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O que você pode aprender 
sobre este assunto...
 • Campo elétrico
 • Viscosidade
 • Lei de Stokes
 • Método da gota ou goticular
 • Carga do elétron

Princípio:
Gotículas de óleo carregadas e 
submetidas a um campo eléthrico 
e à gravidade entre as placas de 
um capacitor são aceleradas com 
a aplicação de uma tensão. A car-
ga elementar é determinada a par-
tir das medidas das velocidades na 
direção da gravidade e na direção 
oposta.

O que você necessita:
Aparato de Millikan 09070.00 1
Medidor com múltiplas faixas, com proteção contra sobrecarga 07021.01 1

Alimentação de energia, 0...600 VDC 13672.93 1
Micrômetro, 1 mm e 100 divisões 62171.19 1
Cronômetro 03076.01 2
Lâminas de vidro, 18 x 18 mm, pacote com 50 peças 64685.00 1
Chave de polaridade para o aparato de millikan 06034.07 1
Base em tripé – PASS - 02002.55 1
Tubo 02060.00 1
Nível circular 02122.00 1
Cabo de ligação, segurança, 32 A, vermelho, 50 cm 07336.01 1
Cabo de ligação, segurança, 32 A, vermelho, 100 cm 07337.01 1
Cabo de ligação, segurança, 32 A, azul, 100 cm 07337.04 1
Cabo de ligação, 32 A, 750 mm, preto 07362.05 2
Cabo de ligação, 32 A, 750 mm, verde - amarelo 07362.15 1

Conjunto completo do equipamento com manual incluído em um 
CD-ROM
Carga elementar e experimento de Millikan
P25101 00

Medidas em várias gotas para determinação da car-
ga elementar pelo método de Millikan.

Tarefas:
1. Medição dos tempos de subida e descida de gotículas de óleo com várias cargas e em diferentes tensões.
2. Determinação dos raios e da carga das gotículas.
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Tópicos relacionados
Campo elétrico, viscosidade, lei de Stokes, método 
da gota, carga do elétron.

Princípio:
Gotículas de óleo carregadas e submetidas a um 
campo elétrico e à gravidade entre as placas de um 
capacitor são aceleradas com a aplicação de uma 
tensão. A carga elementar é determinada a partir das 
medidas das velocidades na direção da gravidade e 
na direção oposta.

Equipamento:
Aparato de Millikan 09070.00 1
Medidor com múltiplas faixas, com proteção con-
tra sobrecarga   

07021.01 1

Alimentação de energia, 0...600 VDC 13672.93 1
Micrômetro, 1 mm e 100 divisões 62171.19 1
Cronômetro 03076.01 2
Lâminas de vidro, 18 x 18 mm, pacote com 50 
peças

64685.00 1

Chave comutadora 06034.03 1
Base em tripé – PASS - 02002.55 1
Tubo 02060.00 1
Cabo de ligação, l = 250 mm, preto 07360.05 1
Cabo de ligação, l = 750 mm, vermelho 07362.01 2
Cabo de ligação, l = 750 mm, azul 07362.04 2
Cabo de ligação, l = 750 mm, preto 07362.05 3

Acessórios opcionais:
Fonte radioativa, Am-
241, 74 kBq

09047.51 1

Nível circular 02122.00 1
FlexCam Scientific 
Pro II

88030.93 1

Conjunto de TV

Tarefas
1. Medição dos tempos de subida e descida de gotículas de óleo com várias cargas e em diferentes tensões.
2. Determinação dos raios e da carga das gotículas. 

Montagem e procedimento
A montagem experimental deve ser feita como mos-
tra a Fig. 1. A unidade de alimentação fornece as 
tensões necessárias ao aparato de Millikan. O sis-
tema de iluminação é conectado às saídas de 6,3 
VAC.
Em primeiro lugar, calibre o visor ocular micromé-
trico com um micrômetro. Ao conectar a saída fixa 
(300 VDC) e a saída variável (300 VDC) em série, 
uma alimentação de tensão de mais de 300 VDC 
pode ser obtida. A chave comutadora será utilizada 
para inverter a polaridade do capacitor.

Fig. 1: Montagem experimental para determinação da carga elementar com o aparato de Milli-
kan.
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- Ajuste a tensão do capacitor para um valor entre 300 V 
e 500 V.
- Borrife as gotículas de óleo para dentro do capacitor uti-
lizando o soprador manual do aparato.
- Selecione uma gotícula de óleo e, com o auxílio da cha-
ve comutadora, mova a gota entre a maior e a menor 
graduação do visor ocular micrométrico. Corrija o foco do 
microscópio se necessário.
Leve em consideração os critérios a seguir para selecio-
nar a gota:
- A gotícula não deve se mover muito rapidamente, então 
ela possui uma pequena carga (deve ser necessário de 1 
a 3 segundos para percorrer 30 divisões). Isto quer dizer 
que ela deve possuir uma pequena carga.
- A gotícula não deve se mover muito lentamente e não 
deve exibir movimentos inesperados. Aumente a tensão 
do capacitor se necessário para estas situações.
- Some os tempos de algumas subidas usando o primeiro 
cronômetro.
- Some os tempos de algumas descidas com o segundo 
cronômetro.
- Os tempos somados devem ser maiores de 5 segundos 
para ambos os casos.

Teoria e avaliação
O movimento de subida e de descida de uma gotícula de 
óleo carregada dentro de um campo elétrico gerado em 
um capacitor é observado e as respectivas velocidades 
são determinadas.
Velocidade de descida dentro do campo elétrico
Velocidade de subida dentro do campo elétrico
Tensão do capacitor
Carga sobre as gotículas
Raio da gotícula
Distância entre os eletrodos do capacitor
Densidade do óleo de silicone
Viscosidade do ar
Aceleração gravitacional
Densidade do ar
A força F sofrida por uma esfera de raio r e velocidade v em 
um meio fluido viscoso de viscosidade η é dada por:

(Lei de Stoke)

Uma gota esférica de massa m, volume v e densidade ρ1 
está localizada dentro do campo gravitacional da Terra e 
também é submetida a esta força.

A força de empuxo é dada por

A força devida ao campo elétrico do capacitor é dada por

Pelo equilíbrio das forças que afetam uma partícula carregada, as 
velocidades de subida e de descida das gotículas são obtidas.

A subtração e a adição destas equações fornece o raio e 
a carga da gotícula.

com

com

Calibração do visor ocular micrométrico:
Escala com 30 divisões = 0,89 mm
Os tempos medidos de subida e descida de 20 gotículas 
são mostrados na tabela1.
A Fig. 2 mostra que as cargas das gotas possuem valores 
específicos que são múltiplos da carga elementar e

Como um valor médio, a carga elementar mais provável é 
obtida como

Fig. 2 Medições de várias gotículas para determinação da 
carga elementar pelo método de Millikan.
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Tabela 1: Medições de várias gotículas para determinação da carga elementar pelo método de Millikan. t1 e t2 corres-
pondem aos tempos de descida e subida das gotículas.

Alteração da carga
Usando a fonte radioativa (Am-241, 74 kBq) a carga 
das got/iculas de óleo dentro da câmara do capacitor 
pode ser alterada. A fonte radioativa deve ser posi-
cionada da frente da janela de mica da unidade de 
Millikan, que é transparente para as partículas α.

Observação com uma câmera de Vídeo
Uma câmera de vídeo, que é utilizada no lugar do vi-
sor ocular, pode ser usada para a demonstração e ob-
servação do movimento das gotículas. As medições do 
tempo de movimento das gotas se tornam muito mais 
fáceis, e são muito mais precisas por causa de uma me-
lhor visibilidade. A intensidade da luz vinda do disposi-
tivo de iluminação é suficiente para a observação com 
uma câmera de vídeo.


