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Abstract - This paper presents a proposal of use a low-cost 
device for the teaching of plasma technology, developed at the 
Physics Laboratory of the Federal Campus Capivari Institute, in 
order to minimize the negative impact of the simple exposition of 
concepts, through search for inexpensive experimental resources 
that bring the concepts closer to students' daily lives. Through 
this experiment we aim to demonstrate the possibility of insertion 
and experimentation of plasma technology in the teaching 
without the need of the application of high cost materials, being 
the low cost an efficient, accessible and attractive alternative for 
use in the teaching of Modern Physics. 
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Resumo - Neste trabalho é apresentada uma proposta de 
utilização de dispositivo de baixo custo para o ensino de 
tecnologia de plasma, desenvolvido no Laboratório de Física do 
Instituto Federal Câmpus Capivari, com o objetivo de minimizar 
o impacto negativo da simples exposição de conceitos, através da 
busca por recursos experimentais, à baixo custo, que aproximem 
os conceitos ao cotidiano dos alunos. Através deste experimento 
objetivamos demonstrar a possibilidade da inserção e 
experimentação da tecnologia de plasma no ensino sem a 
necessidade da aplicação de materiais de alto custo, sendo os de 
baixo custo uma alternativa eficiente, acessível e atraente para 
utilização no ensino de Física Moderna.  

Palavras–chave: Tecnologia de plasma, baixo custo, ensino, Física 
Moderna, arranjo experimental. 
 

I. INTRODUÇÃO 
 Considerando o fácil acesso atualmente à informação 
e tecnologia, o ensino tradicional via simples exposição dos 
conceitos vem se mostrando ineficaz e desestimulante aos 
alunos. A fim de minimizar esse impacto negativo no processo 
ensino-aprendizagem cabe aos professores e alunos a busca 
por recursos instrucionais, experimentais e didáticos que 
aproximem os conceitos ao cotidiano dos alunos. Inúmeros 
pesquisadores voltados à área de ensino preocupados com a 
situação têm proposto abordagens no sentido de estimular o 
interesse dos alunos.  

Neste estudo abordamos o ensino do conceito de plasma em 
função de sua alta aplicação tecnológica. Atualmente o plasma 
é amplamente utilizado em síntese e tratamento de materiais 
por plasmas frios com aplicações na microeletrônica, 
mecânica, setor aeroespacial, energia, odontologia, medicina, 
desenvolvimento de sensores, reatores em diferentes faixas de 
pressão, tecnologia de ozônio, fusão termonuclear controlada, 
entre outras aplicações. 
 O interesse industrial em tecnologia de plasma advém 
de sua característica de em determinadas condições produzir 
modificações apenas na superfície do material sem alterar suas 
propriedades de volume, ou por apresentar elevada densidade 
de partículas de alta reatividade química que seriam difíceis de 
obter por métodos químicos convencionais. 
 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Fios de cobre de aproximadamente 30 cm, 2 soquetes 
para lâmpadas (adaptador caso opte pelo teste com a lâmpada 
de vapor metálico), ignitor de fogão (também chamada de 
usina ignitora), interruptor, caixa de madeira, caixa de fusível 
(opcional), lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, 
diferentes modelos de lâmpadas incandescente para 
demonstrar a característica do plasma obtido em cada tipo de 
gás (opcional).  

Separou-se os materiais necessários para a montagem 
do experimento. Buscando utilizar materiais de baixo custo, 
obteve-se o ignitor (fig. 1) de um fogão velho, destinado ao 
descarte. Da mesma forma, aproveitou-se outras peças, como 
o interruptor, a caixa de fusíveis, o cabo de energia e os 
plugues de ligação, de um estabilizador de computador que 
seria descartado.  

 

Fig. 1. Usina ignitora de fogão. 
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O conjunto foi fixado deixando um espaço suficiente 
dentro da caixa para manter a organização dos fios. O 
esquema de ligação pode ser observado na figura 2:  

 

Fig. 2. Esquema de ligação do ignitor. 

 Sabemos que a matéria é formada por átomos. Os 
átomos por sua vez são constituídos por prótons, nêutrons e 
elétrons. Quando a matéria está no estado sólido, seus átomos 
estão fortemente ligados entre si. No estado líquido os átomos 
ainda possuem uma forte ligação, porém um pouco menor em 
relação ao estado sólido. Já no estado gasoso os átomos se 
encontram mais dispersos, e a ligação é muito menor. 
 O plasma é formado quando um gás é ionizado a 
partir de alguma fonte de energia suficiente para separá-lo em 
uma mistura variada de átomos neutros, átomos ionizados e 
elétrons livres em constante interação elétrica. 

 Como desejado, foi possível ionizar o gás presente na 
lâmpada incandescente, o fenômeno pode ser observado na 
figura 2, abaixo. Observou-se, porém, que a presença da luz 
ambiente dificulta a observação do plasma, enquanto que no 
escuro o fenômeno é melhor observável na lâmpada. 
 

 
 

Fig. 3. Formação de plasma de argônio na lâmpada incandescente. 
 
 O experimento foi repetido utilizando-se uma 
lâmpada de infravermelho. Foi possível perceber uma pequena 
mudança na coloração dos plasmas obtidos nas diferentes 
lâmpadas. Isso acontece por causa dos diferentes tipos de 
gases presentes nas duas lâmpadas testadas. O resultado pode 
ser observado na figura 3 a seguir: 
 

                                
Fig. 4. Plasma, lâmpada de infravermelho. 

 Como a lâmpada de vapor metálico necessita de um 
reator para seu funcionamento, jugou-se necessário a 
utilização do mesmo para a realização do experimento. 
Inicialmente funcionou normalmente na presença do reator e 
foi possível ionizar o gás da lâmpada de vapor metálico, 
porém, depois de um tempo danificou-se o ignitor por conta da 
potência do reator. Após a substituição do ignitor, constatou-
se que era possível ionizar a lâmpada de vapor metálico sem a 
necessidade do reator, sem prejuízo significativo do efeito 
obtido. O gás ionizado na lâmpada de vapor metálico 
apresentou uma coloração diferente das obtidas até então.  Isso 
pode ser observado na figura 4:  

 

Fig. 5. Lâmpada de Vapor Metálico. 

 
III. CONCLUSÕES 

 Esse experimento de baixo custo permitiu a discussão 
da teoria e tecnologia de plasma e sua relevância no cotidiano. 
A simplicidade, baixo custo e resultados obtidos fazem desse 
material uma ótima forma de abordagem do tema, e pode ser 
utilizado em diferentes níveis de aprendizado.  

Dentre outras coisas este material, desenvolvido no 
Laboratório de Física do Instituto Federal Capivari, 
possibilitou a discussão introdutória a respeito do fenômeno 
da formação de plasma a partir da ionização de um gás, além 
de discussões acerca da aplicação industrial da tecnologia de 
plasma. 

A variação nos tipos de lâmpadas permitiu a 
discussão dos efeitos de diferentes tipos de gases presentes 
nelas, uma vez que cada tipo de gás apresenta um plasma de 
coloração diferente.  

Outras possibilidades podem ser exploradas, como a 
discussão do fenômeno da indução eletromagnética e do 
campo elétrico induzido, o que torna esse material ainda mais 
útil para o ensino. 
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