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Descargas elétricas em gases 

Descarga elétrica não 
é sinônimo de plasma! 



Plasmas 

sólido 

(gelo) 

gás 

(vapor) 

energia 

energia 
plasma 
(elétrons+íons) 

líquido 

(água) 

energia 

Plasma é o quarto 
estado da matéria? 



Plasmas 
 Plasma  ( - “substância moldável”):  
é um gás parcialmente ou totalmente ionizado no qual as densidades de 
cargas positivas e negativas são aproximadamente iguais.  
O termo “plasma” foi introduzido em 1923 por Langmuir e Tonks quando 
estudavam descargas elétricas em gases. 
 

elétron 

íon 

espécie neutra 

Nova química! 
 

Exemplo: 
 

Ionização:       
e- + Ar → Ar+ + 2e- 

e- + O2 → O2
+ + 2e- 

Captura de elétrons:       
e- + O2 → O2+ + 2e- 

Desexcitação:       
e- + O2* → O2 + e-  (emissão de luz) 

 
 



Um pouco de história 



Um pouco de história 

Ivan Petrov 

Humphry Davy 



Faraday e a descarga luminescente 



Descargas Elétricas e a Física Moderna 

Em 1858 Plücker descobre que uma 
descarga luminescente emite raios 
catódicos. 
 
Crookes observou que o feixe se 
propaga em linha reta. 
 
Em 1869, J. W. Hittorf mostrou que 
os raios catódicos são desviados por 
um campo magnético. 
 
Em 1895, Perrin mostra que os raios 
catódicos depositam carga negativa 
no interior de um tubo de Crookes. 



O experimento de Thomson 

Para isto Thomson utilizou um 
arranjo experimental similar ao  
mostrado ao lado. 

J. J. Thomson aprofundou seus estudos sobre a natureza dos raios 
catódicos e mediu a razão carga/massa das partículas que constituíam 
as partículas que o compunham. 

O arranjo experimental de J. J. Thomson 

Arranjo experimental 

original utilizado por J. 

J. Thomson 

Fotografia de Thomson 

com seu aparato 

experimental 



Espectros atômicos 











22

1

2

11

n
RH





A escola de Townsend 

  

Da esquerda para direita: J. J. Thomson, Faraday, Townsend e Langmuir. 



Langmuir 

  



Tesla 



Como gerar um plasma? 

- +
Gás 

Vácuo 

Fonte de potência 

- + 

Eletrodos 



Como gerar um plasma? 



Como gerar um plasma? 



Propriedades de um plasma 



Propriedades de um plasma 



Aplicações 

  

http://knol.google.com/k/-/-/2ufdlj2yc019u/ubyyel/micromachine.jpg
http://optics.org/cws/article/research/21560/1/siliconchip


Aplicações 

  



Aplicações 

  



Plasmas 
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2. Plasma na Engenharia 

Automobilistica: 
Os fabricantes de automóveis de hoje são obrigados a satisfazer simultaneamente as seguintes exigências: 
A maior mobilidade deve ser conciliada com menor consumo de energia e baixas emissões de poluentes. A 
“Tecnologia de Plasmas” pode atender tal demanda, veja: 

Parte plástica: 
Melhor adesão na pintura 

Sistema de Informação:  
display de plasma 

Vidros auto-limpantes Transmissão: Fricção reduzida 

Exaustão: menos poluentes  
e partículas de fuligem 

Tanque: selado 

Ignição a plasma: ignição confiável, exaustão limpa 

Componentes de injeção: resistente ao desgaste significa  
menos poluentes e partículas 

Luzes: brilhantes com  
plasmas tipo arco 

Refletores: protegidos  
contra corrosão 

Tecnologias de mobilidade ambientalmente 
aceitáveis 



Classificação de plasmas: frio e quente 

  

Quente 
= 1 

Frio 
<< 1 



Classificação de plasmas: térmico e 
não-térmico 

  Térmico 
Equilíbrio Termodinâmico local 

Não-térmico 
Fora do equilíbrio termodinâmico 
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