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RESUMO
A estroboscopia consiste da observação de um fenômeno muito rápido com o
auxílio de um aparelho que o ilumina, com clarões breves e periódicos, registrando
suas posições sucessivas.
O objetivo do projeto é mostrar as utilidades da estroboscopia em situações
nunca utilizadas, como por exemplo, na medição da aceleração da gravidade, pois, a
estroboscopia aplica-se, principalmente, na eletromecânica, como no balanceamento e
calibragem de pneus, rotação de motores, etc.
Construímos uma lâmpada estroboscópica que possibilita o controle de sua
freqüência de acendimento, por meio de um potenciômetro. E para calibrar a luz
estroboscópica (medir sua freqüência) utilizamos um outro circuito, que consiste de
um resistor em série com um LDR (resistor variável com a luz), alimentados por uma
fonte DC.
E para fotografar os fenômenos estroboscópicos, colocamos a câmara (com
controle de tempo de exposição) no modo B (para deixar a lente exposta enquanto o
disparador estiver pressionado) e a lâmpada estroboscópica fazendo o papel de “flash”
fotográfico. A cada disparo do “flash” (acendimento da lâmpada), o filme fotográfico
é sensibilizado registrando o objeto em movimento em uma posição diferente. Assim,
temos na mesma fotografia o objeto em várias posições diferentes de seu movimento.
Através dessas fotografias, das distâncias e dos intervalos de tempo entre as
posições do fenômeno observado, é que podemos verificar diversas leis físicas
qualitativa e quantitativamente.
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INTRODUÇÃO
Em uma “brincadeira” infantil de se tentar ver quem consegue fazer com que
uma bolinha de tênis alcançasse uma altura maior após ricochetear no chão,
levantamos em nosso clube de ciências a seguinte questão: “Seria possível fotografar
o momento exato em que a bolinha estivesse no ponto mais alto de sua trajetória, para
que se pudesse descobrir essa altura?”. Depois de muito pensar e analisar como
funciona uma máquina fotográfica, chegamos à conclusão de que com o auxílio de
uma lâmpada estroboscópica obteríamos o que desejávamos: o registro da trajetória de
objetos em movimento. Estávamos prestes a entrar no mundo da estroboscopia.
Mas o que é estroboscopia? A estroboscopia consiste da observação de um
fenômeno muito rápido com o auxílio de um aparelho (lâmpada estroboscópica) que o
ilumina, com clarões breves e periódicos, registrando suas posições sucessivas.
E foi assim que começamos nosso projeto, no mínimo, diferente.
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MÉTODO
A lâmpada estroboscópica pode ser adquirida por um preço razoável em lojas
que fornecem equipamentos para festas, no entanto, para diminuir ainda mais os
custos, construímos a nossa própria lâmpada estroboscópica seguindo o circuito
mostrado na figura 1. Este circuito possibilita o controle da freqüência de
acendimento da lâmpada (ajuste do pisca-pisca), por meio de um potenciômetro.
Utilizamos um farol de Fusca como direcionador e refletor da luz estroboscópica.

Figura 1 – Circuito da lâmpada estroboscópica.

Para calibrarmos a luz estroboscópica (medir sua freqüência), utilizamos um
outro circuito, que consiste de um resistor em série com um LDR (resistor variável
com a luz), alimentados por uma fonte DC (figura 2).

Figura 2 – Circuito de calibração da lâmpada estroboscópica.
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Colocamos o LDR perto da lâmpada estroboscópica, e a cada acendimento
desta, há um pulso de tensão sobre o resistor que pode ser muito bem visualizado
através de um osciloscópio, como mostrado na fotografia 1. Medindo-se — pelo
osciloscópio — o intervalo de tempo entre dois pulsos, tem-se a freqüência.

Fotografia 1 – Tela do osciloscópio com os pulsos de tensão criados pelo circuito de
calibração da lâmpada estroboscópica.

E finalmente, para fotografar os fenômenos estroboscópicos, colocamos a
câmara (com controle de tempo de exposição) no modo B (para deixar a lente exposta
enquanto o disparador estiver pressionado) e a lâmpada estroboscópica fazendo o
papel de “flash” fotográfico. A cada disparo do “flash” (acendimento da lâmpada), o
filme fotográfico é sensibilizado registrando o objeto em movimento em uma posição
diferente. Assim, temos na mesma fotografia o objeto em várias posições diferentes
de seu movimento, como no exemplo da fotografia 2, onde vemos uma bolinha de
ping-pong.

Fotografia 2 – Fotografia estroboscópica (20Hz) de uma bolinha de ping-pong pingando.
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Com a nossa lâmpada estroboscópica, é possível alterar a freqüência de
acendimento, mas as melhores fotografias foram tiradas à 20Hz. A fotografia 3 ilustra
a diferença na fotografia quando não se usa uma freqüência adequada. No caso, o
acendimento estava à 10Hz e a fotografia não ficou boa.

Fotografia 3 – Fotografia estroboscópica (10Hz) de uma bolinha de ping-pong pingando.

E através dessas fotografias, calculamos algumas grandezas físicas. Vejamos,
por exemplo, a forma como procedemos no caso da fotografia 4.

Fotografia 4 – Fotografia estroboscópica (20Hz) de uma bolinha de ping-pong pingando.

Medimos o tamanho real da bolinha e o seu tamanho na fotografia, e
calculamos a relação de proporção:

∅real = 3,70 cm

∅foto = 0,65cm
8

∴ r = ∅real / ∅foto = 3,70cm / 0,65cm ≅ 5,69
Medimos a altura atingida pela bolinha na fotografia, e pela proporção
calculamos a altura real:
hreal = hfoto x r ≅ 3,45cm x 5,69 ≅ 19,63cm

hfoto = 3,45cm

Como sabíamos a freqüência da lâmpada, sabíamos o intervalo de tempo entre
duas aparições sucessivas da bolinha e, contando o número de vezes que a bolinha
aparecia na fotografia, tínhamos o tempo de subida ou de descida, nesse caso da
primeira descida (direita da fotografia):

f = 20 Hz

T=

1
= 50ms
f

t = n x T = 4 x 50ms = 0,2s
Utilizamos então as equações do movimento uniformemente variado (MUV):
h=

1 2
gt
2

v = gt

Calculamos assim a gravidade:
g=

2h 2 × 19, 63cm
=
≅ 9,82m / s 2
2
t2
( 0, 2s )

Fizemos esse mesmo procedimento em outras posições da bolinha na mesma
fotografia e em muitas outras fotografias.
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RESULTADOS
Como mostrado anteriormente, obtivemos pela fotografia 4, na primeira
descida da bolinha:
g1 = 9,82m/s2

h1 = 19,63cm

Ainda, pela mesma fotografia, calculamos a altura e a gravidade em um
segundo trajeto (primeira subida) e obtivemos de maneira similar:
g2 = 9,67m/s2

h2 = 14,80cm

Assim, com a descida e a subida, calculamos também o coeficiente de
restituição do choque da bolinha com a superfície:

e=

v2 gt1
=
=
v1 gt2

∴e =

g
g

2h2
g
2h1
g

=

h2
h1

19, 64cm
≅ 0,87
14,80cm

Como já dito, fizemos esse mesmo procedimento para muitas outras
fotografias, que são mostradas abaixo.
Na fotografia 2, mostrada na página 4, também temos uma bolinha de pingpong pingando, agora com uma altura inicial maior, com a qual também calculamos a
gravidade:
g = 10,06m/s2
Já na fotografia 5, temos agora uma bolinha de tênis, numa das mais bonitas
fotografias desse trabalho, com a qual, procedemos de forma análoga:
r = ∅real / ∅foto = 6,30cm / 1,10cm ≅ 5,73
g1 = 8,94m/s2

g2 = 8,69m/s2

e = 0,74
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Fotografia 5 – Fotografia estroboscópica (20Hz) de uma bolinha de tênis pingando.

Outras fotografias interessantes foram as do pêndulo simples, onde também
pudemos calcular a gravidade.
No caso da fotografia 6, tínhamos o comprimento do pêndulo, medimos seu
período contando o número de vezes que a bolinha aparecia na fotografia e, através da
fórmula do pêndulo simples, calculamos a gravidade:
l = 47,0cm (comprimento do fio)
R = 3,1cm (raio da bolinha de tênis)
L = l + R = 50,1cm

T = 2n ×

1
1
= 2 ×14 ×
= 1, 4 s (período do pêndulo)
f
20 Hz

T = 2π

L
g

g = 10, 09m / s 2

Procedemos da mesma forma para a fotografia 7 e obtivemos:
g = 11,64m/s2
É possível notar, pelas fotografias 6 e 7, que o período de oscilação não
depende da altura inicial do pêndulo, mas somente de seu comprimento. Pois, apesar
das alturas iniciais serem diferentes nas duas fotografias, os períodos são iguais. Note
também que velocidades maiores são obtidas quando a altura inicial da bola é maior.
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Fotografias 6 e 7 – Fotografias estroboscópicas (20Hz) de pêndulos simples com diferentes
alturas iniciais.

A fotografia 8 também nos mostra que o período do pêndulo depende de seu
comprimento. Podemos perceber que após passar pelo obstáculo, o comprimento do
pêndulo diminui e seu período também (reduz o número de bolinhas que aparece na
fotografia).

Fotografia 8 – Fotografia estroboscópica (10Hz) do pêndulo simples com obstáculo,
causando a redução de seu período.

De todas as medições da gravidade, calculamos uma média e comparamos
com a gravidade local de São José dos Campos medida no ITA (Instituto Tecnológico
de Aeronáutica), obtendo um desvio de apenas 0,6%:
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Fotografia

g (m/s2)

2

10,06

4

9,82

4

9,67

5

8,94

5

8,69

6

10,09

7

11,64

Média

9,84

Valor Local

9,78

Desvio

0,6%

Tabela I – Valores medidos, médio e local da gravidade e desvio.

Outras fotografias também interessantes que conseguimos tirar foram a 9 e a
10. Na fotografia 9, um martelo foi lançado obliquamente; é interessante perceber que
o centro de gravidade do martelo (perto da cabeça) descreve uma trajetória em forma
de um arco de parábola, como todo professor de Física diz, mas nunca consegue
demonstrar, e ao mesmo tempo, seu corpo gira em torno desse seu centro de
gravidade, devido ao momento.

Fotografia 9 – Fotografia estroboscópica do lançamento oblíquo de um martelo.
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Já na fotografia 10 temos uma pessoa caminhando, mostrando claramente que
quando caminhamos também temos um movimento na vertical, pois quando damos
um passo “diminuímos” nossa altura.

Fotografia 10 – Fotografia estroboscópica de uma pessoa caminhando.
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CONCLUSÕES
Concluímos com esse trabalho, que é perfeitamente possível estudar
qualitativa e quantitativamente diversos fenômenos físicos mecânicos de forma fácil e
ao mesmo tempo divertida. Por isso esse é um trabalho que pode ser usado com fins
didáticos em escolas e em clubes de ciências, facilitando o entendimento de diversos
tópicos de Física e incentivando a prática da pesquisa científica. E sem nenhuma
dificuldade nem muitos gastos é possível obter fotos belíssimas de diversos outros
fenômenos físicos.
Obtivemos como gravidade média (9,84m/s2) um valor bem próximo do valor
local (9,78m/s2), apresentando um erro de apenas aproximadamente 0,6%, o que
mostra a credibilidade do nosso método.
Pode-se perceber também que os valores encontrados para os coeficientes de
restituição das bolinhas (ping-pong 0,87; tênis 0,74) são bem coerentes, pois sabemos
que uma bolinha de ping-pong ricocheteia mais que uma bolinha de tênis.
Foi possível também provar experimentalmente que o período do pêndulo
simples não depende de sua altura inicial.
E observamos que as fotografias ficam melhores com filmes de alta
sensibilidade (ASA 400) e utilizando um tripé para a fixação da câmara. Para
melhorar ainda mais, também é importante fotografar de perto, utilizar um fundo
escuro opaco para evitar reflexos da luz do flash (lâmpada estroboscópica), deixar o
flash perto do objeto e, se necessário, deixar a abertura do diafragma da câmera no
máximo.
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