes est~ao lado a lado (paralelos), como
mostra a Fig. 2. A corrente gerada por quatro pilhas
pequenas (apesar de representarmos apenas uma pilha
no esquema da Fig. 2) j�a �e su�ciente para se observar
a repuls~ao dos condutores suspensos dentro da garrafa
pl�astica, quando fechamos o circuito pressionando o in-
terruptor (tipo campainha) indicado na Fig. 2.

Figura 2. Montagem completa para demonstrar a repuls~ao
dos condutores paralelos quando percorridos por correntes
de sentidos opostos.

III A montagem para correntes

paralelas de mesmo sentido

A montagem para se demonstrar a atra�c~ao de conduto-
res paralelos portando correntes el�etricas de mesmo sen-
tidos tamb�em ser�a feita usando-se um �unico peda�co de
papel alum��nio, recortado apropriadamente, conforme
ilustra a Fig. 3.

Figura 3. Esquema do corte da tira de papel alum��nio para
portar correntes paralelas de mesmo sentido.

O prolongamento da tira de papel alum��nio do lado
esquerdo da Fig. 3 deve ter um comprimento de 60 cm
e o prolongamento da tira de papel alum��nio do lado
direito da Fig. 3 deve ter um comprimento de 20 cm.
Recortado o papel alum��nio, conforme mostra a Fig. 3,

dobra-se o ramo A sobre a linha imagin�aria tracejada
A, em um ângulo de 90 graus, tal que o ramo A �-
que perpendicular ao plano da �gura. Analogamente,
dobra-se o ramo B sobre a linha imagin�aria tracejada
B, em um ângulo de 90 graus, tal que o ramo B �que
perpendicular ao plano da �gura. Abre-se um furo de
3,5 mm de raio no centro da tampa da outra garrafa
pl�astica de dois litros, e na lateral dessa garrafa corta
se um retângulo de 5 x 20 mm a uma altura de 30 mm
da base, pois uma extremidade da tira deve sair pelo
furo da tampa e a outra pelo retângulo da lateral, de
modo que os dois ramos paralelos A e B �quem sus-
pensos dentro da garrafa. O prolongamento de 60 cm
deve sair pelo furo da tampa e descer pela lateral ex-
terna da garrafa. A ponta desse prolongamento deve
ser �xada entre o p�olo negativo da pilha e seu respec-
tivo suporte. O prolongamento de 20 cm deve sair pelo
retângulo da lateral da garrafa para fora dela. A ponta
desse prolongamento deve ser �xada no interruptor tipo
campainha. Entre o p�olo positivo da pilha e o interrup-
tor deve-se colocar um �o para completar o circuito tal
qual ilustrado esquematicamente na Fig. 4.

Figura 4. Esquema da montagem para demonstrar a atra�c~ao
entre condutores paralelos portando correntes de mesmo
sentido.

Fechando-se o circuito, pressionando-se o interrup-
tor da Fig. 4, a corrente na tira se divide em duas
partes iguais, pelos dois ramos A e B, suspensos dentro
da garrafa pl�astica e o efeito da atra�c~ao entre os dois
�os (ramos A e B de papel alum��nio) �e nitidamente
percebido pelo movimento que estas duas tiras de pa-
pel alum��nio fazem. Apesar de representarmos apenas
uma pilha no esquema da Fig. 4, recomendamos usar
um suporte com 4 pilhas pequenas de 1,5 V. Recomen-
damos �xar a garrafa, interruptor e suporte das pilhas
sobre uma t�abua de 20 x 30 cm.

IV Conclus~oes

Colocando as tiras de papel alum��nio dentro das gar-
rafas pl�asticas elas �cam livres de qualquer movimento
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do ar ao seu redor e o efeito de atra�c~ao ou repuls~ao que
se observa entre elas ser�a devido �unica e exclusivamente
�a for�ca magn�etica entre elas. A liga�c~ao direta das ex-
tremidades da tira de papel alum��nio a um dos p�olos
da pilha e a outra diretamente ao interruptor elimina
ao m�aximo as emendas no circuito. A for�ca magn�etica
entre os condutores, por unidade de comprimento, �e in-
versamente proporcional �a distância entre os �os. A
distância entre os �os que est~ao dentro da garrafa �e da
ordem de 1 cm e a distância destes ao �os que est~ao
paralelos a estes mas do lado externo da garrafa �e de
aproximadamente 5 cm, logo a for�ca entre os condutores
internos �a garrafa �e cerca de cinco vezes maior do que
a for�ca entre eles e os condutores paralelos a eles mas
externos �a garrafa, assim sendo, esta intera�c~ao pode ser

desprezada na presente demonstra�c~ao. Com um expe-
rimento em m~aos, o professor poder�a mais facilmente
motivar seus alunos para o estudo que estiver sendo
feito, al�em de demonstrar qualitativamente o fenômeno
em a�c~ao.
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