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Abstract- This paper describes a proposal to assemble and 
test a low-cost experiment to measure the Planck constant 
through an electric circuit using LED`s (Light Emitting Diode), 
developed in the Physics Laboratory by a student degree in 
Chemistry from the Federal Institute of São Paulo of the 
Campus of Capivari. The experiment is part of the motivation to 
insert Modern Physics in high school that has been stimulated 
since the beginning of the 80's. With the execution of the work it 
was possible to also establish a pedagogical proposal to discuss 
the theme based on the theory of meaningful learning. In 
addition to the numerical value of the constant it is also possible 
with the activity to advance the discussions about the 
quantization of energy for a given radiation that is considered a 
milestone in Quantum Mechanics. Also the photoelectric effect 
can be approached in the didactic sequence. The results were 
extremely promising since the mean value obtained through the 
experiment was 5.7 x 10-34Js, very close to the value obtained in 
the literature and measured with high precision instruments. In 
this work stands out the simple assembly and the reduced cost. 

Key words: Low cost, modern physics, Planck Constant, 
Significant learning. 

Resumo - Neste trabalho é descrita uma proposta de 
montagem e teste de um experimento de baixo custo afim de 
medir a constante de Planck, através de um circuito elétrico 
utilizando LED`s (Light Emiting Diode), desenvolvido no 
Laboratório de Física, por um aluno de Licenciatura em 
Química do Instituto Federal de São Paulo do câmpus de 
Capivari. O experimento é parte da motivação para inserção de 
Física Moderna no ensino médio que vem sendo estimulada 
desde o início da década de 80. Com a execução do trabalho foi 
possível estabelecer também uma proposta pedagógica para 
discussão do tema baseado na teoria de aprendizagem 
significativa. Além do valor numérico da constante é também 
possível com a atividade avançar as discussões sobre a 
quantização de energia para uma determinada radiação que é 
considerado um marco na Mecânica Quântica. Também o efeito 
fotoelétrico poderá ser abordado na sequência didática. Os 
resultados se mostraram extremamente promissores uma vez 
que o valor médio obtido através do experimento foi de 5,7 x 10-
34J.s, muito próximo do valor obtido   na literatura e medida 
com instrumentos de alta precisão. Nesse trabalho destaca-se a 
montagem simples e o custo reduzido. 

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

I. INTRODUÇÃO 
Com o objetivo de propiciar uma 

aprendizagem de Física, contextualizada, moderna e que 
retrata a evolução da tecnologia nos dias atuais e sempre 
buscando a melhor qualidade foram feitas diversas tentativas 
nos currículos escolares. Na busca desse objetivo será 
apresentado um experimento de baixo custo que possibilita a 
determinação da constante de Planck e a discussão do efeito 
fotoelétrico que historicamente representam um marco na 
Mecânica Quântica, uma vez que Albert Einstein utilizou essa 
constante para propor que a energia E do pacote ou fóton, está 
relacionada com sua frequência ν pela equação E=hν. O 
estudo deste episódio histórico deverá ajudar a desmistificar 
as concepções ingênuas dos estudantes de que os conceitos 
surgem prontos e particularmente sobre o desenvolvimento da 
Mecânica Quântica foram bastante polêmicos. Esse trabalho 
apresenta o diferencial de permitir uma introdução ao tema 
não só no nível médio, como também em cursos de 
Licenciaturas de Física, Química, Engenharia e Ciências dado 
as suas características extremamente simples de montagem. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O circuito é alimentado em uma tensão de 3 V 
fornecidas por duas pilhas pequenas modelo AA de 1,5 V, 
dispostas em série. O circuito é acionado por meio de uma 
chave liga/desliga em paralelo à um potenciômetro de 470 
ohms. Paralelo a este seguimento, colocou-se dois LED`s 
(Light Emiting Diode) que são dispositivos usados 
comercialmente sobretudo em painéis eletrônicos, paralelos 
entre si um verde e um vermelho, desta maneira, pode-se 
ajustar o potenciômetro para que este varie a tensão dos 
LED`s com a intensidade desejada. A diferença de potencial 
(ddp) foi medida com o auxílio de um voltímetro para o 
LED vermelho e encontrou-se 1,61V denominada de tensão 
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de corte. A figura 1 a seguir mostra o Layout do circuito 
elétrico. 

 

Figura 1 – Esquema de ligação. 

 Com o uso do voltímetro mediu-se a tensão dos 
LED`s, pois cada cor utiliza uma quantidade de energia 
diferente para emitir luz. Procurou-se seguir a metodologia 
utilizada por CAVALCANTE&TAVOLARO, que se 
mostrou apropriada a essa iniciativa. Outras inciativas de 
montagem experimental já foram propostas com valores 
obtidos muito próximos do obtido nesse trabalho (MACIEL, 
G.S. 2015), no entanto diferem dessa proposta na 
metodologia e nos custos finais. Durante a condução, o fóton 
de luz transporta energia E que pode ser expressa através da 
equação E=hν, onde ν=c/λ, o que resulta em λ=hc/E. 
Considera-se que a energia total no processo é conservada e 
com isso eV=hν, onde e é a carga do elétron e=1,6 x 10-19C e 
1eV=1,6x10-19J e V é a ddp medida experimentalmente 
(1,61V) para a obtenção da constante de Planck. Isso 
resultou para o experimento um valor de h=5,41 x 10-34J.s, 
valor esse muito próximo ao medido para a constante de 
Planck por outros pesquisadores, porém, fazendo uso de 
instrumentos de alta precisão e adotado como como 6,6262 
x 10-34J.s, essa pequena diferença pode ser atribuída a erros 
de medidas experimentais e de precisão dos instrumentos de 
medidas. Para a luz verde o valor encontrado para a ddp de 
corte medida foi de 2,04 V, o qual resultou num valor obtido 
para a constante de Planck de h=5,98 x 10-34J.s. A Tab.1, 
mostra os valores medidos para as tensões a frequência e o 
comprimento de onda para os dois LED`s utilizados no 
experimento. Cabe salientar que a ddp medida 
experimentalmente é fundamental para a aplicação da 
mesma conservação de energia e assim se obter a constante 
de Planck. A figura 2 a seguir ilustra o esquema 
experimental produzido para demonstrar a constante de 
Planck. 

 

 

 
Figura 2- As imagens (a) e (b) a seguir ilustram o arranjo experimental 
composto pela fonte de alimentação através de duas pilhas, a chave 
liga/desliga, o potenciômetro e os LED`s. 

 
 
   A figura 3 - (c) e (d) a seguir ilustram o 

momento da medição do potencial de corte para 
os LED’s verde e vermelho respectivamente. 

 

 
 

Figura 3- Potencial de corte dos LED’s verde e vermelho, respectivamente. 
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A tabela 1, abaixo, mostra dois valores do comprimento de 
onda, frequência potencial de corte e da constante de Planck, 
obtidos no experimento. 
 
 
 LED 

Vermelho 
LED Verde 

Comprimento 
de onda (nm) 

630 550 

Frequência  
(x 10 14 hz) 

4,76 5,45 

Potencial de 
corte (V) 

1,61 2,04 

Constante de 
Planck h 
(x10-34 J.s) 

5,41 5,99 

Valor médio 
para h  
(x10-34 J.s) 

5,7 

 
Tabela 1 – Valores de comprimento de onda de cada LED, frequência, 
potenciais de corte obtidos nas medições e valor médio para a Constante de 
Planck calculada através do procedimento apresentado. 

 
III. CONCLUSÕES 

Esse trabalho teve como principal meta, determinar 
a constante de Planck por meio de um arranjo experimental 
de baixo custo e que seja de fácil construção. Com esta 
característica espera-se oferecer aos alunos uma discussão 
atraente e eficaz acerca de um dos marcos principais da 
Mecânica Quântica que é a constante de Planck a 
possibilidade da inserção aí do efeito fotoelétrico e outros 
temas atuais da física moderna. Os resultados obtidos se 
mostraram muito promissores, nessa fase do projeto que é a 

montagem experimental onde através da ddp para o LED 
vermelho verde foi possível obter a constante de Planck e 
chegou-se a um valor satisfatório de h=5,7 x 10-34J.s, para a 
medida experimental da constante de Planck. Conclui-se 
também que essa proposta de inserção de Física Moderna, 
permite inserir também uma parcela da História da Ciência, 
visto que se trata de um tópico fundamental. 
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