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Santo Antônio de Pádua
2015
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RESUMO

SILVA, C. C. Z. O Ensino de F́ısica e Magnetismo na Educação Básica: abordando o
efeito magnetocalórico. 2015. XXf. Monografia (Graduação em Licenciatura em F́ısica)
- Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Universidade Federal Flumi-
nense, Rio de Janeiro, 2015.

O efeito magnetocalórico - EMC é uma das caracteŕısticas dos materiais magnéticos.
Este fenômeno foi descoberto no século XIX, mais precisamente no ano de 1881, e con-
siste na propriedade intŕınseca que tais materiais têm de variar sua temperatura quando
são submetidos a um determinado campo magnético de intensidade adequada. Por va-
riar a temperatura de um composto o EMC tornou-se a base do processo de refrigeração
magnética, podendo ser utilizado em equipamentos refrigeradores, tanto por sua eficácia
quanto por se tratar de uma fonte de refrigeração ecologicamente correta. Ele faz parte de
pesquisas de ponta na área de Magnetismo, sub-área da F́ısica da Matéria Condensada.
Apresentamos o EMC para os alunos da Educação Básica dentro do tema Magnetismo,
que é ministrado no 3◦ Ano do Ensino Médio nas escolas do estado do Rio de Janeiro.
Para isso, utilizamos uma abordagem diferente, utilizando experimentos simples que con-
textualizavam o conceito de Magnetismo e pequenos v́ıdeos didáticos que facilitavam
a compreensão do EMC, sempre respeitando as exigências relacionadas as habilidade e
competências determinadas pelos documentos pautados no processo de educação, como
o Curŕıculo Mı́nimo proposto pela Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro -
SEEDUC e pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB da Educação Nacional.

Palavras-chave: Educação Básica. Efeito Magnetocalórico. Magnetismo.



ABSTRACT

The magnetocaloric effect - EMC is one of the characteristics of magnetic materials.
This phenomenon was discovered in the XIX century, more precisely in the year 1881, and
consists of the intrinsic property that such materials have to vary its temperature when
subjected to a certain magnetic field of adequate intensity. By varying the temperature of
a compound EMC became the basis for magnetic refrigeration process and can be used in
refrigerators equipment, both for its efficacy and because it is an environmentally friendly
cooling source. It is part of cutting-edge research in the field of magnetism, sub-area of
Condensed Matter Physics. Introducing EMC for students of basic education within the
theme Magnetism, which is taught in the 3rd year of high school in the schools of the
state of Rio de Janeiro. For this, we use a different approach, using simple experiments
that contextualized the concept of magnetism and small educational videos that facilitated
the understanding of EMC, always respecting the requirements concerning the ability and
skills determined by the documents guided in the education process, such as the Curŕıculo
Mı́nimo proposed by the Department of Education of the State of Rio de Janeiro and the
Law of Directives and Bases of National Education.

Keywords: Basic Education. Effect Magnetocaloric. Magnetism.
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Figura 18 -Esquema de um refrigerador magnético através do ciclo de Carnot [21]. . . . . 28

Figura 19 -O Magnetismo no Curŕıculo Mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro. . . . . . . 44
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1.2 O campo magnético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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INTRODUÇÃO

Em todos os momentos em que se discute sobre quais conteúdos da disciplina de

f́ısica devem ser abordados na Educação Básica nas escolas brasileiras, se observa a ne-

cessidade de tratar de assuntos relacionados à realidade da sociedade e suas necessidades.

Dentro desse ponto de vista é defendido por documentos tais como PCN, LDB, DCNEM

entre outros que nesta etapa do ensino o aluno seja capaz de compreender a ciência através

de seus fundamentos cient́ıfico-tecnológicos, visto que esta etapa também é a responsável

por formar um cidadão.

Sendo assim, norteia-se o ensino de f́ısica para conceitos relacionados aos avanços

cient́ıficos e tecnológicos que revolucionaram o modo de vida do ser humano e que ocorrem

periodicamente, mostrando ao jovem estudante quais são os mecanismos f́ısicos que são

fundamentos nos diversos equipamentos que existem em suas realidades.

Além da atenção da sociedade em relação aos avanços tecnológicos, as questões

ecológicas vêm despertando também muita atenção e a busca por novas tecnologias me-

nos poluentes virou prioridade para praticamente todos os centros de pesquisas. Na refri-

geração, por exemplo, os clorofluorcarbonetos (CFC’s) ainda são utilizados na produção

de alguns refrigeradores e geladeiras e são comprovadamente nocivos à camada de ozônio.

Os hidrofluorocarbonetos (HFC’s) foram criados como alternativa aos CFC’s, mas

também apresentam riscos ao meio ambiente, pois são climaticamente muito ativos e

extremamente persistentes no ambiente, sendo gases de efeito estufa muito potentes.

Ao longo dos anos tem-se buscado novas alternativa para substituir esses compo-

nentes que impactam o meio ambiente. A refrigeração magnética, por exemplo, através

do efeito magnetocalórico - EMC, propriedade que alguns materiais magnéticos têm de

variar sua temperatura na presença de um determinado campo magnético, surge como

uma alternativa ”ambientalmente limpa”na produção de refrigeradores e geladeiras, pois

não utiliza nenhum composto nocivo ao meio ambiente.

Este trabalho de conclusão de curso aborda de forma bem simples o EMC numa

aula de f́ısica na Educação Básica, contextualizando o tema proposto com a importância de

sempre se pesquisar alternativas tecnológicas menos danosas ao meio ambiente. Para tal

abordaremos no primeiro caṕıtulo deste trabalho conceitos básicos sobre magnetismo, que

são indispensáveis para a compreensão do tema efeito magnetocalórico que é trabalhado

no segundo caṕıtulo. No terceiro caṕıtulo discutiremos a Educação Básica brasileira seus

parâmetros e diretrizes, e por fim veremos de que forma o EMC pode ser abordado nas

salas de aula da Educação Básica, e para isso utilizamos aulas para alunos que estudam
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na 3a série do ensino médio das escolas públicas da região de Santo Antônio de Pádua.

Esses alunos demonstraram muito interesse sobre o tema e entenderam perfeita-

mente que o EMC é um conceito que faz parte do processo evolutivo da ciência, capaz de

substituir os refrigeradores à base de fluidos por outros meios de refrigeração que sejam

realizados sem que haja maiores danos ao meio ambiente.

Colocamos em prática nesse trabalho o que é sugerido por alguns programas que

regem a educação no páıs, tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), as

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCENEM’s) e o Curŕıculo Mı́nimo

do estado do Rio de Janeiro, que incluem em seus textos que neste ńıvel de educação - a

Educação Básica, mais precisamente o Ensino Médio - os estudantes conheçam algumas

novas tecnologias existentes na disciplina de f́ısica. Os resultados foram bem satisfatórios

e acreditamos que não só esse, mas também outros temas atuais da f́ısica poderiam ser

apresentados nas aulas da Educação Básica, a fim de aproximar os alunos das pesquisas de

ponta que estão sendo desenvolvidas e assim despertar um maior interesse pela disciplina

de f́ısica, aproximando o conteúdo de sua realidade.
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1 A ORIGEM DO MAGNETISMO

1.1 Introdução

Desde 800 a.E.C. os gregos já haviam mostrado curiosidade em ralação a interação

misteriosa que uma pedra chamada de magnetita criava ao seu redor. Tal pedra, mostrada

na Figura 1.a, é um composto rico em óxido e ferro de fórmula qúımica (Fe3O4), muito

encontrado na região da Magnésia, Figura 1.b, localizada na Ásia Menor, fato que deu

nome a pedra e ao estudo que buscou explicar os efeitos causados pela mesma [1, 2]. O

que se observava em relação a essa pedra é o fato de que a mesma tinha a caracteŕıstica de

atrair pequenos objetos cuja composição possuia ferro. Tal situação maravilhou muitos

cientistas e pensadores da época, que buscavam explicar as causas relacionadas ao efeito

entre a magnetita e os compostos ferrosos [3].

Figura 1: (a) Magnetita, ı́mã natural encontrado na região da Magnésia. (b) Região da

Magnésia - Ásia Menor [4] e [5].

A descoberta e o estudo sobre essa pedra impactou o mundo, no século I que os

chineses inventaram a bússola, mostrada na figura 2, utilizando como matéria-prima uma

colher que apontava para o Sul. Novecentos anos mais tarde essa colher foi substitúıda

por uma folha de ferro que foi chamada de peixe-que-aponta-o-sul. Ganhou esse nome em

razão da folha usada ser em forma de peixe.

Em 1302, o marinheiro e inventor Flávio Gioia (viveu entre o século XIII e XIV)

aperfeiçoou a bússola, colocando a agulha sobre um cartão com o desenho de uma rosa-

dos-ventos, o que facilitou a orientação. Em alguns desenhos, o Leste, demarcado na

rosa-dos-ventos, era substitúıdo pelo desenho de uma cruz, mostrando a localização da

Terra Santa.

Foi em 1417 que intelectuais pertencentes à Escola de Sagres, pioneira na tecnologia

maŕıtima, desenvolveram o modelo de bússola que conhecemos hoje: protegida por uma
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Figura 2: Primeira Bússola criada[7].

tampa de vidro que impedia a interferência de outros metais. Seu nome origina-se do

italiano ”bussola”que significa ”caixa pequena”[3].

Desta forma, foi somente a partir das grandes buscas por civilizações, através das

grandes navegações, que este aparato teve grande importância, assim como a busca por

explicações sobre seus efeitos [3]. Todavia somente no século XVI que se deu ińıcio ao

estudo das propriedades da magnetita, por Willian Gilbert (1544-1603), médico inglês

famoso, que em sua publicação ”De Magnete”, figura 3 [3, 6], primeira publicação sobre

o tema magnetismo, explicava como se davam os atos da atração e repulsão tanto da

magnetita quanto do âmbar, que estava relacionado à eletricidade. Desta forma, Gilbert

explicou a diferença entre atração e repulsão elétrica e magnética, além de explicar que a

Terra agia como um grande ı́mã como mostra a Figura 4.

Figura 3: Capa do livro DE MAGNETE de Willian Gilbert [6].

Nos estudos de Gilbert se mostrava que a bússola não se orientava apenas em

relação a um dos lados da Terra e sim em relação aos dois lados, como mostrado na figura

4, ou seja, a Terra agia também como uma magnetita, como um ı́mã natural, de forma que

12



Figura 4: Campo Magnético Terrestre - a Terra é um grande ı́mã! [7]

a bússola se orientava sempre em relação a posição em que estava localizada. No século

XIII, Pierre de Mare Court (1220-1270), em seus experimentos, observou a distinção entre

dois lados do ı́mã, hoje conhecidos como polos magnéticos norte e sul. Essa descoberta,

juntamente com a descoberta de Gilbert possibilitou chegar a conclusão de que o polo

norte magnético era atráıdo pelo polo sul da Terra, chamado de polo sul geográfico, e o

polo sul magnético era atráıdo pelo polo norte da Terra, ou polo norte geográfico [8, 9].

Os estudos de Gilbert foram estagnados, pois na época não havia equipamentos

suficientes para que se avançassem na busca por se conhecer mais sobre esta rocha com

capacidade de atração e repulsão. Além de aparatos mais evolúıdos, mais pesquisas e

avanços em outras áreas eram necessárias para que o magnetismo fosse mais profunda-

mente explicado. Com o passar do tempo os estudos da eletricidade iam evoluindo e deste

modo se abria mais espaço para que houvesse mais pesquisas no ramo do magnetismo [1, 5].

Até o momento, assim como visto por Tales de Mileto, a eletricidade e o magne-

tismo tinham comportamentos bem parecidos, cargas de sinais contrários se atraiam e

de sinais iguais se repeliam, assim como os polos magnéticos iguais se repeliam e polos

magnéticos contrários se atráıam [3]. Assim como atração e repulsão, o comportamento

de interação entre imãs e cargas elétricas ocorrem relacionados a inversão do quadrado

das distâncias entre os determinados materiais, este fato foi comprovado por Coulomb

(1736-1806), mas ocorreu nos estudos da eletricidade [2, 8].

No século XIX, mais precisamente em 1820, o f́ısico dinamarquês Hans Christian

Oersted (1777-1825) mostrou que quando há uma corrente elétrica em um fio condutor

ocorre a criação de um campo magnético, ou seja, ao redor do fio podem ocorrer interações

magnéticas de atração e repulsão, se comportando assim como um ı́mã. Tal fato foi

observado quando, em seus experimentos, Oersted fez passar uma corrente elétrica por

um fio e viu que a bússola que estava próxima sofria um desvio na orientação de seus polos.
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Dessa forma o f́ısico dinamarquês fez pela primeira vez a ligação entre eletricidade e o

magnetismo, base de grandes avanços tecnológicos que viriam ocorrer após esta descoberta

[6, 10].

Como observado por Oersted, as interações magnéticas ocorriam ao redor do fio,

da mesma forma que ao redor dos ı́mãs, onde ocorrem as interações magnéticas chamada

de campo magnético de forma que cada ı́mã tem um campo magnético caracteŕıstico.

Pode-se representar o campo magnético dos ı́mãs através das linhas de campo, Figura 5

[10, 12].

Figura 5: Linhas de campo de um ı́mã em forma de barra [11].

Diferente das cargas elétricas, que podem existir isoladamente, os polos de um ı́mã

não podem ser separados, ou seja, não existem monopolos magnéticos. Esta propriedade

é chamada de inseparabilidade dos polos magnéticos e ocorre devido ao fato de não se

conseguir quebrar a ligação entre os átomos de oxigênio do composto ferroso. (Na Figura

6, é mostrado a estrutura cristalina da magnetita) [2, 12].

Figura 6: Estrutura cristalina da Magnetita Fe3O4 [13].

A Figura 7, mostra o que ocorre quando se tenta quebrar um ı́mã ao meio ou mais

partes. Mesmo que se divida um ı́mã, não é posśıvel que os polos que o compõem sejam

separados. Ou seja, se cortarmos um ı́mã várias vezes teremos outros ı́mãs com polo norte

e polo sul [5, 12].
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Figura 7: Propriedade da inseparabilidade dos pólos magnéticos de um ı́mã [11].

Anos após as descobertas de Oersted, sobre a correlação entre a passagem de cor-

rente elétrica em um condutor e a criação de um campo magnético, fato que correlacionou

eletricidade e magnetismo e resultou na aplicação desta descoberta nos chamados motores

elétricos e em outras tecnologias, outro f́ısico adentrou nas pesquisas que ligavam estes

dois ramos da f́ısica. Michael Faraday (1791-1867) fez o caminho contrário de Oersted

e descobriu que quando se variava o campo magnético era posśıvel criar uma corrente

elétrica em um fio condutor. Entretanto, tal fato não foi descoberto apenas por Faraday,

já que ao mesmo tempo Joseph Henry (1797-1878) fez a mesma descoberta, em seus es-

tudos e pesquisas a força eletromotriz e a autoindução. Mesmo tendo feito a pesquisa

independentemente e terem chagado ao mesmo resultado, foi Henry que publicou e pro-

vou a pesquisa, recebendo sua importância pela mesma, além de ter sido o inventor do

telégrafo eletromagnético [6, 10].

A partir das descobertas de Faraday e Henry, o ramo do eletromagnetismo evoluiu

de anos em anos através das pesquisas de diversos outros f́ısicos. Dentre os quais, Nicolas

Constant Pixii (1776-1861) que construiu o primeiro gerador de corrente elétrica alternada,

utilizando um ı́mã em formato de ferradura e bobinas, Nicolas Tesla (1856-1943) que foi

o responsável pela invenção do sistema polifásico, o motor gerado por indução, a bobina

de Tesla e as lâmpadas fluorescentes, utilizadas até os dias de hoje, além de ter a inicial

de seu sobrenome Tesla (T ) como unidade de medida de campo magnético [8].

No fim do século XIX, Marcel Deprez (1853-1918), mais precisamente no ano de

1882, utilizou um aparato que até o momento não havia sido utilizado, mesmo já tendo

sido descoberto. Foi Deprez que utilizou pela primeira vez o transformador, ao realizar a

transmissão de energia elétrica de alta tensão. Dois anos antes deste fato Thomas A. Edson

(1847-1931) e Joseph Swan (1828-1914) inventaram as primeiras lâmpadas incandescentes,

ou lâmpadas quentes.

Em 1893, George Westinghouse (1846-1914) utilizou pela primeira vez o primeiro

gerador hidroelétrico através a usina de Nicarágua [8].

Até o ińıcio do século XX tais descobertas foram realizadas utilizando a magnetita,

ou seja, ı́mã natural, mas em 1921 começou a introdução dos ı́mãs fabricados em labo-

ratório, utilizando-se a mistura de alguns elementos qúımicos. Esta fabricação de ı́mãs só

foi posśıvel através de estudos e pesquisas na área de magnetismo da matéria [2, 8].
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1.2 O campo magnético

O campo magnético se caracteriza como uma região ao redor de tais cargas onde

ocorrem interações magnéticas, podendo ser originado em fios condutores com corrente

elétrica passando ou em ı́mãs, que possuem seus elétrons realizando movimentos espon-

taneamente no interior de seus átomos. O campo magnético é representado pelo vetor

indução magnética ~B e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o

Tesla (T ) [14].

Na região ao redor de um ı́mã ou de cargas elétricas em movimento, região do

campo magnético, surge uma força magnética ~F que pode ser sentida quando aproxima-

mos um outro ı́mã ou algum material ferroso.

Experimentalmente, verifica-se que o campo magnético ~B e a força magnética ~F

relacionam-se com a velocidade das cargas elétricas em movimento ~v e com a carga elétrica

q que atravessa a região de ~B com velocidade ~v através da seguinte expressão:

~F = q.~v × ~B, (1.1)

sendo dado por:

|~F | = q|~v|| ~B| sin θ, (1.2)

onde θ é o ângulo existente entre os vetores ~v e ~B como mostra a Figura 8.

Figura 8: Vetores força, velocidade e campo magnético [11].

A expressão do campo magnético gerado por um fio sendo percorrido por uma

corrente elétrica pode ser obtida através de uma analogia com a equação (1.1), onde o

termo q~v será substitúıdo i~L, ou seja,

~F = i.~L× ~B, (1.3)

que em módulo é dada por:

|~F | = i|~L|| ~B| sin θ, (1.4)
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onde i é a corrente elétrica que passa pelo fio e L o seu comprimento.

1.3 O magnetismo da matéria

Sabe-se que não existem monopolos magnéticos, podemos dizer que o ”objeto”mais

simples com efeitos magnéticos é um pequeno ı́mã, representado por um vetor e conhecido

como momento de dipolo magnético mostrado pela figura 9 (vide Anexo A).

Figura 9: Momento de dipolo Magnético representado por esquema mais simples e clássico de

um átomo com um elétron circundando o núcleo.

Os ı́mãs naturais são materiais que têm seus momentos de dipolos magnéticos

ordenados naturalmente. Alguns materiais podem ser magnetizados dependendo de sua

composição. Os materiais magnéticos são aqueles que permitem que seus momentos de

dipolos magnéticos sejam ajustados, tais como o ferro, o ńıquel ou até mesmo o aço. Em

contrapartida os materiais não magnéticos são aqueles que têm seus momentos de dipolos

magnéticos anulados, mesmo quando são postos na presença de um campo magnético

externo, tais como a madeira, o plástico e até mesmo o vidro. Na Figura 10, observam-se

os momentos de dipolos magnéticos de uma magnetita, ı́mã natural, simbolizados por

vários vetores que demonstram as orientações dos mesmos [12, 15].

Figura 10: A magnetita, ı́mã natural, e seus momentos de dipolo magnéticos orientados [2].

O ato de transformar materiais em ı́mãs artificiais pode ocorrer através dos pro-

cessos de magnetização. São eles:
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i) A magnetização por atrito, onde os momentos de dipolos magnéticos do material

a ser magnetizado são orientados através do processo de atritar-se com a superf́ıcie de um

ı́mã, tornando-o um ı́mã;

ii) A magnetização por indução, que ocorre quando se aproxima um campo magnético

do material a ser magnetizado e os momentos de dipolos magnéticos do mesmo são ori-

entados de acordo com o campo que lhe foi aplicado;

iii) A magnetização por corrente elétrica, magnetização esta observada por Oers-

ted, em que uma corrente elétrica passa por um fio condutor e se observa um campo

magnético ao seu redor, podendo magnetizar um material em contato com esse fio [2, 13].

A magnetização ~M [16, 17], por sua vez, é uma grandeza macroscópica e é definida

como sendo a densidade volumétrica dos momentos de dipolos magnéticos, ou seja,

~M = lim
∆V→0

∆~µ

∆V
. (1.5)

Para se estudar a magnetização de um composto temos que impor um campo magnético

externo não nulo e analisar como o mesmo ”responde”ao campo, ou seja, se é suscept́ıvel a

ele. Empiricamente, observa-se que a magnetização ~M é proporcional ao campo magnético

aplicado ~H. Logo, podemos definir a magnetização como sendo também,

~M = χ( ~H) ~H, (1.6)

onde χ é uma grandeza admensional chamada de susceptibilidade magnética e representa a

resposta do material a um campo magnético ~H aplicado, sendo uma caracteŕıstica de cada

material. Os materiais magnéticos são classificados de acordo com seus momentos de dipo-

los magnéticos (informação microscópica) e sua magnetização (informação macroscópica).

A Figura 11 mostra alguns exemplos de materiais magnéticos e seus respectivos momentos

de dipolos magnéticos.

Os materiais paramagnéticos apresentam momentos de dipolos magnéticos não

nulos, porém orientados aleatoriamente de tal forma que apresentam magnetização nula.

Aplicando-se um campo magnético externo ~B nesse material observamos que seus momen-

tos de dipolos magnéticos tenderão a se alinhar com o campo e dizemos que o material se

”ferromagnetizou”ou se magnetizou de forma não espontânea [17], Figura 12.

A temperatura influencia no grau de agitação térmica das moléculas, fazendo

com que os momentos de dipolos magnéticos nunca se alinhem totalmente com o campo

magnético. Tal fato somente ocorrerá no Zero Absoluto, ou seja, a T = 0 K. A mag-

netização está relacionada com a temperatura de acordo com a Lei Curie [16, 17], como

mostra a equação (1.7)

| ~M | = C
| ~B|
T
, (1.7)
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Figura 11: Momentos de dipolo magnéticos de diferentes materiais magnéticos [18].

Figura 12: Material paramagnético na ausência de campo e sob campo magnético aplicado.

onde C é a constante de Curie verificada experimentalmente. Todas as substâncias fer-

romagnéticas, ferrimagnéticas ou antiferromagnéticas podem se tornar paramagnéticas

acima de uma determinada temperatura cŕıtica Tc. Portanto, a equação (1.7) pode ser

reescrita como sendo,

| ~M | = C
| ~B|

T − Tc
, (1.8)

que é conhecida como Lei de Curie-Weiss [17]. Na Tabela 1, encontram-se alguns valores

de ponto cŕıtico ou temperatura de Curie para alguns elementos.

Os processos de magnetização são empregados em algumas tecnologias, tais como

no armazenamento de informações em fita cassete, de áudio e v́ıdeo, onde um campo
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Material Ponto de Curie
Ferro 770◦C
Cobalto 1140◦C
Nı́quel 358◦C
Magnetita 585◦C

Tabela 1: Valores da temperatura de Curie ou ponto de Curie para alguns materiais magnéticos.

magnético externo fornecido por um cabeçote magnético orienta os momentos de dipolo

da fita magnética, convertendo sinais elétricos referentes a informações que se quer gravar

em campos magnéticos.

No processo de magnetização, ao aplicar um campo magnético em um material

este tende a ser magnetizado de modo que quanto maior o campo magnético maior a

magnetização resultante neste material. Entretanto, existe certo ponto em que mesmo

que se eleve o campo magnético aplicado ao corpo este não terá seu ńıvel magnético

elevado, pois encontrou seu grau de saturação, como mostra a Figura 13 [15].

Figura 13: Curva de Histerese Magnética ( ~H é o campo magnético aplicado no material e ~B é

a magneticação do meterial)[15].

Aplicando um campo magnético induzido ~H cria-se um campo magnético ~B no ma-

terial. Ao passo que ao elevarmos o campo ~H sobre o material têm-se o campo magnético
~B também aumentado. Tais passos são mostrados no intervalo do ponto 0 até o ponto 1.

Quando o material é magnetizado até certo ponto, o mesmo estará saturado, ou seja, não

haverá evolução no ńıvel de magnetização do mesmo, este grau de saturação é demons-

trado através do ponto 1 no gráfico.

Ao cancelar o campo induzido ~H que estava sendo aplicado ao material observa-se

que a magnetização que o mesmo adquiriu é diminúıda como mostra o passo dos ponto 1

e 2. Entretanto, mesmo que o campo induzido ~H seja anulado ainda restará ao material

um ńıvel de magnetização remanescente, ilustrada através do ponto 2 do gráfico.

Para que o ńıvel de magnetização do material ~B seja anulado é necessário que seja

aplicada ao mesmo um campo magnético induzidob vecH de sentido oposto como mostra
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o passo do ponto 2 ao ponto 3. Ao manter este campo ~H com mais intensidade haverá um

momento em que resultará em um material magnetizado, assim como ocorreu na primeira

situação, e este alcançará a uma magnetização máxima como mostra o passo do ponto 3

ao ponto 4.
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2 O EFEITO MAGNETOCALÓRICO - EMC

2.1 Introdução

A sociedade vive em constante evolução, principalmente no que se refere à ciência e

a tecnologia, em busca de melhoria na qualidade de vida do ser humano através da criação

de máquinas com seus mecanismos cada vez mais desenvolvidos dentre os quais fazem

parte de pesquisas avançadas, sobretudo no campo da f́ısica. Tais fatos são observados

nas grandes transformações dos aparelhos eletrodomésticos, desde o avanço na composição

e no funcionamento das novas versões de televisores até a busca por novas formas de

funcionamento das geladeiras, ar-condicionado e refrigeradores em geral [19, 20].

O efeito magnetocalórico - EMC [19, 21] faz parte da evolução nas pesquisas de no-

vas tecnologias, integrando o magnetismo e a termodinâmica e foi observado pela primeira

vez no século XIX, por volta de 1881, pelo f́ısico alemão Emil Warburg (1846-1931) [22],

que percebeu através de uma amostra de ferro na presença de um campo magnético, em

ciclos de magnetização e desmagnetização, que o mesmo sofria uma variação de tempera-

tura [23]. Porém, somente em 1918 o fato observado por E. Warburg foi explicado após 27

anos de descoberta do fenômeno por Pierre-Ernest Weiss (1865-1940) e Auguste Piccard

(1884-1962). Eles observaram que o resultado da variação de temperaturas de alguns

materiais, como o ńıquel, poderia ser reverśıvel, ou seja, ao invés de aquecer podeŕıamos

resfriar [24].

De 1920 a 1933, Peter Debye (1884-1966) [25], W. F. Giauque (1895-1982) [26] e

D. P. MacDougall (viveu no século XIX) [26, 27] buscaram um método de se alcançar

a temperatura do Zero Absoluto através do mecanismo de desmagnetização adiabática

em sais paramagnéticos, a fim de se chegar a temperaturas inferiores a 1 K e mesmo que

não houvesse uma aplicação em aparelhos, esta foi a primeira aplicação no processo de

refrigeração. Foram esses estudos que deram a Giauque o Prêmio Nobel de Qúımica no

ano de 1949 [24].

Entretanto, no ano de 1976 o cientista norte americano da Agência Espacial do

Estados Unidos - NASA, Gerald Brown [28](1926-2013), fez um grande avanço no que diz

respeito a refrigeração magnética, ao pensar e desenvolver em suas pesquisas um modelo

de refrigerador magnético que funcionasse a temperaturas ambientes.

Browm usou o metal Gadoĺınio, que é um elemento qúımico de śımbolo Gd que

em temperatura ambiente se encontra em estado sólido fazendo parte do grupo das Ter-

ras Raras, cujo seu número atômico é 64 e sua massa atômica 157, 25 u (unidades de
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massa atômica). Este metal foi utilizado como material refrigerante em seu protótipo,

sofrendo a aplicação de um campo magnético de 7 T , fato que resultou em uma variação

de temperatura de 319 K (46◦C) para 272 K (−1◦C), ou seja, uma variação de 41 K [?].

Os estudos de G. V. Brown mostraram ser posśıvel utilizar a técnica de resfriamento

magnético para fins comerciais e tal descoberta causou grande interesse sobre as pesquisas

na área de refrigeração magnética. Entretanto, até os dias atuais utilizamos refrigeração

através do emprego de fluidos refrigerantes, baseado em sua compressão e descompressão

dos mesmos em ciclos termodinâmicos, sendo em sua maioria gases tóxicos e poluidores.

A refrigeração magnética por sua vez utiliza-se de magnetismo para sua finalidade através

de campo magnético, mais precisamente utilizando o processo conhecido como desmagne-

tização adiabática, utilizando para isso um material magnético (o material refrigerante)

e um campo magnético externo [21, 20].

2.2 O efeito magnetocalórico - EMC

O EMC, descrito historicamente até o momento, é uma caracteŕıstica dos materi-

ais magnéticos, podendo ser mais intenso em uns e menos intenso em outros. Tal carac-

teŕıstica está relacionada a capacidade de se variar a temperatura ou a troca de calor dos

mesmos quando colocados na presença de um determinado campo magnético externo. Ao

se aplicar um campo magnético de intensidade adequada o material magnético pode ser

aquecido ou resfriado [29, 30].

A Figura 14.a, mostra que quando aplicamos um determinado campo magnético

em um material magnético isolado adiabaticamente, ou seja, sem que haja troca de calor

com o meio ambiente, este material aquece. Mas quando distanciamos o ı́mã, ou retiramos

o campo magnético que foi aplicado anteriormente, o material esfria [21, 23]. Já a Figura

14.b, mostra que quando mantemos o material magnético em um reservatório sem que

haja isolamento com o meio e, consequentemente, podendo trocar calor com o ambiente

e aplica-se um determinado campo magnético nesse material sua temperatura tende a se

manter constante, fato explicado pela troca de calor existente entre o material e o meio

em que se encontra [30, 21].

Colocando esses materiais sob a ação de um campo magnético externo, os seus

momentos de dipolos magnéticos tenderão à se alinhar na mesma direção do campo,

dando origem a um estado mais organizado, de menor entropia magnética [31], Figura 15.

Contribuem para a entropia total de um sólido: a entropia da rede cristalina,

devidos aos ı́ons fixos na estrutura cristalina; a entropia dos elétrons, que tunelam de
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Figura 14: Ilustração do EMC a partir do processo adiabático e do processo isotérmico [29].

Figura 15: Entropia magnética na ausência de campo e sob campo magnético aplicado [21].

um śıtio para outro e a entropia magnética. Nos compostos metálicos a base de terras

raras (sistemas de elétrons localizados) com uma transição de fase magnética de segunda

ordem, é uma boa aproximação escrever a entropia na forma [23]

S(T,B) = Sred(T ) + Smag(T,B) + Sel(T ) (2.1)

Nos compostos a base de elementos de transição (sistemas de elétrons itinerantes),

fica dif́ıcil separar a contribuição eletrônica e a magnética da entropia total. Portanto,

podemos escrever a entropia na forma

S(T,B) = Sred(T ) + S̃mag(T,B) (2.2)

onde S̃mag = S̃mag + S̃el.

Podemos entender melhor o efeito magnetocalórico através da análise do gráfico

da entropia em função da temperatura de um material magnético qualquer, em duas
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situações: com um campo magnético externo aplicado e na ausência do mesmo, conforme

a Figura 16.

Figura 16: Representação gráfica da relação Entropia x Temperatura [21].

Nessa figura, podemos observar duas curvas que representam os valores das entro-

pias magnéticas, a curva representada pela linha vermelha 1 indica a entropia do material

na presença de um campo magnético externo aplicado e a curva indicada pela linha na

cor preta 2 indica a entropia do mesmo na ausência de campo magnético [21].

Para se conseguir grande capacidade de refrigeração é importante utilizar materiais

que possuem grandes valores de seus potencias magnetocalóricos, ou seja, grandes valores

da variação da entropia em um sistema isotérmico (∆Siso) e da variação da temperatura

em um sistema adiabático (∆Tad) a fim de se otimizar o ciclo termodinâmico (ciclo de

Carnot), que na figura está representada pelos pontos A′BC ′DA′, onde A′B e C ′D formam

os processos isotérmicos e DA′ e BC ′ formam os processos adiabáticos do ciclo de Carnot.

∆Siso = S(T,B2)− S(T,B1), (2.3)

onde B é o módulo campo magnético aplicado no material, T é a temperatura e S

é a entropia.

∆Tad = T2(B2)− T1(B1) (2.4)

Através de alguns conceitos termodinâmicos, podemos calcular essas grandezas

através das expressões (vide Anexo B)

∆Tad(T ) = −
∫ B1

B0

T

CBext

(
∂M

∂T
)BextdBext. (2.5)
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e

∆Siso(T ) =

∫ B1

B0

(
∂M

∂T
)TdBext (2.6)

As equações (2.5) e (2.6) e o gráfico da Figura 13 mostram que para compostos

de transição de fase de 1a ordem as derivadas da magnetização em relação a temperatura

são maiores em torno da temperatura cŕıtica TC . Já os compostos de transição de fase de

segunda ordem tem queda de temperatura menos significativa ao redor desta temperatura

cŕıtica [32], como mostra a figura 17.

Figura 17: Curvas de Magnetização para compostos com transição de fase de 1a ordem (a) e

2a ordem (b).

A partir das pesquisas e descobertas de G. V. Brown no ano de 1927, e a compre-

ensão de que através de campos magnéticos pode-se variar a temperatura de materiais

magnéticos, mais buscas para trabalhar com o tema efeito magnetocalórico surgiram, a

fim de se colocar em prática, quem sabe um dia, a utilização do efeito magnetocalórico em

aparelhos refrigeradores em ńıvel comercial. Dentre os avanços nas pesquisas relacionadas

ao EMC, surge o ”EMC gigante”, através da busca de materiais que tivessem capacidade

de obter maior variação em sua temperatura quando exposto a um campo magnético,

principalmente quando em temperatura ambiente, fato descoberto por V. K. Pecharsky e

K. A. Gschneidner Jr [33, 35].

Ao analisar o processo de refrigeração magnética, submetendo um material magnético

à um campo magnético externo, descrito pelo retângulo A′BC ′DA′ formado no gráfico

da Figura 16, vimos que o processo de A′ para B ocorre quando aumentamos o campo

magnético externo aplicado e colocamos o material magnético em contato térmico com o

meio quente, resultando em uma menor entropia e, consequentemente, diminuindo o calor

do material, pois o mesmo irá liberar calor para o ambiente externo [32]. Este processo

descrito é explicado pela equação termodinâmica que relaciona entropia e quantidade de

calor:

dQ = TdS (2.7)

No processo de B para C ′ descrito pelo gráfico, desfaz-se o contato entre o material

magnético e o meio e o campo magnético externo que foi aplicado é diminúıdo fazendo
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com que a temperatura do material diminua.

Consecutivamente, foi realizado o processo de C ′ para D, que colocou o material

novamente em contato com um meio externo, mas, desta vez, com o meio frio, e retirou-

se totalmente o campo magnético que havia sido aplicado anteriormente. Esta etapa

resultou em uma maior entropia e na transferência de uma pequena parcela de calor para

o material.

Após o procedimento de B para C ′, foi realizado o procedimento de D para A′, que

aumentou o campo aplicado ao material, quando o mesmo ainda estava em contato com

o meio frio, fazendo com que o material fosse aquecido. Logo após retiramos o mesmo do

contato com o meio frio e retornamos todo o ciclo ao ińıcio, a fim de que a cada repetição

do processo descrito por A′BC ′DA′ fosse responsável por retirar parte do calor do meio

frio para o meio quente.

2.3 Aplicações do EMC

A utilização da refrigeração magnética como componente base de aparelhos refri-

geradores é um dos métodos mais adequado para tais equipamentos, pois utiliza o mag-

netismo, que é inofensivo a camada de ozônio, para que se possa chegar a determinadas

temperaturas [19, 21]. Desde que os refrigeradores foram criados a sociedade tem grande

necessidade e dependência desses aparelhos, principalmente pelo fato de ser necessário

manter os alimentos armazenados por um tempo.

Até os dias de hoje, o processo responsável por manter a temperatura destes refri-

geradores à baixos ńıveis está relacionado na compressão e descompressão de fluidos que

são capazes de gerar refrigeração. Entretanto, os fluidos utilizados para tal fim são os

hidrofluorcarbonetos, conhecidos como HFCs, que são responsáveis por grande parte dos

problemas ecológicos na atualidade, sendo assim, são nocivos à natureza [20, 21].

A refrigeração magnética, através do efeito magnetocalórico é uma grande alterna-

tiva para ser responsável pelo processo de refrigeração destes aparelhos, pois é baseado no

processo de aplicação de um campo magnético que resulta na variação de temperatura,

fato que não é poluente nem nocivo ao meio ambiente [20, 21].

Além de ser um meio de refrigeração sem emissão de gases poluentes, o efeito

magnetocalórico como a base da refrigeração tem menor perda de energia em seu processo,

sendo considerado mais eficiente do que os refrigeradores movidos a fluidos tóxicos [20].

Na Figura 18, é mostrado o esquema de refrigerador magnético movido através

do EMC relacionado ao ciclo de Carnot. Nesta Figura, ao ligar a Chave I, através do

processo isotérmico, entrando em contato com o meio de alta temperatura, e tendo o

campo magnético aumentado. Desta forma, o calor contido no material magnético é

27



liberado ao meio. A partir de então a chave I é desligada e retira-se o campo magnético,

o que é observado é o processo adiabático, que com um campo magnético diminúıdos,

tende a diminuir a temperatura. Ao conectar a Chave II, primeiramente em um processo

isotérmico, parte do calor interno é absorvido pelo material magnético, sendo logo em

seguida a chave desconectada. Logo após desconectar a chave II aumenta-se o campo

magnético, ocorrendo desta forma um processo adiabático e assim reiniciando todo o

processo [20, 21, 23].

Figura 18: Esquema de um refrigerador magnético através do ciclo de Carnot [21].

Apesar de ser uma ótima opção de refrigeração, a refrigeração magnética ainda

encontra dificuldade de ser utilizada em grande quantidade pela sociedade. Parte desta

dificuldade se dá ao fato de que para se obter certas baixas de temperatura é necessário

um material que consiga tal feito, e também é necessário que um campo magnético con-

siderável seja aplicado ao sistema [20, 21, 23].

Estes materiais magnéticos têm suas caracteŕısticas principais baseadas nas in-

terações elétricas de seus átomos, principalmente quando se trata do spin dos elétrons

que o formam, que definem grande parte de seu comportamento [36]. O estudo das pro-

priedade magnéticas dos materiais está relacionado à busca de novas tecnologias cada vez

mais avançadas, e o meio para que se possa conhecer um material magnético é através

de sua natureza microscópica, dentro das quais encontra-se os momentos magnéticos e as

interações atômicas do composto formador de cada material.

Sabe-se que nem todos os materiais são magnéticos, quando são, os mesmos têm

sua organização eletrônica determinada, ou seja, seus momentos ou domı́nios se encon-

tram ordenados de forma instintiva, de forma que os materiais magnéticos possuem essa
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caracteŕıstica. Exemplos de materiais que são magnéticos naturalmente são os elementos

metais de transição dentre os quais podemos encontrar o Manganês (Mn), o Ferro (Fe),

o Cobalto (Co) e o Nı́quel (Ni), e os elementos que compõem os lantańıdeos 4f , que em

meio cient́ıfico recebem o nome de Terras-Raras [37].

Os materiais magnéticos conhecidos como Terras-Raras são aqueles localizados no

6o peŕıodo da tabela periódica [38] cujo sistema de spin é caracterizado por ser Localizado,

de modo que nã haja considerável sobreposição em sua função de onda eletrônica, ou seja,

os elétrons se encontram Localizados nas regiões de ı́ons da Rede e são aqueles cujo orbital

magnético 4f estão protegidos por elétrons localizados nas camadas 5d16s2 [37]. Estes

materiais magnéticos localizados são resultado da interação de elétrons e seus movimentos

através da repulsão Coulombiana.

Já os materiais como Fe, Co e Ni têm caracteŕıstica diferentes, sua função de

onda são pasśıveis de sobreposição e os mesmos possuem grande dependência relacionada

às propriedade de bandas caracteŕıstica s− p, 3d e 4s e de sua estrutura eletrônica. Tais

materiais podem ser conhecidos como metais de transição [37]. O fato da função de onda

dos elétrons itinerantes se sobrepor está relacionado a proximidade entre os átomos que

compõem o material. Desta forma resulta na deslocalização dos cristais de formação [38],

onde suas propriedade tem como base a teoria de banda de materiais sólidos relacionado

ao tunelamento eletrônico dos elétrons através de sua rede cristalina [23].

Nos dias atuais, existem protótipos de refrigeradores magnéticos em funciona-

mento. Eles trabalham em temperaturas ambientes através da utilização do Gadoĺınio

Gd como material magnético, este material é um elemento da série dos lantańıdios, carac-

terizado por ter um sistema de magnetismo localizado, com temperatura cŕıtica próxima

à temperatura ambiente, responsável por fazer parte de diversos compostos magneto-

calóricos como Gd5Si2Ge2, entre outros. Esses materiais magnéticos atuam através de

um campo magnético muito intenso, alguns com cerca de 400 vezes mais potentes do

que os ı́mãs conhecidos por parte da população [20] e [35]. Entretanto, alguns materiais

magnéticos utilizado com esse fim são de grande custo financeiro [32].

De acordo com os avanços cient́ıficos em busca de materiais magnéticos capazes de

realizar os feitos necessários para serem utilizados na refrigeração magnética de capacidade

necessária, e acesśıvel a população, novos compostos foram estudados com esse fim, dentre

os quais podemos citar o La(FexSi1−x)13, que tem grande intensidade de propriedade

magnetocalórica, principalmente ao ser associado ao Hidrogênio, que faz sua temperatura

de transição de fase TC aumentar consideravelmente. Neste composto é o elemento Fe que

determina o magnetismo do material, mesmo porque os outros elementos componentes

deste material, os elementos La e Si não tem propriedades que os denomine como materiais

magnéticos, mas possuem funções fundamentais dentro deste composto. Por exemplo, o Si

é o elemento responsável pela intensidade da temperatura de transição de fase magnética
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do composto e o lantânio La é quem dá a liga do Fe com o Si [38].

Outro composto com propriedades magnetocalóricas é o Mn(As1−xSbx) cuja com-

posição principal esta relacionada ao composto MnAs, suas propriedade estão relacio-

nadas ao magnetismo itinerante e através do mesmo pode-se obter variações de entropia

magnética próximas a temperatura de transição de 300 K. O mesmo também é capaz de

ser mais eficiente do que o composto formado pelo Gd no que se refere a retirar calor de

um ambiente quando na presença de determinada pressão [39].

Portanto, é preciso que os estudos relacionados ao efeito magnetocalóricos evoluam,

e que se busque formas de tornar mais viável a utilização de refrigeração magnética, sendo

através de produção de materiais mais potentes, mesmo porque os produzidos são escassos

ou ineficientes quando relacionados à temperatura ambiente, sendo necessário que novos

compostos sejam pesquisados para que se possa obter êxito na produção de refrigeração

magnética no que diz respeito ao mercado consumidor [20, 21].

É posśıvel que, no futuro, a geladeira da sua casa seja bem diferente

das atuais, em vez de usar fluidos que prejudicam o meio ambiente, elas

funcionarão à base de ı́mãs, uma tecnologia considerada ecologicamente

correta. Os chamados refrigerados magnéticos já foram testados e apro-

vados em laboratórios de pesquisa. Agora, o desafio é melhorar o rendi-

mento dessas máquinas, para que possam ser comercializadas para uso

doméstico. A refrigeração magnética é a principal aplicação do chamado

efeito magnetocalórico, fenômeno que também tem sido empregado na

construção de motores e geradores, bem como no tratamento do câncer

(DE OLIVEIRA, CIÊNCIA HOJE, 2010).
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3 O ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O CURRÍCULO

MÍNIMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3.1 Introdução

Existem muitos questionamentos relacionados ao ensino da disciplina de f́ısica na

Educação Básica. No mundo atual ’movido’ a tecnologia, o principal motivo que leva a

uma necessidade de ensinarmos f́ısica no ensino médio das escolas básicas está relacionado

a busca de um maior leque de profissionais capazes de serem inseridos no mercado de

trabalho, que sejam conhecedores de tecnologia. Sendo a f́ısica uma das principais áreas

que movem a tecnologia, sem o qual a mesma e seus avanços não seriam posśıveis. É

necessário que se haja o mı́nimo de conhecimento sobre a matéria em questão [41, 43].

Entretanto, além do estudo da disciplina facilitar o acesso a possibilidade de pre-

paração para uma formação profissional em áreas relacionadas à tecnologia; é uma fer-

ramenta para se compreender os fenômenos que cercam cada indiv́ıduo e possibilita o

estudante a ter o conhecimento sobre conteúdos que somente estudiosos ligados à esta

área seriam capazes de alcançar [41, 43].

O ensino da disciplina de F́ısica é parte que compõe o curŕıculo das escolas de

educação básica brasileiras, principalmente no ensino médio. Segundo os Parâmetros

Curriculares Nacionais - PCN+ o ensino de F́ısica na Educação Básica deve ser respaldado

na realidade contemporânea vivida pelo aluno mesmo que o mesmo não venha utilizar o

que lhe foi ensinado carregará para si uma ferramenta que lhe auxiliará na compreensão

sobre o mundo a sua volta [44].

A F́ısica deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de com-

petências espećıficas que permitam perceber e lidar com os fenômenos na-

turais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto

na compreensão do universo distante, a partir de prinćıpios, leis e mo-

delos por ela constrúıdos (BRASIL, PCN p.2, 2000).

A disciplina de F́ısica não é somente responsável por conceder ao estudante o

aprendizado dos determinados conceitos relacionados ao aprendizado cient́ıfico, mas é

também responsável por transmitir um entendimento de mundo em seu âmbito real. Desta

forma, o aluno é capaz de reconhecer e compreender os fenômenos que ocorrem ao seu

redor e tais conhecimentos podem influenciar em sua formação como ”Ser Social”que é.

A F́ısica não é uma disciplina que surgiu do nada. Ela foi e é constrúıda até os dias atuais

através dos acontecimentos históricos vividos pela sociedade que têm contribúıdo para

a evolução desta sociedade em si, seja culturalmente, economicamente, tecnologicamente
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e até socialmente. Como seu surgimento ocorreu dentro de contextos vividos, o seu

ensinamento e conhecimentos a serem passados não devem ser ministrados isoladamente;

ou seja, os conceitos a serem ensinados devem estar contextualizados na vivência do ser

humano em questão. Somente desta forma, é capaz de transmitir sentido no que é ensinado

nesta disciplina e consequentemente alcançar os resultados desejados [41, 44].

O ensino de f́ısica era considerado antiquado pelo fato de que o mesmo não deve

existir através de procedimentos automáticos e memorizados através de equações. É

necessário que os conteúdos ministrados tenham significado para que se tenha êxito no

processo de aprendizagem de forma adequada. Para tanto é preciso que se busquem

meios para que o sucesso venha existir na realidade do ensino de f́ısica na educação básica

[41, 44].

É na busca de meios para o ensino e a aprendizagem desta ciência, que muitos gru-

pos de pesquisa vêm atuando a partir dos anos atuais. Diversas pesquisas são publicadas

provando que é posśıvel obter êxito no ensino da f́ısica de forma clara [41, 45].

No ano de 1946, surgiu no Brasil o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e

Cultura (IBECC), fato importante que marcou a consolidação de uma construção da área

responsável pelo ensino das ciências, principalmente através de da fundação de diversos

projetos ligados ao ensino da disciplina em questão[46].

Além do IBECC, outras instituições também se propuseram a trabalhar o ensino da

ciência no Brasil, dentre elas a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências

(FUNBEC) e o Projeto Nacional para a Melhoria de Ensino de Ciências (PREMEN)

trabalharam para a melhoria do ensino de F́ısica, principalmente na educação básica

brasileira.

Em 1950 já se encontrava problemas na área da educação brasileira, principalmente

no que diz respeito aos livros didáticos para o ensino de F́ısica, que eram baseados em

uma forma de ensino totalmente antiquada e adequada a outro público leitor, já que tais

livros eram baseados no estilo de estudo europeu. Desta forma o que se via nas salas de

aula eram as metodologias de ensino baseadas nestes livros [41, 46].

Foi o IBECC que a partir de 1946 passou a se responsabilizar por parte do trabalho

relacionado a implantação do livro didático adequado ao ensino de F́ısica nas instituições

de educação básicas. Mas somente seis anos depois que as produções de materiais didáticos

foram produzidas através de kits com o objetivo de ensinar f́ısica no ensino médio [46].

Em 1955, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura foi responsável

pela implantação da pesquisa na educação, conhecida como Iniciação Cient́ıfica, com o

objetivo de produzir outros kits para a aprendizagem da área de ciência. Tais kits tiveram

de ser renovados a partir de 1959, fato explicado pela corrida espacial liderada até então

pelos russos, levando os outros páıses a fazerem uma autocŕıtica de como estava o ensino
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cient́ıfico de sua nação [46].

Em 1961, ocorreram outras mudanças na educação brasileira, a LDB (Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação) foi implantada nas instituições de ensino, fazendo com

que as mesmas se respaldassem em programas oficiais como base de seus ensinamentos,

desta forma encontrando um grande leque relacionado a liberdade dos conceitos a serem

ministrados em sala de aula. No ano de 1967 surgiu o FUNBEC ( Fundação para o

Desenvolvimento Tecnológico e Poĺıticas Sociais) que se responsabilizou por industriali-

zar os materiais que estavam sendo produzidos, além de realizar cursos para professo-

res primários e buscarem trabalhar com o ensino superior principalmente relacionados a

criação de projetos [48].

Por volta de 1971, o Ministério da Educação iniciou a implantação do ensino pro-

fissionalizante além do Projeto Nacional para a Melhoria do Ensino das Ciências (PRE-

MEM) que visava solucionar os problemas que passaram a existir assim que se implantou

o novo curŕıculo de ensino. Tais programas foram apoiados pelo Ministério da Educação

(MEC) e pela United Agency for International Development (USAID) dentro dos quais se

encontram projetos na área de F́ısica, tais como o Projeto de Ensino de F́ısica do Instituto

de F́ısica da USP [45, 48].

Foi nesta década que houve um grande avanço na área de pesquisa e ensino de

f́ısica dentro do território brasileiro, principalmente através dos grupos de pesquisa em

ensino de f́ısica no Instituto de F́ısica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul -

IFUFRGS e no Instituto de F́ısica da Universidade de São Paulo - IFUSP. Sendo assim,

os primeiros projetos relacionados à área de estudo em ensino de f́ısica no Brasil, dentro

dos quais podemos citar: o Projeto em Ensino de F́ısica (PEF), o Projeto F́ısica Auto-

Instrutiva (FAI) e o Projeto Brasileiro de Ensino de F́ısica (PBEF). Foi também no ano

de 1970 que iniciaram os simpósios em ensino de f́ısica, Simpósio Nacional em Ensino de

F́ısica - SNEF, através da Sociedade Brasileira de F́ısica - SBF [44, 48].

Nos dias atuais tais projetos são encontrados em diversos centros de pesquisas

brasileiros, trabalhando desde os estudantes das escolas de ensino básico até estudantes

de pós-graduação das universidades. Dentre os quais podem ser citados: PEF, PBEF, FAI

relacionados a projetos de ensino de f́ısica; IBEEC, FUNBEC, relacionados à atualização

referentes aos curŕıculos que vinham sofrendo mudanças. Os projetos relacionados às

graduações e às pós-graduações na área das ciências são financiados através do CNPq

e da CAPES, além de projetos que buscam a melhoria do ensino de f́ısica na educação

básica [48].

Diversos projetos foram criados com o intuito de aumentar o interesse e facilitar a

aprendizagem da f́ısica nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Para que

haja êxito na realização de tais projetos existem documentos que são responsáveis por

auxiliar e trazer questões relacionadas a educação dos jovens alunos da rede de ensino.
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Dentre tais documentes existem a LDB - Lei de Diretrizes e Bases, os PCNs - Parâmetros

Curriculares Nacionais e o DECENEM, entre outros [48].

3.2 As Leis de Diretrizes e Bases - LDB

A primeira LDB foi promulgada em 1961, defendendo primeiramente, os interesses

da base formadora da sociedade na época: a igreja católica. Era com base nesta instituição

que tais leis foram constitúıdas. Sendo assim, este documento defendia o monopólio da

educação primária brasileira em mãos do Estado e a instauração de um Conselho Nacional

de Educação, um Plano Nacional de Educação e um Plano Nacional de Alfabetização.

Entretanto, após o golpe militar de 1964, no ano de 1971 uma nova LDB foi inserida

na sociedade de educação, e esta era baseada no objetivo de inserir no Páıs o curso

profissionalizante, defendido pelo governo em poder na época [47].

A LDB vigente nos dias atuais foi promulgada no ano de 1996, após passar um

tempo do regime militar como forma de governo brasileiro e é baseada na autonomia

pedagógica das instituições de ensino, na obrigatoriedade do ensino fundamental e médio

público e obrigatório no Páıs.

Esta lei regulariza o sistema de ensino no Brasil e seu texto finalizado é um conjunto

de textos redigidos por nomes e instituições que pensavam a educação na época, tais como

o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública que foi responsável pelo primeiro texto

descrito no ano de 1961 e dos nomes que compunham o Senado: Darcy Ribeiro, Marco

Maciel e Mauŕıcio Correa, que foram responsáveis pela segunda proposta da LDB [43, 47].

As competências de cada órgão público, ou seja, a responsabilidade de Munićıpio,

Estado e União, e de cada parte que compões o circulo formador da sociedade, se encon-

tram nestas leis. Entretanto não se encontra especificamente nenhum texto relacionado

ao ensino de f́ısica, mas pode-se encontrar o papel da disciplina de F́ısica a partir da

seção IV, no Art. 35◦ da LDB podem-se encontrar os parâmetros relacionados ao ensino

médio, em seu inciso IV há uma cláusula que responsabiliza esta etapa do ensino pela

compreensão dos fundamentos cient́ıfico e tecnológicos existentes [43] e [47].
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Art. 35o. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração

mı́nima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibili-

dade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pen-

samento cŕıtico;

IV - a compreensão dos fundamentos cient́ıfico-tecnológicos dos proces-

sos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada

disciplina. (BRASIL, LDB, 1996)

O domı́nio sobre os conceitos cient́ıficos e tecnológicos podem ser encontrados em

outros artigos da LDB. No Art. 36◦ das leis pode-se observar a busca por destaque na

educação tecnológica básica e domı́nio de seus prinćıpios, a compreensão do significado

das ciências, dentre as quais a f́ısica se encontra, o que consequentemente favorece a

preparação para o trabalho e o futuro do aluno como profissional[47].

Art. 36o. O curŕıculo do ensino médio observará o disposto na Seção I

deste Caṕıtulo e as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado

da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação

da sociedade e da cultura; a ĺıngua portuguesa como instrumento de co-

municação, acesso ao conhecimento e exerćıcio da cidadania;

§ 1o. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão orga-

nizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:

I - domı́nio dos prinćıpios cient́ıficos e tecnológicos que presidem a

produção moderna;

§ 4o. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habi-

litação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabeleci-

mentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializa-

das em educação profissional. (BRASIL, LDB, 1996)

3.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCENEM

As DCENEM, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio vieram a ser

promulgadas no ano de 1998, tais diretrizes estão vinculadas tanto a LDB quanto aos

PCNs e são direcionadas a educação básica do ensino médio. Elas têm o objetivo de dire-

cionar a educação deste ńıvel de ensino, norteando as instituições de ensino responsáveis

por esta etapa da educação [49].

Dentro das DCENEM encontram-se disciplinas separadas de acordo com as áreas

de conhecimentos determinadas, resultando em uma maior interdisciplinaridade entre as
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disciplinas e os conteúdos abordados. Tais diretrizes se baseiam em quatro eixos res-

ponsáveis pelo sucesso no resultado da aprendizagem, o trabalho, a ciência, a tecnologia

e a culturas [43, 49].

Art. 4o As propostas pedagógicas das escolas e os curŕıculos constantes

dessas propostas incluirão competências básicas, conteúdos e formas de

tratamento dos conteúdos, previstos pelas finalidades do ensino médio

estabelecidas pela lei:

III - compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do

processo de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do

Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao

exerćıcio da cidadania e do trabalho;

IV - domı́nio dos prinćıpios e fundamentos cient́ıfico-tecnológicos que

presidem a produção moderna de bens, serviços e conhecimentos, tanto

em seus produtos como em seus processos, de modo a ser capaz de rela-

cionar a teoria com a prática e o desenvolvimento da flexibilidade para

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores (BRASIL,

DCENEM, 1998)

Sendo assim, os eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura fazem parte do resul-

tado esperado na etapa do ensino médio das instituições de ensino brasileira, fazendo parte

da formação do indiv́ıduo como ser o social, que tem dentro desta modalidade de ensino

o complemento da sua formação. Tendo o trabalho como responsável da transformação

da realidade do ser humano em questão; a ciência como os conhecimentos adquiridos e

como construção de novos conhecimentos, a tecnologia como é o resultado produtivo con-

quistado através da ciência e a cultura que engloba um conjunto de caracteŕısticas dentre

os quais se encontram os valores éticos, os conhecimentos, as técnicas repassadas, dentre

outros fatores que norteiam a sociedade em que se está inserido [43, 49].

Observando o Art. 4o formador das DCENEM percebe-se a F́ısica como conteúdo

de estrema importância, mesmo que a mesma não venha descrita em seu nome de dis-

ciplina, existe uma busca por conhecimento cient́ıfico e tecnológico que são adquiridos

através do estudo desta disciplina. Mesmo porque, grande parte da evolução tecnológica

que vem ocorrendo só foi posśıvel através do estudo e pesquisas relacionadas aos conceitos

formadores da disciplina de F́ısica [49].

Dentro das DCENEM podem-se encontrar meios que norteiam o ensino médio e

seu curŕıculo, principalmente no Art. 5o, que determina as caracteŕısticas básicas deste

ńıvel de ensino quanto ao seu curŕıculo [49].
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Art. 5o Para cumprir as finalidades do ensino médio previstas pela lei,

as escolas organizarão seus curŕıculos de modo a:

I - ter presente que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos,

mas meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais,

priorizando-as sobre as informações;

II - ter presente que as linguagens são indispensáveis para a constituição

de conhecimentos e competências;

III - adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a re-

construção do conhecimento e mobilizem o racioćınio, a experimentação,

a solução de problemas e outras competências cognitivas superiores;

IV - reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sen-

timentos e requerem trabalhar a afetividade do aluno (BRASIL, DCE-

NEM, 1998)

Já em seu Art. 6o encontram-se as estruturas necessárias para que ocorra o apren-

dizado necessário e de forma adequada das disciplinas formadoras do curŕıculo em questão

[49].

Art. 6o Os prinćıpios pedagógicos da Identidade, Diversidade e Auto-

nomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização, serão adotados

como estruturadores dos curŕıculos do ensino médio (BRASIL, DCE-

NEM, 1998)

O ensino de f́ısica nas instituições de educação básica tem amplo campo de conteúdos

a serem ministrados em sala de aula, a fim de obter êxito no processo de ensino-aprendizagem

nas DCENEM em seu 8o Art. insere a interdisciplinaridade, a análise cŕıtica como ferra-

mentas que facilita o regimento do curŕıculo e tornam a aprendizagem do aluno completa

[49].

Art. 8o Na observância da Interdisciplinaridade as escolas terão presente

que:

I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do

prinćıpio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com

outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de negação, de

complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distin-

guidos;

II - o ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos

a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são

mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de co-

nhecimento, puderem contribuir cada uma com sua especificidade, para

o estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de

projetos de investigação e/ou de ação (BRASIL, DCENEM, 1998)

Em seu Art. 9o as DCENEM indicam que se trabalhe a contextualização nas

escolas de educação básica a fim de que o aluno possa fazer uma correlação entre o que se

é estudado e o que se é vivido em sua realidade. Tal fato é de grande importância para
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que os alunos compreendam os conceitos de f́ısica, pois são conceitos que regem a natureza

em que se está inserido, além de fazerem parte dos avanços que a sociedade vem sofrendo

com o passar do tempo, principalmente no que se refere a tecnologia, muito utilizada por

qualquer ser humano [49].

Art. 9o Na observância da Contextualização as escolas terão presente

que:

I - na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto

da situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta

transposição didática deve ser relacionado com a prática ou a experiência

do aluno a fim de adquirir significado;

II - a relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos

curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais

se incluem as do trabalho e do exerćıcio da cidadania;

III - a aplicação de conhecimentos constitúıdos na escola às situações da

vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu entendimento,

cŕıtica e revisão (BRASIL, DCENEM, 1998)

3.4 Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s

Grande parte do que é defendido pelas DCENEM e pela LDB podem-se encontrar

também nos PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais, que tem o ensino médio como

etapa final da educação básica. O PCN mostra um conjunto de parâmetros a serem

seguido pelos responsáveis pela formação de conhecimento dos alunos, sendo considerado

de uma ferramenta para auxiliar o professor mostrando os conteúdos e os objetivos a

serem tratados em cada disciplina [43, 44].

Com a finalidade de se tratar da disciplina espećıfica da F́ısica o PCN+ Ensino

Médio norteia o professor de f́ısica em suas atividades, mostrando que ensino de f́ısica é

mais adequado no ensino médio, pois é nesta etapa da vida do estudante que o mesmo se

encontra com maior maturidade e maior preparação para compreender os conceitos que

devem ser abordados na disciplina [49, 50].

Nos PCNs, o estudo de cada disciplina deve ser realizado com interdisciplinaridade,

ou seja, fazendo a ligação entre outras disciplinas, e com a contextualização, que mostra

como o tema estudado se dá em seu cotidiano, afim de que o aluno tenha familiaridade com

os assuntos abordados. Desta forma os PCNs são considerados referenciais de qualidade

no que se refere à educação. Sendo assim, agem como uma ’receita’ formada por um

documento constitúıdo por uma grade curricular repassada a instituições de educação

[42, 44, 50].
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O entendimento dessas transformações exige visão integrada da Qúımica,

da F́ısica e da Biologia, recorrendo ao instrumental matemático apropri-

ado, mostrando a necessidade das interações entre esses saberes (BRA-

SIL, PCNEM - III, p. 10, 2000)

Entretanto, por mais que se trate de um documento a fim de direcionar o ensino

nas escolas, não é obrigatório de ser seguido pelas instituições de educação, apenas serve

como uma opção bem fundada de como se orientar o processo de ensino e aprendizagem de

forma eficaz. Por exemplo, o PCN+ adota que o processo de educação seja feita em ciclos

que facilita o trabalho realizado com diferentes idades de alunos, de modo que de acordo

com que os ciclos sejam avançados significa que há uma construção de conhecimentos que

ocorre de forma gradativa [42, 44, 50].

Porém, por mais que haja inúmeros documentos que orientam como a educação

ocorre de forma mais eficaz, o ensino de f́ısica das escolas de educação básica ainda ocorre

de forma considerada desestimulante.

Para o Ensino Médio meramente propedêutico atual, disciplinas ci-

ent́ıficas, como a F́ısica, têm omitido os desenvolvimentos realizados du-

rante o século XX e tratam de maneira enciclopédica e excessivamente

dedutiva os conteúdos tradicionais (BRASIL, PCNEM - III, p.8, 2000)

Portanto, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM,

Parte III, responsável por discutir as Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnolo-

gias, encontram-se parâmetros que dirigem aos responsáveis pela instituição educacional

a se orientar em relação a disciplina de F́ısica a ser aplicada no ensino médio das escolas

de educação básica [44, 50, 51].

Segundo essa parte do PCN a F́ısica não deve ser uma disciplina de memorização

de fórmulas e equações, mas sim uma disciplina que faz parte da formação cultural e

cient́ıfica, de forma que o estudante possa compreender os fatos e fenômenos que os

cercam, principalmente relacionados a ligação do ser humano com a natureza, propiciando

ao mesmo um entendimento sobre o mundo e até algo mais amplo, o Universo [44, 50, 51].

O estudo da f́ısica deve ter significado para quem o faz e não ser apenas o estudo

de conceitos e leis que formam a disciplina em si. Pois tal circunstância que distancia o

interesse do estudante em compreender o que lhe é ensinado e consequentemente, distancia

professor e aluno.
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É preciso rediscutir qual F́ısica ensinar para possibilitar uma melhor

compreensão do mundo e uma formação para a cidadania mais ade-

quada... Dar ao ensino de F́ısica novas dimensões. Isso significa promo-

ver um conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada jovem...

Cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende, e

não em um momento posterior ao aprendizado (BRASIL, PCNEM - III,

p. 23, 2000)

A f́ısica não é composta de conhecimentos sem explicações, cada conceito que a

compõem tem seu significado, e para tanto é necessário ao seu estudo que haja investigação

dos fenômenos, para que os mesmos possam ser compreendidos e assim estimular o aluno a

ser um estudante e não apenas um frequentador de aulas, fazendo com que o mesmo busque

mais informações sobre o conteúdo estudado e, desta forma, prossiga sobre seu estudo até

que se possa identificar problemas através da observação e da pesquisa e encontrar formas

de solucioná-los [42, 52, 51].

Além dos documentos que são responsáveis por orientar o ensino das escolas de

educação básica no Brasil, dentro de cada estado existem orientações que tem como ob-

jetivo guiar os educadores em relação aos conteúdos a serem ministrados e ensinados em

suas instituições.

3.5 O Curŕıculo Mı́nimo no estado do Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro a base do ensino nas escolas pública é conhecida como

Curŕıculo Mı́nimo [52], e este documento busca garantir que os alunos que estudam em

suas escolas tenham contato com os conceitos descritos no mesmo. Tais conceitos são

tidos como de grande importância e de necessidade de serem ministrados nos centros de

estudo do estado [52, 53].

O curŕıculo mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro foi disponibilizado aos educadores

a partir do ano de 2011, pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro -

SEEDUC, como uma ferramenta de auxilio ao planejamento dos educadores, composta

pelas habilidades e competências mı́nimas que um aluno que estuda em suas escolas deve

ter ao fim de cada ciclo de ensino e onde, nos dias de hoje, podem ser encontrados

conteúdos das doze disciplinas tidas como base Nacional [52, 53].

No entanto, somente no ano de 2012 que se adicionou a disciplina de F́ısica neste

Curŕıculo, buscando mostrar a sociedade e aos alunos o porquê de se estudar F́ısica no

Ensino Médio através da busca pela compreensão do mundo que os cerca, além dos avanços

e evoluções da sociedade, principalmente no que diz respeito à tecnologia e à cultura [51].

O Curŕıculo Mı́nimo de F́ısica do estado do Rio de Janeiro busca tanto a compre-

ensão dos conteúdos da f́ısica moderna quanto dos conteúdos da f́ısica contemporânea,
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principalmente dos conteúdos considerados relevantes ao ensino na educação básica. As

grades curriculares defendidas pelo Curŕıculo Mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro a se-

rem estudadas pelos alunos de 1a à 3a sério do Ensino Médio das escolas públicas deste

estado estão presentes no Anexo I [52].

Apesar dos diversos programas que buscam facilitar o ensino e a aprendizagem nas

instituições de educação básica, as redes de ensino ainda encontram muitos obstáculos em

realizar com sucesso seus objetivos. Tais obstáculos vão desde o desinteresse dos educado-

res ao desinteresse dos alunos em realizar suas obrigações. Para solucionar os problemas

e obter o resultado desejado e adequado referente a educação brasileira é necessário que

cada um faça sua parte [52, 53].

É necessário para que haja uma educação de qualidade que o sistema seja favorável

a prática educativa, facilitando o processo de ensino-aprendizagem, fornecendo ferramen-

tas para que tanto os educadores quanto o educando tenha possibilidade de uma educação

de qualidade [54, 56].

Aos educadores cabe a perseverança em buscar a todo tempo que seu trabalho

seja realizado da melhor forma posśıvel através de atividades que conquistem os alunos,

através de uma aula lúdica, de qualidade e mostrando aos estudantes que é necessário

para sua formação quanto ser social e formador de uma sociedade futura em evolução

[41, 56].

Outra forma de facilitar a aprendizagem é através do ato de mostrar o que se é

estudado na teoria de forma prática, ou seja, através de experimentos relacionados ao

conteúdo estudado. Seja através de experimentos mostrados em computadores, como são

feitas as animações os simuladores computacionais, seja com o uso de experimentos de

baixo custo produzido pelo próprio professor, e até mesmo com o aux́ılio do aluno. Entre

outros meios de estimular no aluno o interesse pelo estudo e pela disciplina [41, 56].

Existem hoje inúmeros programas que auxiliam o professor a realizar uma aula

lúdica e mais prazerosa ao aluno, um exemplo desses programas pode ser encontrado em

oficinas de universidades que buscam ensinar ao professor a trabalhar diversos tipos de

situações de forma mais interessante do que uma aula apenas teórica. Além de programas

voltados a auxiliar os professores existem outros que buscam trabalhar futuros professores

e com os estudantes de escolas de educação básica o interesse e a compreensão do aluno

em relação às disciplinas ministradas. Como por exemplo, na Universidade Federal Flumi-

nense - Campos Pádua (INFES), o curso de licenciatura em f́ısica faz parte do Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES, sob a coordenação

dos professores Dr. Luciano Gomes de Medeiros Junior e Dr. Marciano Alves Carneiro,

que visa através de seus participantes bolsistas, futuros professores de f́ısica a inseri-los

dentro de sala de aula e assim criar um contato do discente com sua profissão escolhida.

Neste programa, os bolsistas trabalham o uso de experimentos de baixo custo relacionado
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a cada conteúdo, produzido pelos mesmos, nas escolas de educação básica da região, mos-

trando aos estudantes destas escolas que é posśıvel compreenderem a disciplina de f́ısica

de forma simples, e que os conteúdos ensinados podem ser observados na prática.

Além dos esforços dos educadores e do sistema em buscar uma melhor qualidade

da educação, os alunos também tem seus deveres perante a sociedade. Cabe ao estu-

dante buscar melhores condições de vida e formação através de seu estudo e empenho

como aluno. Entendendo que o seu futuro depende de seu presente e de sua força de

vontade. Assim como seus responsáveis devem ser incumbidos de coordenar os atos do

aluno, mostrando-lhes seus deveres e direitos quanto cidadão e estudante.

Portanto, é preciso que haja uma mobilização de toda a sociedade em prol da

educação brasileira, a fim de que continue havendo evoluções culturais, cient́ıficas e tec-

nológicas, facilitadoras do dia-a-dia do ser humano.
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4 ABORDANDO O EMC NA EDUCAÇÃO BÁSICA

É observado nos documentos responsáveis por permear o ensino nas instituições

básicas, que na disciplina de f́ısica é necessário que se trabalhe o estudo das tecnologias.

Analisando os documentos brasileiros tais como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, DCENEM e os

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, é posśıvel chegar ao ponto de que ambos, em

se tratando do ensino das etapas finais da educação do homem, tida como o ensino médio

da educação básica, buscam que o estudante seja capaz de compreender as tecnologias

existentes, e que seja direcionado a um trabalho futuro.

A LDB a partir de sua seção IV trabalha as habilidades que devem ser inseridas no

ensino médio das escolas brasileiras. E em seu Art. 35o, tópico II e tópico IV citam que é

necessário que o aluno seja preparado para o trabalho e que compreenda os fundamentos

cient́ıfico-tecnológicos. Em seu Art. 36o também visa que em seu curŕıculo haja desta-

que para uma educação tecnológica básica, assim como se tenha domı́nio dos prinćıpios

cient́ıficos.

Na DCENEM no Art. 4o estabelece que haja domı́nio dos prinćıpios e fundamentos

cient́ıfico-tecnológicos. Assim como no PCN é encontrado também mencionado que os

estudantes de ensino médio sejam capazes de conhecer e compreender os fundamentos

cient́ıfico-tecnológicos.

Portanto, em todo, e qualquer documento aqui citado e presente como base das

instituições de educação básica procuram que o aluno tenha contato com conteúdos que

trabalhem a tecnologia. Até mesmo o curŕıculo mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro

solicita que tais fundamentos sejam trabalhados em sala de aula com os estudantes.

No que diz respeito ao ensino de f́ısica, e mais profundamente, ao ensino de magne-

tismo, observando este Curŕıculo Mı́nimo dentro das habilidades e competências a serem

ministradas na 3a série do ensino médio, no seu segundo bimestre, observa que dentro dos

tópicos relacionado o magnetismo mostra que os alunos devem compreender a relação do

eletromagnetismo e dos aparelhos eletrônicos.

Portanto, busca-se trabalhar novas tecnologias entre os alunos da educação básica.

E sendo o efeito magnetocalórico de grande potencial tecnológico, considerado tecnologia

de ponta. Propõe-se que o mesmo seja abordado dentro das instituições de educação

básica, capacitando os alunos a conhecerem novas tecnologias que farão parte de seu

futuro. Com este intuito foi realizada uma pesquisa com os alunos que participam do

projeto de Jovens Talentos do Curso de Licenciatura em F́ısica do Instituto do Noroeste
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Fluminense de Educação Superior - INFES da Universidade Federal Fluminense - UFF,

campus de Santo Antônio de Pádua, da qual também participei como colaboradora.

O Projeto de Jovens Talentos acima citado é formado por alunos das escolas da

região, que passam a ter contato e a estudar os conceitos de f́ısica, através de pesquisa

e experimentação. São alunos do ensino médio das escolas da rede pública de ensino

localizadas na região de Santo Antônio e Pádua e que realizam seus estudos como bolsis-

tas com a Orientação do Professor da Universidade Dr. Marciano Alves Carneiro, que,

gentilmente, autorizou a realização desta pesquisa.

Neste trabalho, primeiramente, ministrei aos alunos uma aula com os conceitos

básicos de magnetismo tais como campo magnético, propriedades dos ı́mãs, momento de

dipolo magnético, entre outros, em conjunto com os conceitos e teorias foram realizados

experimentos que mostraram aos bolsistas como cada fundamento ocorria na prática.

Lembrando que estes conceitos já foram estudados pelos alunos aqui em questão, pois se

tratam de alunos que estão concluindo o ensino médio da educação básica. Portanto, aos

professores que forem lecionar sobre o efeito magnetocalórico nas aulas das instituições

de educação básica, é necessário que este tema seja aplicado após o alunos compreender

tais conceitos. Na figura 19 é mostrado que os conteúdos sobre magnetismo se encaixam

na 3a série, 3o bimestre, no curŕıculo de alunos de escolas do estado do Rio de Janeiro

através do Curŕıculo Mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 19: O Magnetismo no Curŕıculo Mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro.

É também nesta figura que nos mostra que os alunos desta série devem ter acesso
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a conhecimentos sobre os avanços tecnológicos e o aparelhos eletrônicos que utilizam o

magnetismo.

Além de conceitos relacionados ao magnetismo foi feito um resumo sobre o conceito

de entropia, quantidade de calor, transformações da termodinâmica, que em muitas escolas

são lecionadas na 2a série do ensino médio, como mostra a figura 20. Estes temas são foram

estudados para que o aluno pudesse compreender como ocorre o EMC já que sua base é

composta por conteúdos que abrangem as matérias de magnetismo e termodinâmica.

Figura 20: A Termodinâmica no Curŕıculo Mı́nimo do Estado do Rio de Janeiro.

O que se observou foi que os alunos compreenderam cada conceito ali ensinado, e

os mesmo ficaram entusiasmados com a utilização de experimentos, tanto o experimento

mais simples, como o da linha de campo magnético de ı́mãs utilizando limalha de ferro,

quanto o protótipo do motor elétrico e do eletróımã. Como mostra a Figura 21. Logo após
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Figura 21: Fotos retiradas nas aulas com os alunos do Projeto Jovens Talentos.

a aula sobre conceitos básicos de magnetismo, outra aula foi ministrada a esses mesmos

alunos. Desta vez trabalhamos o EMC. Nesta aula o conceito foi explicado, assim como

a aplicação do EMC. na refrigeração de aparelhos. Mostrando aos bolsistas como se dava

cada processo através de uma aula expositiva e com slides de simulações relacionados a

cada parte do processo, como por exemplo um slide com uma animação da figura 14 do

caṕıtulo 2 deste trabalho.

Nessas aulas poucas equações foram trabalhadas com os alunos. O objetivo prin-

cipal era que os mesmos compreendessem os conceitos ensinados. Fato, segundo eles,

alcançado com êxito.

Ao final do trabalho foi solicitado que os participantes respondessem um pequeno

questionário, e que os mesmos opinassem como gostariam que o ensino de f́ısica fosse

abordado nas escolas. Este questionário mostra como os alunos reagiram ao entrarem em

contato com conceitos relacionados à área tecnológica da f́ısica, principalmente uma área

de tecnologia de ponto, e de dif́ıcil acesso à alunos de educação básica. Este questionário

é composto por questões simples e diretas, a fim de compreendermos o que estes alunos

pensão sobre o ensino de f́ısica, mais propriamente dito, o ensino de magnetismo.

Além de questionarmos sua visão sobre o ensino de f́ısica que lhes é lecionado nas

escolas que os mesmos conhecem, estes alunos fizeram sugestão sobre uma aula dinâmica

e que causasse interesse nos mesmo de aprenderem. Pois muitas das vezes é dito que a

disciplina de f́ısica é complicada e desinteressante para que os mesmos tenham vontade

de participarem das aulas desta disciplina.

Com isso, era necessário conhecer dos alunos as deficiências vista por eles no apren-

dizado de f́ısica, para que assim, pudéssemos ter suas opiniões sobre a possibilidade de

ser lecionado a tema EMC na educação básica. Fato que os mesmos demostraram ser de

grande interesse e de importância para a sociedade.

Com a pesquisa realizada neste trabalho, podemos perceber que grande parte dos

alunos gostaria que as aulas fossem mais dinâmicas, com a utilização de experimentos,

slides, ou até mesmo com a utilização de simuladores computacionais. Eles sugeriram que

os conteúdos ministrados fossem abordados de forma mais simples, com o vocabulário
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mais simples, e principalmente, que se mostrassem a utilidade dos tópicos abordados em

sala de aula.

Em uma das questões foi perguntado aos alunos, se seria posśıvel abordar nas es-

colas de ensino médio o efeito magnetocalórico. Os alunos responderão que é posśıvel

compreender o fenômeno, desde que explicado de forma simples, sem utilização de ”con-

tas”.

Portanto, é posśıvel que o efeito magnetocalórico seja abordado nas escolas de

educação básica, principalmente por se tratar de uma tecnologia que pode revolucionar

o processo de utilização de aparelhos refrigeradores, sobretudo no que diz respeito a

preservação ambiental.

Os participantes solicitaram que seus nomes não fossem divulgados nesse ques-

tionário. As perguntas feitas aos alunos foram:

1− Qual sua posição referente ao ensino de F́ısica, principalmente no que se refere ao

ensino de magnetismo?

2− Como você classificaria um aula de f́ısica apresentada através de experimentos?

3− Com os conceitos que lhe foram apresentados sobre Efeito Magnetocalórico, é posśıvel

aplicar tal conceito nas escolas de educação básica?

4− Em poucas palavras, dê o conceito de Efeito Magnetocalórico.

Após receberem a folha com as perguntas os alunos a responderam e suas respostas

estão demonstradas em cada um dos quadros abaixo, na mesma sequência das perguntas.

Participante 1

1. ”Eu acho que é fundamental, pois introduz uma ideia melhor de magnetismo e suas
propriedades para aprofundar as matérias.”

2. ”Fica mais Fácil, pois os alunos tem uma melhor compreensão do conteúdo.”

3. ”Sim, menos que use conta.”

4. ”É uma forma de criar calor e resfriamento através de metais magnéticos.

O que pudemos perceber foi que os alunos compreenderam os conceitos básicos

sobre o efeito magnetocalórico e souberam relacioná-lo tanto ao campo magnético como

ao conceito de calor abordados nas aulas, e que ao aplicar temas sobre tecnologias e

atualidade em sala de aula torna a busca por conhecimento mais prazerosa e tida pelos
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Participante 2

1. ”Importante, mas o ensino deveria ser mais aprofundado pois o assunto magnetismo
é essencial para o meio ambiente e também para nós seres humanos”.

2. ”Sim, a teoria mais a prática, na verdade é um complemento.”

3. ”Sim”

4. ”É meio magnético para criar equipamentos para esfriar ou aquecer.”

Participante 3

1. ”Muito fraco, só ensinam o superficial”.

2. ”Sim.”

3. ”Sim.”

4. ”Uma força inviśıvel.”

Participante 4

1. ”O ensino do magnetismo é muito importante e interessante, pois através
do mesmo adquirimos um conhecimento que será necessário para a nossa vida,

pois com ele poderemos ajudar o planeta na redução de CFC”.

2. ”Sim, pois torna o aprendizado mais dinâmico e atrativo.”

3. ”Sim, pois é um assunto muito interessante e de suma importância para o
ambiente e para a vida.”

4. ”Magnetocalórico é o uso do magnetismo para o aumento ou diminuição da
temperatura nos aparelhos eletrodomésticos, que com ele pode-se evitar o uso

de CFC, e com isso ajudar o meio ambiente.”

alunos como de utilidade, por mostrar ao aluno que os conteúdos que ele aprende em sala

de aula podem ser utilizados pelos mesmo de forma a facilitar sua vida.
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Participante 5

1. ”Eu acho que é fundamental, pois introduz uma ideia melhor de magnetismo e suas
propriedades para aprofundar as matérias.”

2. ”Fica mais Fácil, pois os alunos tem uma melhor compreensão do conteúdo.”

3. ”Sim, menos que use conta.”

4. ”É uma forma de criar calor e resfriamento através de metais magnéticos.

Participante 6

1. ”Muito importante, pois ele leva os alunos a abrir seus conhecimentos”.

2. ”Sim, pois os alunos vão compreender melhor a matéria e serão atráıdos a
aprender mais.”

3. ”Sim.”

4. ”É um tipo de ı́mã que aquece e esfria a matéria.”

Participante 7

1. ”O aprendizado nas escolas deixam a desejar, pois a maioria dos professores
não explicam corretamente ou deixam de lado a matéria”.

2. ”Sim, pois somente a teoria não é o suficiente para que o aluno aprenda de
verdade conceitos relacionados a matérias escolares.”

3. ”Sim”

4. ”É um tipo de ı́mã que serve para aquecer um material.”

Além disso, através do questionário respondido, vemos que todos os alunos con-

cordam que as aula de F́ısica utilizando experimentos se torna mais compreenśıvel e mais

atrativa de ser estudada, pois assim eles observam na prática o que aprendem na teoria,

facilitando o aprendizado e tornando mais atrativo aos alunos. Po exemplo, na figura
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Participante 8

1. ”O ensino do magnetismo nas escolas é muito importante, pois o magnetismo é

essencial na vida. É preciso que o conteúdo seja mais desenvolvido”.

2. ”O uso de experimentos é essencial para um melhor entendimento da matéria, e
implementando experimentos os alunos passariam a dedicar-se mais, ou seja,

seriam atráıdos a aprender mais .”

3. ”Sim, o conceito de efeito magnetocalórico é acesśıvel para alunos de ensino médio.”

4. ”O efeito magnetocalórico serve para aquecer ou resfriar um material.
O objetivo do método para criar refrigeradores sem a liberação de CFC

Participante 9

1. ”Ele poderia ser mais aprofundado, mais explorado”.

2. ”Sim, pois aprendemos não só teoricamente, além de ficar mais fácil
de compreender o conteúdo.”

3. ”Sim”

4. ”Relação entre campo magnético e calor.”

22 observamos um gráfico que mostram a preferência dos alunos por aulas utilizando

experimentos, resultado da análise dos dados do questionário realizado.

Analisando as respostas dos alunos que participaram da pesquisa podemos perceber

que grande parte compreendeu o que significa o efeito magnetocalórico, e principalmente,

sua importância para a sociedade em que vivem. Desta forma podemos observar magni-

tude da compreensão sobre o tema através do gráfico da figura 23. Consequentemente,

por este mesmo gráfico podemos observar que os alunos confirmam, de acordo com o

conceito que os mesmos deram ao EMC, que é posśıvel que este tema seja abordado em

uma sala de aula das escolas de Educação Básica.
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Participante 10

1. ”Um ensino que deixa muito a desejar. Pois não aborda de uma forma
completa sobre o assunto magnetismo, ausência de experimentos práticos para

ajudar a entender com clareza sobre o magnetismo”.

2. ”Sim. Por meio das práticas experimentais a assimilação dos conceitos
torna-se mais fácil.”

3. ”Sim. A parte dos conceitos é mais simples e dos cálculos mais complexo.”

4. ”Um processo que envolve sobre o magnetismo, esfriando ou aquecendo uma
substância, um material. os equipamentos, ar condicionado feitos por esse

processo são menos prejudiciais ao meio ambiente.”

Participante 11

1. ”O ensino de Magnetismo na escola é fundamental para o entendimento e
que os alunos se interessem por tal área, a qual há muitas coisas para serem

descobertas, principalmente no âmbito ambiental. Mas infelizmente, em aulas,
não são bem aproveitados, deixando muito a desejar.”

2. ”Sim. A f́ısica experimental é um excelente meio para aprendizado.”

3. ”Sim. Ligação do Campo magnético com o calor.”

”Como eu já havia falado, o efeito magnetocalórico→ relação entre
o campo magnético com o calor.
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Figura 22: Gráfico demonstrando a preferência dos alunos em relação a didática da aula de

F́ısica nas instituições de Educação Básica .

Figura 23: Gráfico demonstrando a compreensão dos alunos em relação ao conceito do EMC e

sua importância.
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CONCLUSÃO

Nessa monografia abordamos a inserção do efeito magnetocalórico como tema a ser

estudado dentro de uma aula de Magnetismo, disciplina de F́ısica na Educação Básica,

por se tratar de um assunto atual unindo tecnologia atual e preservação ambiental em um

só tema. Pois o efeito magnetocalórico utiliza-se de magnetismo para gerar refrigeração,

e não da compressão de fluidos tóxicos ao meio ambiente.

A abordagem de temas atuais no ensino da disciplina de F́ısica é sugerido por vários

documentos legislativos responsáveis por direcionar o processo de ensino-aprendizagem no

Brasil, como por exemplo os PCN’s e a LDB. E inserir conceitos novos em uma aula de

F́ısica mostrou ser uma opção satisfatória para tornar as aulas mais prazerosas, pois os

alunos demostraram grande interesse por essa ”nova”tecnologia de resfriamento, o que

resultou no êxito no processo de aprendizado.

Portanto, conclúımos que o tema efeito magnetocalórico é de grande importância

a ser estudado em aulas de F́ısica, pois se trata de um tema em ascensão que possibilita

os alunos de conhecerem e compreenderem sobre esta nova tecnologia que pode solucionar

problemas relacionados a utilização das ultrapassadas e poluidoras formas de refrigeração.
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netismo. CBPF. Dispońıvel em: <http://www.cbpf.br/~labmag/miguel.pdf>.

Acresso em: 05Mai. 2015.

[2] ZANCAN, Marcos D. Magnetismo. Apostila de Eletrotécnica, UFSM - Colégio
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[14] MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. F́ısica 2-3 : Contexto e Aplicações,

Scipione, 1a edição, São Paulo, 2014.

[15] DE PINHO, Luiz C. A. B. Materiais Magnéticos e suas Aplicações. Janeiro. 2009.
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Kondo. 2008. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado de Santa Catarina,

Centro de Ciências Tecnológicas, Joinvile.

[30] BEZ, Henrique Neves, Desenvolvimento do Processo de Fabricação de Refrigerantes
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La(FexSi1−x)13. 2006. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual do Rio de

Janeiro, Rio de Janeiro.

[33] GSCHNEIDNER, K. A. Jr.; PECHARSKY, V. K. Thirty years of near room tem-

perature magnetic cooling: Where we are today and future prospects. Inter. Jour.

Refrig., 2008.

[34] GSCHNEIDNER, K. A. Jr.; PECHARSKY, V. K.; TSOKOL, A. O. Recent deve-

lopments in magnetocaloric materials. Rep. Prog. Phys., v. 68, p. 1479, 2005.

[35] PERCHARSKY, V. K. ; GSCHNEIDNER JR.,K. A. Magnetocaloric effect from in-

direct measurements: Magnetization and heat capacity. Journal of Applied Physics,

v. 86, n. 1, p. 565-575, 1999.

[36] BERTAGNOLLI, Cibele Marzari; Estudo Teórico do Comportamento magnético
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[41] DOS SANTOS, Márcia Patŕıcia. O ensino de F́ısica em Escolas Públicas.2007. 39 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação- Licenciatura em F́ısica)- Universidade

Estaduas do Mato Grosso do Sul, Dourados-MS.

[42] DO NASCIMENTO, Thiago Lessa. Repensando o Ensino da F́ısica no Ensino

Médio. 2010. 61 f. Monografia (Graduação em Licenciatura em F́ısica)-Universidade

Estadual do Ceará, Fortaleza - CE.
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ANEXO A - Momentos de dipolos magnéticos orbital e de spin

Momento de dipolo magnético

Vamos considerar uma espira retangular sendo percorrida por uma corrente elétrica

submetida a um campo magnético constante, conforme a Figura 24.

Figura 24: Torque sobre uma espira com corrente elétrica.

As forças ~F1 e ~F2 possuem o mesmo módulo e sentidos opostos e ocasiona na

espira apenas um movimento de rotação. O torque total em relação ao eico que passa

pela mediatriz devido a essas forças pode ser calculado por:

~τ = ~τ1 + ~τ2, (1)

substituindo a expressão do torque, teremos:

~τ = ~r1 × ~F1 + ~r2 × ~F2. (2)

Em módulo teremos que,

τ = r1F1 + r2F2. (3)

Da figura tiramos que r1 = r2 = b/2 e da equação (1.4) tiramos que F1 = F2 = iaB.

Substituindo, teremos que

τ = 2(
b

2
iaB). (4)

Portanto,

τ = iabB = iAB, (5)

onde A = ab é a área da espira. Vetoralmente, teremos:

~τ = ~µ× ~B, (6)
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onde

~µ = i ~A, (7)

Logo, podemos escrever:

~τ = i ~A× ~B (8)

chamado de momento de dipolo magnético. Para várias espiras, tem-se que:

~µ = Ni ~A. (9)

Momento de dipolo magnético orbital

Analisaremos apenas a contribuição eletrônica, ou seja, a contribuição dos elétrons

na origem do magnetismo atômico. Portanto, estudaremos dois momentos de dipolos

magnéticos: i) um orbital, que é originado pelo movimento de rotação dos elétrons ao

redor do núcleo atômico; e ii) um de spin, que é devido ao movimento de rotação dos

elétron ao redor de seu próprio eixo. Cada um desses momentos de dipolos magnéticos

está relacionado com seu respectivo momento angular.

Primeiramente, veremos a contribuição orbital. Fazendo uma analogia entre a

órbita eletrônica e o circuito elétrico, como mostra a Figura 25. Classicamente, teremos

Figura 25: Órbita de Bohr .

a equação da corrente elétrica sendo dada por

i =
∆q

∆t
=⇒ i =

e

T
, (10)

onde T é o peŕıodo do movimento orbital do elétron e e o módulo de sua carga. Sabemos

que o peŕıodo pode ser dado por: T = 2π/ω e que, de acordo com a equação (7), a

corrente elétrica pode ser reescrita como sendo i = µ/A. Substituindo, teremos que:

v =
2πr

T
→ T =

2πr

v
(11)

µ =
eωπr2

2π
, (12)

µ =
eωr2

2
. (13)
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Da mecânica clássica, temos que o momento angular de rotação é dado por:

~L = ~r ×m~v = m~r × v, (14)

que em módulo é dado por:

L = mrv =⇒ L = mω2r. (15)

Substituindo a equação (15) em (13), teremos finalmente que:

µL =
eL

2m
. (16)

Generalizando, teremos:

~µL =
e

2m
~L, (17)

que é o momento de dipolo magnético orbital, onde ~L é o momento angular orbital.

Momento de dipolo magnético de spin

A experiência de Stern-Gerlach [17], que consiste num feixe de átomos de prata

atravessando uma região com campo magnético não uniforme, foi fundamental na des-

coberta de que os elétrons possúıam um momento de dipolo magnético intŕınseco, con-

sequência de um momento angular intŕınseco denominado de spin. Analogamente ao caso

orbital, obtêm-se que:

~µS =
e

m
~S, (18)

que é o momento de dipolo magnético de spin, onde ~S é o momento angular de spin.

Momento de dipolo magnético total

É a soma das duas contribuições a orbital e a de spin, ou seja,

~µ = ~µL + ~µL. (19)

61



ANEXO B - Variação adiabática da temperatura (∆T ) e variação isotérmica

da entropia (∆S)

Como vimos no caṕıtulo 1, é importante para o efeito magnetocalórico obtermos

sistemas em que a entropia total (S) dependa tanto do campo magnético externo (Bext)

quanto da temperatura (T ). Ou seja,

S = S(T,Bext) (20)

Diferenciando-se a expressão (20), acima, teremos:

ds =

(
∂S

∂T

)
Bext

dT +

(
∂S

∂Bext

)
T

dBext (21)

Multiplicando-se por T , teremos:

Tds = T

(
∂S

∂T

)
Bext

dT + T

(
∂S

∂Bext

)
T

dBext (22)

Sabemos da Termodinâmica que Tds = dQ.

Então, numa transformação adiabática, onde temos dQ = 0, a equação (22), será

dada por:

0 = T

(
∂S

∂T

)
Bext

dT + T

(
∂S

∂Bext

)
T

dBext (23)

Definindo-se T
(
∂S
∂T

)
Bext

= CBext , calor espećıfico à Bext constante, teremos:

0 = CBextdT + T

(
∂S

∂Bext

)
T

dBext (24)

Das relações de Maxwell, temos que:

(
∂S

∂Bext

)
T

=

(
∂M

∂T

)
Bext

(25)

Substituindo-se a equação (25) na equação (24), teremos:

0 = CBextdT + T

(
∂M

∂T

)
Bext

dBext (26)

Separando os termos em integrais, teremos:
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∫
dT = − T

CBext

∫ h1

h0

(
∂M

∂T

)
Bext

dBext (27)

Resolvendo, teremos que:

∆Tad(T ) = −
∫ B1

B0

T

CBext

(
∂M

∂T

)
Bext

dBext (28)

Considerando-se, agora, uma transformação isotérmica, onde temos que dT = 0, a

equação (21), será dada por:

dS =

(
∂S

∂Bext

)
T

dBext (29)

Substituindo-se a relação de Maxwell, dada pela equação (25), teremos que:

dS =

(
∂M

∂T

)
Bext

dBext (30)

Integrando-se os termos, teremos:

∆Smag(T ) =

∫ B1

B0

(
∂M

∂T

)
Bext

dBext (31)
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