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APRESENTAÇÃO 

Este material didático é parte integrante da dissertação de mestrado 

“Experimentos de Física para a abordagem do tema gerador Energia e suas 

transformações: Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural” como produto 

final desta dissertação, que foi elaborado na forma de laboratório virtual e 

intitulado LAMAC/NILO (Laboratório de Memória Ambiental e Ciências do Nilo), 

que apresenta os experimentos e as atividades descritas nesta dissertação. O 

endereço para acesso é http://www.encontrocomciencia.uff.br e 

http://www.encontrocomciencia.wix.com/site. A escolha por um produto no 

formato da linguagem virtual se deu por questões relativas às contingências do 

desenvolvimento do projeto, uma delas é o fato de não termos inicialmente sala 

disponível para a construção de um laboratório real na escola cenário da 

pesquisa. No entanto, estudos que fizemos acerca da importância da 

linguagem no desenvolvimento do pensamento, segundo Vigotski (2003, p. 41), 

nos faz questionar como a linguagem da informática pode fazer parte desse 

processo. Esta é a questão aberta pelas conclusões desta Dissertação, com a 

qual pretendemos dialogar em outra etapa da nossa formação. 

A proposta de ensino é voltada para a necessidade de formar cidadãos 

conscientes e que possam discernir sobre temas da atualidade; é o que nos 

pede as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (MEC, 

2002), mas para isso é necessária uma aprendizagem mais efetiva em 

conceitos e a elaboração de experimentos para além dos modelos que 

contrapõem as concepções espontâneas/prévias às concepções científicas.   

Esta pesquisa é parte de um projeto mais amplo intitulado Educação 

Ambiental como tema transversal no Colégio Estadual Nilo Peçanha: interfaces 

entre o ensino de ciências e a psicologia histórico-cultural, que é fomentado 

pela FAPERJ. A concepção de laboratório desenvolvida nesta Dissertação será 

posteriormente implementada na escola cenário do projeto Colégio Estadual 

Nilo Peçanha, localizado no município de São Gonçalo. No entanto, a 

metodologia de laboratório virtual já está desenvolvida e divulgada como 

produto final desta dissertação 

http://www.encontrocomciencia.uff.br/
http://www.encontrocomciencia.wix.com/site.
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Para que os experimentos não se tornassem meras ilustrações, 

desenvolvemos uma metodologia que possibilitou a relação entre as 

concepções prévias do aluno e as concepções científicas, adquiridas nos 

bancos estudantis. Entendemos que as alunas sujeitos desta pesquisa não 

internalizaram o conceito de energia, mas construíram outros conceitos que, 

segundo Vigotski, estão na supra-ordenarão do conceito pretendido. Este fato 

revela que a metodologia fundamentada na psicologia histórico-cultural de 

Vigotski, não pode ser enquadrada nos limites de tempo sem significado para o 

grupo no qual está envolvido. Sabemos que este se torna um empecilho 

importante na aplicação deste aporte teórico nas práticas escolares atuais. 

Mas, entendemos que este é o desafio, adaptar esta teoria à realidade da 

prática concreta. Isso pode mudar as relações concretas e pode, também, 

ajudar a tornar a psicologia de Vigotski atual.  

O produto final, laboratório virtual, trouxe-nos novo questionamento, 

que pretendemos desenvolver em outra etapa da nossa formação: qual a 

relação entre a linguagem da informática e o desenvolvimento do pensamento 

no ensino de ciências? Isso por que o uso da carta nos fez investigar a função 

da escrita, que, segundo Vigotski, é um tipo tão sofisticado de sistematização, 

que leva ao desenvolvimento do pensamento abstrato, o que pode favorecer a 

aprendizagem científica. E a linguagem da informática, teria a mesma função?  

Esperamos que os experimentos (materiais de apoio) desenvolvidos 

nesse trabalho, possam servir de ferramentas norteadores para que o ensino 

de Física se torne mais experimental, contextualizado e mais significativo 

(GARCIA, 2012; RICARDO, 2010), para os alunos do Colégio Estadual Nilo 

Peçanha. Que alunos e professores usem esse recurso com o objetivo de uma 

aprendizagem mais significativa em Física. 

Neste material didático apresentamos o site e os experimentos que 

estão presentes no site do produto final. 
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APRESENTAÇÃO DO SITE DO PRODUTO FINAL 
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LABORATÓRIO DE MEMÓRIA AMBIENTAL E 
CIÊNCIAS DO C.E. NILO PEÇANHA 

 

Fundamentação Teórico-Metodológica 

 

 

          Este site é o produto final da Dissertação de Mestrado REBELLO, 

S.B.  Experimentos de Física para a abordagem do tema gerador energia 

e suas transformações: contribuições da psicologia histórico-cultural. 

Dissertação de Mestrado. Programa Stricto Sensu em Ensino de Ciências 

da Natureza/UFF. Niterói, RJ. Abril de 2016. 

           O objetivo deste site não é a simples apresentação de experimentos, 

mas é a discussão de uma metodologia, fundamentada na psicologia histórico-

cultural de Vigotski, que promova a interação entre as concepções prévias dos 

alunos e a concepção científica. 

           Esta fundamentação metodológica é importante por que durante 

décadas a área de ensino de ciências apresentou outra abordagem para o 

processo de aprendizagem científica, uma delas, a mais influente, foi a que, 

http://media.wix.com/ugd/472ff1_1e546f8342034be8a3c827af957a1b92.pdf
http://media.wix.com/ugd/472ff1_1e546f8342034be8a3c827af957a1b92.pdf
http://media.wix.com/ugd/472ff1_1e546f8342034be8a3c827af957a1b92.pdf
http://media.wix.com/ugd/472ff1_1e546f8342034be8a3c827af957a1b92.pdf
http://media.wix.com/ugd/472ff1_1e546f8342034be8a3c827af957a1b92.pdf
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baseada na teoria piagetiana, entendia que a concepção do aluno deveria ser 

combatida para que a aprendizagem do conceito científico acontecesse. 

            A psicologia histórico-cultural, que fundamenta o projeto apresentado, 

expõe outra perspectiva para o vínculo entre as concepções prévias dos alunos 

e a concepção científica. Vigotski, psicólogo russo e principal autor da 

psicologia histórico-cultural, afirma que concepção prévia e conteúdo 

cientifico não são pares de opostos, mas complementares. Na escola, um 

conceito simples constituído nas relações do dia a dia se torna mais complexo, 

ou seja, vamos de um conceito particular para um conhecimento 

generalizante. Na perspectiva vigotskiana, a Generalização da Ciência não é 

oposta à Contextualização, ou seja, à concretude, mas estes são pares que só 

se constituem em relação dialética. O conceito de Contextualização quando 

fundamentado na obra de Vigotski significa permitir a elaboração de uma 

forma cada vez mais complexa do particular. Particular (pensamento 

sincrético, imaginação, concepção prévia) que não é obstáculo ao 

conhecimento, mas está em permanente relação com o conhecimento 

generalizante (conceito supra-ordenado) e é isso que permite a Generalização 

tão cara para o desenvolvimento de uma concepção científica. Logo, tal como 

afirma Vigotski, a consciência reflexiva chega à criança através dos 

conhecimentos científicos e depois se transfere aos conceitos espontâneos. 

Com a palavra, Vigotski: 

                  “O seguinte exemplo pode ilustrar a função de diferentes graus de 

generalidade no aparecimento de um                   sistema. Uma criança 

aprende a palavra flor, e logo depois a palavra rosa: durante muito tempo o 

conceito                  “flor”, embora de aplicação mais ampla do que “rosa”, 

não pode ser considerado o mais geral para a criança.                 Não inclui e 

nem subordina a si a palavra “rosa” – os dois são intercambiáveis e j 

ustapostos. Quando "flor”                se generaliza, a relação entre “flor” e 

“rosa”, assim como flor e outros conceitos subordinados, também se               

    modifica na mente da criança. Um sistema está se configurando” 

(VIGOTSKI, 2003, p. 116). 

            Para melhor entender esta discussão, sugerimos a seguinte leitura:  

            VIGOTSKI, L. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 
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            Sendo assim, é importante contextualizar os experimentos em sala de 

aula, não com a simples finalidade de ilustração, mas como condição para a 

construção do conceito científico. 

       O Lamac-Nilo propõe a contextualização a partir da memória 

socioambiental, que pode ser definida como a interpretação das populações 

acerca do lugar em que vivem. A ideia é entender como as pessoas vêem os 

lugares, a realidade concreta. No caso especifico do projeto do LAMAC-

NILO, o objetivo é entender como os alunos percebem a realidade do entorno 

da escola. 

        Esta prática que associa memória e aprendizagem também está 

fundamentada na psicologia histórico-cultural de Vigotski, pois, para o autor, 

a memória cultural permite que o sujeito internalize as condições objetivas da 

vida em sociedade e, ao mesmo tempo, se constitua como sujeito social. A 

memória é, portanto, condição para a formação de conhecimento. No entanto, 

não é a memória da simples repetição, mas a memória da criação. O uso da 

memória é para que, através das análises dos fatos seja possível, seja possível 

construir o novo. 

            Assim, a memória no processo de construção do conhecimento permite 

a internalização dos conteúdos desenvolvidos socialmente (memória 

coletiva/saber generalizado), mas a partir das singularidades da nossa história 

de vida (memória individual/saber do dia-a-dia). SIRGADO, A.P. O Social e 

o Cultural na Obra de Vigotski. Educação & Sociedade, ano XXI, no 71, 

Julho/00 

             Além da memória, evidenciamos a atividade produtiva, que é quando 

o domínio da técnica promove transformação qualitativa no desenvolvimento 

do sujeito. Vejamos o que diz Vgotski: “Se quando eram menores a 

superação das dificuldades técnicas arrefecia e freava seus ímpetos de 

criadores, agora é o contrário: determinadas limitações, dificuldades 

técnicas, necessidade de utilizar sua capacidade de representar em 

determinados limites elevam sua atividade laboral criativa (...)” (VIGOTSKI, 

2010, p. 118). Daí a importância de que o experimento não seja apenas para 

ser visto, mas, sobretudo, para ser manipulado. 

            As considerações de Vigotski sobre a arte e a técnica se mostram ainda 

inspiradoras. Ele fala das condições da época e projeto o futuro. Quase cem 

anos depois, vivenciamos determinadas condições de vida, de conhecimento e 
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desenvolvimento da tecnologia que viabilizam novas formas de objetivação da 

experiência. Criamos novas linguagens e aprendemos novos modos de dizer. 

Experienciamos as mais diversas possibilidades da imagem em ação e somos 

intensamente afetados por elas (SMOLKA, 2010, p. 122).  

             Para melhor entender esta discussão, sugerimos as seguintes leituras:  

            SMOLKA, A.L. Comentários. IN: VIGOTSKI, L. Imaginação e 

Criação na Infância. São Paulo: Ática, 2010.  

            VIGOTSKI, L. S. Imaginação e Criação na Infância. São Paulo: 

Ática, 2010. 

             A Arte nesta abordagem ganha esse sentido – atividade produtiva, que 

ajuda a mediar o desenvolvimento de diversas possibilidades que não estão 

dadas nas realidades concretas. 

             A Escrita é parte fundamental de uma proposta fundamentada na 

psicologia histórico cultural de Vigotski, pois é um tipo tão sofisticado de 

sistematização, que ajuda a desenvolver o pensamento abstrato, o que pode 

favorecer a aprendizagem científica. 

            O aprendizado da linguagem escrita representa um novo e 

considerável salto no desenvolvimento da pessoa [...] o domínio desse sistema 

complexo de signos fornece novo instrumento de pensamento (na medida em 

que aumenta a capacidade de memória, registro de informações, etc), propicia 

diferentes formas de organizar a ação permite um outro tipo de acesso ao 

patrimônio da cultura humana [...] promove modos diferentes e ainda mais 

abstratos de pensar, de se relacionar com as pessoas e com o conhecimento 

(REGO, 2014, p. 68). 

             Para melhor entender esta discussão, sugerimos a seguinte leitura: 

             REGO, T. C. VYGOTSKY: Uma perspectiva histórico-cultural 

da educação. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 Esta proposta se justifica por que ainda hoje temos práticas em laboratórios 

desvinculados de uma abordagem teórico-epistemológica que fundamenta a 

formação do conceito científico. Afirmamos que as práticas de ensino 

desenvolvidas nos laboratórios não devem ser meras ilustrações, mas devem 
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ser fundamentadas para promover metodologias que possibilitem a relação 

entre as concepções prévias que o aluno traz e as concepções científicas. 

          Ao se trabalhar com um tema gerador promovemos a 

interdisciplinaridade, pois os conteúdos podem ser tratados por diversas áreas 

do conhecimento que os envolvem, possibilitando com isso um ensino 

contextualizado através das discussões, reflexões e interpretações da realidade 

na qual o indivíduo está inserido. 

             A aprendizagem, nesta perspectiva, é um movimento dialógico, em 

que professor e aluno passam a ser construtores do conhecimento e onde se 

desenvolvem autonomia e senso crítico. 

           Para tanto, temos passos importantes. Mas, lembrem-se, são apenas 

sugestões, que devem ser adaptadas à realidade de cada escola, de cada sala de 

aula, de cada laboratório. O importante é a manutenção da abordagem 

histórico-cultural, na qual o conceito científico a ser ensinado precisa ser 

contextualizado a partir das concepções prévias dos alunos. A nossa aposta é 

que a memória, a arte, a atividade prática e a escrita são fundamentais. 

Vejamos os passos: 

1. Investigação temática - escolha de um tema gerador acerca do entorno 

da escola, que suscite a recuperação da memória socioambiental; 

2. Escolha de uma linguagem artística (cinema, fotografia, pintura, entre 

outras): 

3. Escolha de uma forma de atividade prática; 

4. Escolha de uma forma de expressão escrita. 

5. Aproximação dos temas gerados nessas atividades do conteúdo a ser 

elaborado no ensino de ciências. 

            Feito isso, mãos à obra, os experimentos podem ser os mais diversos 

possíveis! Estaremos sempre aqui sugerindo experimentos e contando as 

formas em que estamos desenvolvendo os passos acima propostos! 
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LABORATÓRIO DE MEMÓRIA AMBIENTAL E 
CIÊNCIAS DO C.E. NILO PEÇANHA 

EXPERIMENTO 1: A LATA MÁGICA 
 

COMPREENDENDO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E O CONCEITO DE ENERGIA 
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       O experimento da lata mágica tem como objetivo mostrar a transformação de 

energia cinética em energia potencial elástica e vice-versa, mas também contribui para a 

construção do conceito de energia. O conteúdo Energia é proposto nas competências e 

habilidades do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o terceiro bimestre 

do ano letivo, na 1ª série do Ensino Médio. No experimento proposto trabalhamos 

especificamente o conceito de Energia na Física como a capacidade de qualquer corpo 

produzir trabalho, ação ou movimento. 

 MATERIAIS UTILIZADOS 

 * Uma lata de alumínio vazia e com a tampa 

* Uma chave de fenda ou objeto pontiagudo semelhante 

* Uma pilha usada grande ou quatro pilhas usadas pequenas 

* Um elástico 

* 2 clips ou palito de dente ou prego 

* Fita adesiva 
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COMO FAZER 

       Fure os centros do fundo da lata e da tampa. Com a fita adesiva cole a bateria no 

centro do elástico, passe as extremidades do elástico pelos furos, prendendo-as com os 

clips. Dentro da lata, a bateria deve ficar pendurada pela tensão do elástico. Se tudo 

estiver pronto, coloque a lata horizontalmente sobre uma superfície plana e empurre 

para frente. 

    

 

O QUE ACONTECE? 

        O experimento da lata mágica é um dos melhores exemplos de transferência de 

energia. Quando a lata é empurrada, ela começa a rolar, o ramo de baixo do elástico 

enrola no ramo de cima, fazendo a pilha pendurada subir. Podemos dizer que o trabalho 

realizado pela mão ao empurrar a lata transforma-se em energia cinética (de 

movimento); essa energia, por sua vez, vai sendo transferida ao elástico na forma de 

energia potencial elástica, que na pilha se transforma em energia potencial 

gravitacional. Quando a lata para de rolar essas energias potenciais armazenadas no 

elástico enrolado e na pilha elevada são devolvidas à lata: a pilha desce e o elástico 

desenrola, fazendo a lata rolar no sentido contrário. Como a energia se conserva e as 

perdas nesse caso são muito pequenas, a lata tende a voltar praticamente à sua posição 

inicial. 
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Experimento 2: A Usina 
  

COMPREENDENDO O FUNCIONAMENTO DE UMA USINA TÉRMICA 
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         O experimento tem como objetivo demonstrar o funcionamento de uma Usina 

Térmica convencional, vantagens e desvantagens agregadas na sua implantação. 

Identificar as etapas ocorridas durante o funcionamento de uma usina termoelétrica. 

Analisar as transformações de energia ocorrida em cada etapa do processo. 

          O conteúdo Energia é proposto nas competências e habilidades do Currículo 

Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o terceiro bimestre do ano letivo, no 2o ano 

do Ensino Médio, no tema Relatividade Usinas termelétricas e hidrelétricas – Energia 

térmica e mecânica – Conservação e transformação de energia. No experimento 

proposto trabalharemos especificamente as transformações de energia. 

 MATERIAIS UTILIZADOS 

 * Duas latas de refrigerante 

* Uma lata de sardinha 

* Uma pastilha de álcool sólido 

* Fósforo 

* Uma base retangular de madeira 

* Pregos 

* Uma seringa descartável sem agulha 

* Um alicate de bico fino 
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 COMO FAZER 

          Fure a parte superior de uma das latas de refrigerante e retire todo o líquido (use 

um prego pequeno e um martelo). Encha 1/3 da lata com água através do furo com 

auxílio de uma seringa, para servir de caldeira. Esvazie a outra lata para fazer o cata-

vento com o auxílio de uma tesoura. Com os pregos produza um suporte para a lata 

caldeira e um eixo para o cata-vento na base de madeira. Coloque a pastilha de álcool 

sólido na lata de sardinha para servir de fornalha e acenda com fósforo. Posicione a 

caldeira no suporte com a fornalha embaixo. Acenda o fogo com cuidado. Após alguns 

minutos a água na caldeira ferverá e o jato de vapor que sai pelo furinho fará o cata-

vento girar. De tempos em tempos troque a caldeira porque ela vai se deteriorando com 

o tempo. Use o alicate para tirar caldeira quando a água estiver acabando. Para extinguir 

o fogo use uma placa de madeira sobre a lata de sardinha. 

O QUE ACONTECE? 

Nesse experimento observamos as transformações de energia, primeiro a energia 

química de combustão do álcool sólido se transforma em energia térmica, aquecendo a 

água até sua transformação em vapor que saí pelo furinho da lata de refrigerante, 

fazendo o cata-vento girar, através da transformação da energia térmica em energia 

mecânica. O conjunto: câmara de combustão (lata de sardinha) e fornalha (álcool 

sólido), caldeira (lata de refrigerante) e turbina (cata-vento) constituem uma máquina 

térmica. 
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EXPERIMENTO 3: CALCULADORA SOLAR 
 

FUNCIONANDO A PARTIR DE UM CIRCUITO ELÉTRICO DE LED 
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            O experimento tem como objetivo construir circuito em série e em paralelo com 

Leds. Compreender eletricidade como forma de energia. O conteúdo Energia é proposto 

nas competências e habilidades do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para 

o primeiro bimestre do ano letivo, na 3ª série do Ensino Médio, no tema Motor e 

gerador elétrico – Tensão, corrente e resistência elétrica – Associação de resistores – 

Potência e consumo de energia elétrica. No experimento proposto trabalharemos 

funcionamento de uma calculadora através da energia solar. 
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 MATERIAIS UTILIZADOS 

* Um pedaço de papelão de formato quadrado medindo 12cm x 12cm 

* 12 Leds vermelho alto brilho 5mm (transparente) 

* Fio preto e fio vermelho 

* Um capacitor de 220µF 

* Fio de solda e ferro de solda 

* Um prego pequeno 

* Régua e caneta 

* Uma calculadora 

 

COMO FAZER 

       Marque o papelão com uma caneta fazendo duas linhas próximas separadas por 

0,5cm uma da outra, em seguida dê um espaço de 3cm e faça novamente duas linhas 

separadas por 0,5cm uma da outra, tente centralizar no papelão este conjunto de linha. 

Comece a marcar os furos (fazendo pontinhos com a caneta) sobre as linhas de cima 

para baixo, dando uma distância de 2cm do início do papelão, num total de 6 furos 

sobre cada linha separados por 1,5cm. Com a ponta de um prego pequeno fure o 

papelão no local dos pontinhos marcados, com uma caneta marque os pontos positivos e 

negativos fazendo uma coluna positiva e outra negativa, alternado com as outras 

colunas. Coloque os leds nos furos marcados com positivo e negativo no papelão um 

embaixo do outro nas duas colunas que marcou com a caneta, lembrando que a perninha 

menor do led é o negativo. Solde as perninhas do meio ligando o positivo com o 

negativo na horizontal numa ligação em série  de ois  igue  a  e ti a  as  e  i  as de 

mesmo si a  que est o  as e t emidades do  i  uito  uma  iga  o em  a a e o  

dei a do uma  e  i  a do  ositi o e out a do  egati o  a a se  so dada ao  io  e me  o 

    e ao  io   eto       e depoisis conectado a calculadora. Conecte um capacitor ao 

circuito, o risco preto no capacitor indica onde fica a perninha negativa dele, solde 

negativo com negativo e positivo com positivo, para que possa armazenar um pouco de 

carga, já que este tipo de circuito descarrega com muita facilidade. A calculadora que 

tem um fio preto soldado a entrada negativa e um fio vermelho soldado a entrada 

positiva deverá ter seus fios conectados ao circuito e esse conjunto deverá ser lavado 
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para que receba os raios do sol. Unindo os fios do circuito ao da calculadora, sendo 

vermelho com vermelho e preto com preto, e ligue a calculadora. 

   

  

 

 

O QUE ACONTECE? 

       Os Leds são células fotovoltaica de baixo custo, elas são feitas com materiais 

semicondutores. Estas células são os dispositivos responsáveis pela transformação da 

energia solar em elétrica. Ao receber os raios do sol, o circuito transforma energia solar 

em elétrica através dos leds, essa energia por sua vez é transferida pelos fios conectados 

a calculadora, acionando assim suas funções. 
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          Agora utilizando um painel solar pequeno e a mesma calculadora produzimos o 

mesmo efeito com o auxílio de uma lâmpada de 60W fazendo o papel do Sol , já que 

nem sempre teremos a possibilidade de usar o Sol, principalmente em ambientes 

fechados ou em dias nublados, e além disso o nosso painel de leds só funciona com o 

auxílio dele. Nestes casos em que não tivermos o Sol a nosso favor, podemos trabalhar 

com o painel solar. 

EXPERIMENTO 4: A MÁGICA DOS CDS 
  

COMPREENDENDO O FUNCIONAMENTO DE UM ÍMÃ  
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            O experimento tem como objetivo compreender o funcionamento de um ímã e 

sua importância nas novas tecnologias. O conteúdo Energia é proposto nas 

competências e habilidades do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o 

segundo bimestre do ano letivo, na 3ª série do Ensino Médio, no tema Magnetismo – 

Ímã – Magnetismo terrestre – Fluxo – Indução. No experimento proposto trabalharemos 

levitação magnética, para fazermos analogia com os trens que flutuam. 
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MATERIAIS UTILIZADOS 

 * Três CDs usados 

* Base de suporte de CDs 

* 54 ímãs de ferrite pequenos de formato circular 

* Adesivo líquido instantâneo universal 

 

COMO FAZER 

        Use dois CDs, em cada um cole 27 ímãs no verso, um ao lado do outro em toda 

borda do CD. Os ímãs devem ser colados com seus pólos contrários virados para cima, 

de modo que fiquem se repelindo. Coloque um dos CDs em que foram colados os ímãs 

na base do suporte dos CDs virado com os ímãs voltados para cima, a seguir coloque 

sobre os ímãs o CD que ainda não havia sido usado que está sem ímã, para que ele tape 

os ímãs. Coloque o outro CD em que foram colados os ímãs na base dos CDs com a 

parte dos ímãs voltada para baixo, assim eles vão ficar se repelindo. 
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O QUE ACONTECE? 

         Por causa da força magnética entre eles, ímãs são capazes de atrair e repelir uns 

aos outros sem precisar se tocar. Ímãs são materiais que provocam um campo 

magnético, que atrai certos metais e, por isso, possuem muitas utilidades no mundo 

moderno, da indústria a sistemas de som. Com uma organização bastante simples, pode-

se fazer com que um ímã faça outro levitar (flutuar em pleno ar) e até mesmo carregar 

um determinado peso. Isso acontece por que todo ímã possui dois polos magnéticos e os 

polos iguais se repelem. A levitação magnética é uma excelente demonstração dos 

poderes relativos de duas forças fundamentais: o magnetismo e a gravidade. Embora 

toda a Terra atraia gravitacionalmente o ímã flutuante e sua carga, um simples e 

pequeno ímã consegue superar essa atração para baixo com o magnetismo e fazer com 

que ele flutue. 

 TRENS QUE FLUTUAM SOBRE OS TRILHOS 

           Eles conseguem fazer isso graças a poderosos eletroímãs - peças que geram um 

campo magnético a partir de uma corrente elétrica - instalados tanto no veículo quanto 

nos trilhos. Os maglevs (abreviação de "levitação magnética"), como são chamados, 

nada têm a ver com os famosos trens-bala que circulam no Japão e na Europa com 

motores elétricos e rodas comuns e atingem até 300 km/h. Já os maglevs, que ainda não 

entraram em operação em nenhum lugar do mundo, poderão superar os 500 km/h, pois 

não sofrerão nenhum atrito com o solo. As vantagens não param por aí. Eles 

consumirão menos energia, serão mais silenciosos e não precisarão de tanta 

manutenção. A expectativa é de que esses trens flutuantes possam competir até com 

vôos regionais, revolucionando o transporte entre cidades. 

           Um maglev venceria a distância entre Rio e São Paulo em 50 minutos, 

praticamente o mesmo tempo da ponte aérea, mas a um custo bem inferior. Por que, 

então, eles ainda não estão em funcionamento? O problema é o enorme investimento 

necessário para instalar linhas totalmente novas - enquanto os trens-bala comuns podem 

aproveitar as ferrovias já existentes. 
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Comboio de trens Maglev 

                 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/levitacao-magnetica-

efeito-meissner.htm>. Acesso em: 26 de nov. 2015. 
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