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Apresentação 

 

 

Caro professor! 

 

Este material consiste em um planejamento de dez aulas de cinquenta minutos para trabalhar o tema 

“Supercondutividade” com turmas do terceiro ano do Ensino Médio que podem ser inseridas no 

cronograma dos conteúdos da disciplina de Física após o estudo dos conceitos fundamentais de 

Eletrodinâmica e de Magnetismo. Consiste em uma abordagem introdutória sobre o assunto. 

Iniciando-se com uma aula motivacional para esse estudo, desenvolve-se o tema passando pela 

definição e caracterização do fenômeno; aborda-se a história de sua “descoberta” e os avanços de 

sua exploração científica até os dias de hoje, chegando às aplicações tecnológicas atuais e 

perspectivas para o futuro. As aulas foram pensadas para serem executadas dentro de uma visão 

epistemológica alinhada às concepções contemporâneas sobre a natureza da ciência e em uma 

abordagem conceitual adequada à Teoria dos Campos Conceituais desenvolvida pelo psicólogo 

francês Gérard Vergnaud (1933). Assim, os planos de aula contêm um conjunto de situações1 

potencialmente favoráveis ao desenvolvimento dos conceitos e dos campos conceituais.  

Parte do material utilizado nas aulas foi produzido especificamente para este módulo (de autoria do 

autor deste trabalho) como textos, animações, WebQuest e apresentações em slides, e parte 

consiste em material disponível na internet, como vídeos e outros recursos para enriquecer o estudo. 

Espera-se, com isto, motivar professores a abordar a Supercondutividade no Ensino Médio, 

mostrando que conhecimentos da Física Moderna e Contemporânea são acessíveis, instigantes e 

podem contribuir para produzir um impulso positivo nos alunos para o estudo das ciências2. Também 

se trata de  um conhecimento relevante para inserir na bagagem cultural dos estudantes, cidadãos 

em formação, que tanto gostam da tecnologia, esta que nos surpreende cada dia mais ao empregar  

conhecimentos científicos atuais para nos dar conforto, praticidade, facilidades e sonhos de poder 

chegar mais longe do que o presente permite. 

Ao apropriar-se deste material, novas ideias poderão surgir para enriquecer as aulas, outros materiais 

poderão ser encontrados na web ou elaborados para aprimorar, complementar e enriquecer o 

trabalho. Não se trata de um produto formatado para ser seguido rigidamente, embora sirva para isso 

se o professor não dispuser de tempo para novos planejamentos.  Espera-se que o professor 

consiga, ao longo de sua prática, criar novas situações que desafiem seus alunos a pensar e buscar 

soluções/explicações mais desenvolvidas e elaboradas para os fenômenos que analisam. 

                                                 
1 As situações, no sentido dado por Vergnaud, são entendidas como sendo os problemas a que a pessoa se depara para 

resolver.  
2 Destaca-se que este módulo foi aplicado em uma escola pública, em horário regular, a três turmas de terceiro ano, 

concomitantemente, e foi bem aceito pelos estudantes. 
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Referencial Teórico: A Teoria dos Campos Conceituai s 

 

 

Proposta pelo psicólogo francês Gérard Vergnaud, a Teoria dos Campos Conceituais toma como 

premissa que “o conhecimento está organizado em campos conceituais cujo domínio por parte do 

aprendiz vai acontecendo ao longo de um extenso período de tempo, por meio da experiência, 

maturidade e aprendizagem.” (MOREIRA, 2002).  

Campo conceitual é definido por Vergnaud como “conjunto informal e heterogêneo de problemas, 

situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns 

aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante um processo de aquisição.” (ibid., p. 8).  

Para o autor desta teoria, conceito é um tripleto formado por: 1) conjunto de situações (S), 

responsáveis por dar sentido ao conceito. 2) Os invariantes operatórios (I), que representam o 

significado do conceito e permitem reconhecê-lo em diferentes contextos. 3) Representações 

simbólicas (R), que são as diferentes representações que se pode fazer do conceito.  

O processo de construção do conceito é chamado por Vergnaud de “conceitualização”, e constitui o 

núcleo do desenvolvimento cognitivo. Esse processo é lento e também direta e fortemente 

influenciado pela vivência do sujeito que aprende, por suas experiências, sua maturidade etc. Ou 

seja, a transposição do real, externo ao sujeito, para o pensamento, interno ao sujeito, dá-se à 

medida que o aprendiz adquire novos conceitos e consegue aplicá-los a novas situações alargando, 

assim, o campo de possibilidades de aplicação desses conceitos e aprimorando suas operações de 

pensamento. Nesse processo de conceitualizar, o aprendiz cria relações e representações e atribui 

significados à medida que é confrontado  a situações concretas que está vivendo.  

Assim, para conseguir generalizar e enriquecer o significado de um conceito é fundamental que 

experimente muitas novas situações nas quais ele (o conceito) é relevante para resolvê-las, isto é, 

situações em que ele pode ser empregado de diferentes maneiras. Somente dessa forma é possível 

captar a essência do conceito e apropriar-se dele.  

A vivência escolar, portanto, deve ser pensada em termos de situações (situações-desafio, novos 

problemas, novas propriedades etc.) nas quais o sujeito é colocado diante de um problema, teórico 

ou prático, de solução ainda desconhecida para ele, mas que ele precisa resolver. Por isto é tão 

importante dar muita atenção aos aspectos conceituais dos esquemas, como propõe Vergnaud. As 

ações vão acontecendo de acordo com os esquemas formados e reformulados constantemente pelo 

indivíduo. Esquema é um conjunto de regras e procedimentos que se estabelecem no sujeito, 

decorrentes de sua relação com as situações e as representações que delas faz. É o que determina o 

comportamento que o sujeito vai ter quando se vê diante de uma dada classe de situações. Nas 

palavras de Moreira (2011), esquema é “a organização invariante do comportamento para uma 

determinada classe de situações.”.  
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Nesse sentido, o presente material foi pensado em termos de “situações” novas para os alunos, mas 

em consonância com a teoria psicológica do processo de conceitualização do real, de maneira que 

rupturas e continuidades entre conhecimentos já adquiridos pelos alunos são previstas e precisam 

ser monitoradas pelo professor. Desta forma, se a situação se mostrar complexa demais pode ser 

preciso combinar diferentes tarefas, com distintos níveis de dificuldades. Mas é importante lembrar 

que, de acordo com a teoria dos campos conceituais, são as tarefas, as situações que dão sentido 

aos conceitos. No nosso caso, aos conceitos científicos associados à Supercondutividade. 
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Planejamento 

 

 

As estratégias didáticas aqui selecionadas e apresentadas, à luz da Teoria dos Campos Conceituais 

de Vergnaud, têm como foco as situações para dar sentido aos conceitos científicos. Visam levar o 

aluno a ingressar no campo conceitual que envolve a Supercondutividade, uma vez que o 

conhecimento está organizado em campos conceituais que o sujeito acessa, lentamente, a partir das 

situações que lhe são apresentadas.  

Assim, cada aula caracteriza-se por apresentar uma ou mais situações nas quais o professor precisa 

envolver seus alunos. As situações vão exigir que o aluno interprete dados, manipule esses dados 

segundo regras predeterminadas ou crie novas regras, identifique e/ou estabeleça relações, 

represente e avalie os resultados com esforço e intenção de chegar a uma solução para a situação 

apresentada. Afinal, a aprendizagem acontece quando o sujeito interage com as situações no intuito 

de resolvê-las, pondo em ação seus esquemas e os conhecimentos (teoremas e conceitos) contidos 

nos esquemas. 

Segundo Moreira, 2011, o professor é um mediador no longo processo de domínio de um campo 

conceitual, e sua principal tarefa consiste em ajudar o aluno a desenvolver seu repertório de 

esquemas e representações, oferecendo-lhe, para isso, situações que favoreçam este 

desenvolvimento. 

Porém não é com apenas uma situação ou um conjunto de situações semelhantes que o sujeito 

logrará um bom desenvolvimento cognitivo. É essencial a vivência de muitas situações, as mais 

diversas possíveis em torno de um conceito para que o sujeito que aprende possa “enxergar” todas (o 

maior número possível) as facetas desse conceito particular, e isso é um processo lento, como já foi 

dito. Para Moreira, 2011, “o domínio de um campo conceitual não ocorre em alguns meses, nem 

mesmo em alguns anos”. 

O próprio Vergnaud apresenta três justificativas para a Teoria dos Campos Conceituais: 1) um 

conceito não se forma a partir de um só tipo de situação; 2) uma situação não se analisa com um só 

conceito; 3) a construção e a apropriação de todas as propriedades de um conceito ou todos os 

aspectos de uma situação é um processo longo.   

Nesta base, o desenvolvimento cognitivo do sujeito acontece durante a realização de tarefas que lhe 

exijam comportamento ativo de exploração, experimentação etc. com o objetivo de encontrar uma 

resposta ou solução. Com isso, também vai fazendo relações entre diferentes conceitos, abrangendo 

diferentes contextos. Ao fazer isso, estará se desenvolvendo cognitivamente. 

Levando esses aspectos em consideração, a organização das aulas está assim definida:  

 

• A Aula 1 intitulada “Motivação ao Estudo da Supercondutividade” é uma introdução e uma 

motivação ao estudo do tema. Está composta por uma apresentação em slides de nossa 
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própria autoria e três vídeos obtidos na web. Prepara o aluno para a formação de esquemas 

iniciais (primeiras impressões) sobre o conteúdo. 

 

• A Aula 2 intitulada “Resistividade Elétrica”, visa introduzir e trabalhar o conceito de 

resistividade elétrica como uma característica intrínseca  dos materiais, tendo como ponto de 

partida a resistência elétrica. Está composta por um texto e questões para reflexão e debate. 

As situações apresentadas nesta aula estão voltadas às atividades de responder a um 

questionário; resolver os exercícios e participar do debate, com o intuito de proporcionar ao 

aluno certa conceitualização de resistividade elétrica.   

 

• A Aula 3, intitulada “Supercondutividade como Estado Condutor sem Resistência Elétrica” 

busca trabalhar a relação da resistividade com a temperatura, conduzindo à ideia de 

Supercondutividade. O foco está em levar o aluno refletir sobre a corrente elétrica e sua 

interação com a rede cristalina por onde passa. As atividades estão calcadas na interpretação 

de gráficos culminando com a leitura de um texto de própria autoria. As situações 

apresentadas envolvem a interpretação de gráficos e o debate destas interpretações, com o 

intuito de proporcionar ao aluno uma primeira conceitualização da Supercondutividade, 

enriquecendo os conhecimentos de seus esquemas ou auxiliando-os a construir novos 

esquemas. 

 

• A Aula 4, intitulada “Indução Eletromagnética e Diamagnetismo”, a partir de conhecimentos já 

estudados sobre magnetismo da corrente elétrica e a classificação magnética dos materiais, 

pretende desenvolver conhecimentos introdutórios sobre a  indução eletromagnética em 

bobinas, ressaltando características diamagnéticas. Ilustrações com experimentos e 

demonstrações com vídeos obtidos na web são utilizadas. As situações estão voltadas ao 

desenvolvimento de um experimento prático, em que os alunos são solicitados a participar, e 

análise de vídeos com o intuito de alcançar uma organização dos esquemas como 

preparação para o assunto seguinte.   

 

• A Aula 5, intitulada “Efeito Meissner”, objetiva proporcionar condições para que o aluno 

conheça o efeito Meissner; consiga confrontar r sua origem com a  indução eletromagnética; 

possa discernir um supercondutor de um hipotético condutor perfeito. Caracteriza-se por 

situações problematizadoras que permitem desafiar os alunos para que, aos poucos, 

conceitualizem os fenômenos de Efeito Meissner; supercondutor; condutor perfeito e 

Supercondutividade. Como recursos são utilizados dois vídeos obtidos na web e uma 

sequência de slides de nossa própria autoria.  

 

• A Aula 6, intitulada “Campo Magnético Crítico”, objetiva estudar a influência que campos 

magnéticos exercem no estado supercondutor, interferindo no efeito Meissner. Caracteriza-se 

em submeter os alunos a uma situação-problema, como teorizado por Vergnaud, que os 

conduzam a perceber que o estado supercondutor é afetado por campos magnéticos 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – FESTA, F., MASSONI, N.T., 
PUREUR, P. v.26 n.4 

11 
 

externos; que essa influência permite classificar os supercondutores em dois grupos. Dispõe 

como recursos: gráficos e um questionário. É acompanhada também por um questionário 

avaliativo. As situações apresentadas nesta aula se concretizam na tarefa de interpretação de 

gráficos e resolução de questionário objetivando proporcionar aos alunos um refinamento em 

seus esquemas.  

 

• A Aula 7, intitulada “Interpretação Microscópica da Supercondutividade: Pares de Cooper” é 

uma introdução ao conceito de Pares de Cooper. Objetiva conhecer a explicação científica 

mais aceita sobre o fenômeno Supercondutividade: a Teoria BCS. Caracteriza-se em 

proporcionar situações que possibilitem aos alunos: refletir sobre a dinâmica eletrônica que 

estabelece o estado supercondutor; reorganizar seus esquemas individuais para considerar a 

formação dos pares de Cooper e avançar na  conceitualização da Supercondutividade. 

Dispõe como recursos de três vídeo-animações e um texto, todos de própria autoria. As 

situações proporcionadas nesta aula referem-se à análise e discussão coletiva das 

representações apresentadas nas animações. 

 

• A Aula 8, intitulada “Aplicações da Supercondutividade e Desafios da Atualidade – Parte 1”, 

pretende levar aos alunos os conhecimentos das atuais investigações sobre a 

supercondutividade, as dificuldades tecnológicas para a aplicabilidade do fenômeno, e 

projetos de utilização dos supercondutores. Caracteriza-se em disponibilizar uma pesquisa 

dirigida através da ferramenta WebQuest, para levar o aluno a construir: (1) sua  autonomia 

na busca do conhecimento e das informações; (2) interagir com outras informações não 

tratadas em sala de aula; (3) conhecer mais possibilidades e potencialidades de uso deste 

fenômeno (Supercondutividade); (4) perceber que o conhecimento científico é uma 

construção humana. Recurso: WebQuest de própria autoria e organização. As situações 

oferecidas nesta aula estão voltadas à interação com a WebQuest na busca de novas 

informações sobre o tema, explorando com maior abrangência o campo conceitual associado 

à Supercondutividade. 

 

• A Aula 9, intitulada “Aplicações da Supercondutividade e Desafios da Atualidade – Parte 2”  

pretende acionar as informações absorvidas e/ou acessadas através das leituras da Aula 8. 

Caracteriza-se em dar continuidade à atividade WebQuest, respondendo a um questionário, 

de própria autoria, constante no plano de aula e disponibilizado de forma on-line3, acessado 

da própria WebQuest, envolvendo questões pertinentes ao estudo do material nela 

disponível. Recurso: WebQuest de própria autoria e organização. Da mesma forma da aula 

anterior, nesta as situações oferecidas estão voltadas à interação com a WebQuest na busca 

de novas informações sobre o tema em estudo, e responder a um questionário.  

 

                                                 
3 Questionário disponibilizado através do recurso “Formulários Google” na ferramenta “Google Drive”. 
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• A Aula 10 consiste em uma avaliação do tipo “prova escrita” que, em princípio, o aluno deverá 

responder individualmente e sem consulta a colegas, ao professor e a qualquer material. O 

professor pode facilmente adaptá-la as suas intenções e objetivos se o desejar. 

 

 

A seguir, são apresentados os Planos de Aula para cada uma das dez aulas, os textos e gráficos 

utilizados, prontos para a impressão e utilização. Os vídeos obtidos na web estão identificados nos 

planos de aula com o respectivo título e endereço eletrônico para acessá-los. As animações utilizadas 

na Aula 7 estão disponibilizadas no Youtube. Todos os momentos são aqui apresentados como 

sugestões, foram utilizados na implementação do módulo de Supercondutividade em uma escola 

pública e mostraram-se adequados, mas é possível fazer adaptações. 
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AULA 1 – MOTIVAÇÃO AO ESTUDO DA SUPERCONDUTIVIDADE 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Identificar o fenômeno da Supercondutividade como ingrediente importante na evolução 

tecnológica no presente e no futuro. 

� Relacionar conceitos novos a conhecimentos já desenvolvidos. 

� Incitar motivação ao estudo do fenômeno da Supercondutividade. 

 

 

Definição de Supercondutividade e algumas aplicações: maglev, cabos supercondutores, eletroimã 

de aparelhos de ressonância magnética, sensores magnéticos, mancais magnéticos e baterias 

mecânicas flywheel. 

 

 

Noções elementares de eletricidade e magnetismo: corrente elétrica, condução elétrica, resistência 

elétrica, efeito Joule, ímãs, eletroímãs, interação magnética entre polos magnéticos. 

 

 

� arquivo de apresentação em slides, disponível em: 

<<https://dl.dropboxusercontent.com/u/37872523/Supercondutividade_arq%20ppt/Apresenta

%C3%A7%C3%A3o%20aula1%20-

%20links%20externos%20para%20os%20v%C3%ADdeos.pptx>>; 

� projetor multimídia; 

� computador de mesa ou portátil; 

� conexão com internet com habilitação para acesso ao site Youtube. 

 

Na impossibilidade de conexão com a internet, baixar previamente a apresentação e os 

seguintes arquivos: 

• vídeo “Shanghai Transrapid Maglev SMT”, disponível em << 

https://www.youtube.com/v/XGR-md9328Q >> Acessado em 13/10/2014. 

• vídeo “Los motores del futuro”, disponível em << https://www.youtube.com/v/3zIlrRKIvrY 

>>. Acessado em 10/10/2014. 

• vídeo “Energy of a flywheel”, disponível em <<https://www.youtube.com/v/UudALNKY-

Jw>>. Acessado em 20/10/2014. 

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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Será considerado o comportamento e envolvimento do aluno nas discussões lançadas ao longo da 

aula. 

 

 

M
O

M
E

N
T

O
 1

 

Organizar a turma na sala de aula ou em sala específica para que os alunos possam 

assistir à apresentação de slides possibilitando que tomem nota em seus cadernos daquilo 

que considerarem interessante. Avisar que se trata de uma aula motivacional em que serão 

apresentadas superficialmente algumas informações sobre a supercondutividade e 

esclarecer que nas aulas seguintes os tópicos apresentados serão retomados, podendo ser 

aprofundados. 
Tempo 

previsto 

5 min. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 2

 Executar a sequência de slides buscando envolver os alunos com questionamentos que os 

façam refletir sobre o que está sendo mostrado no slide. Incentivar os alunos a falarem o 

que sabem sobre as imagens do slide 2. Então, como uma síntese do que eles apontam, ir 

revelando os slides 3 e 4 e finalmente, chamar a atenção com o slide 5 salientando a 

ausência de contato mecânico do trem com os trilhos. Discutir com a classe as vantagens 

que esse tipo de trem apresenta sobre os trens convencionais, estimulando os alunos a 

identificar por si mesmos. Em seguida, apresentar o slide 6 como resumo da discussão, 

revendo item a item. Então, convidar os alunos a embarcarem em uma “excitante viagem” 

imaginária com o trem chinês por levitação magnética, Shanghai Transrapid. Convidá-los a 

se acomodarem nas cadeiras como se estivessem no trem e relatar que a sensação em 

seu interior é muito parecida ao de estar na sala, pois não há solavancos e desconfortos, 

exceto nos momentos de aceleração da composição. Iniciar o vídeo clicando no vínculo 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO:  
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Tempo 

previsto 

45 min. 

ativo que consta no slide 7 (ou executar o arquivo do vídeo, se fora previamente baixado) e 

pedir para que os alunos observem as pessoas dentro do vagão, a paisagem ao longe e, 

principalmente, acompanhem o painel digital localizado sobre a porta do vagão, que 

reproduz o velocímetro do trem. Observar o envolvimento dos alunos nessa atividade e 

estimulá-los a sentir a emoção do experimento. Incentivar os alunos a calcular, sem 

compromisso e como atividade extraclasse, a aceleração do trem, a esboçar o gráfico da 

velocidade em função do tempo. E escrever no quadro o endereço eletrônico do vídeo para 

quem se interessar e quiser rever. 

Após esse momento lúdico da aula, retomar a apresentação de slides dedicando especial 

empenho na exposição das aplicações constantes nos slides 13, 14 e 15 (este contém 

vínculos ativos para os outros dois vídeos, sendo que “Energy of a flywheel” é opcional, 

apenas pra ilustrar o uso de um flywheel, e não relaciona com a supercondutividade, 

cabendo ao professor fazer essa relação) onde o aluno poderá fazer mais perguntas. 

Sugere-se que o professor exponha em linhas gerais cada aplicação e aprofunde conforme 

aparecerem perguntas dos alunos, se surgirem. Então encerrar a aula convidando a todos 

para se envolver e mergulhar no estudo da Supercondutividade. 
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Slide 11 Slide 12 
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Slide 15  
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AULA 2 – RESISTIVIDADE ELÉTRICA 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Descrever a rede cristalina. 

� Relacionar a um arranjo atômico. 

� Associar resistividade com um conjunto de fatores intrínsecos a cada material que, junto com 

fatores geométricos, contribui para a ocorrência da resistência elétrica. 

� Listar alguns desses fatores. 

� Demonstrar habilidade para pesquisar identificar, analisar e aplicar informações. 

 

 

Arranjo atômico / rede cristalina / irregularidades da rede / elétrons livres / corrente eletrônica / 

resistência elétrica / segunda Lei de Ohm / resistividade elétrica. 

 

 

Noções elementares de eletrodinâmica: corrente, tensão, resistência elétrica e seus instrumentos de 

medição. 

 

 

� Cópia impressa do texto “Resistividade Elétrica” para cada aluno; 

� Calculadora; 

� Quadro negro e giz ou equivalente. 

 

 

Será levado em consideração o envolvimento do aluno nas atividades individuais e sua produção 

textual nas respostas às questões. 

 

 

M
O
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T
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 Orientar os alunos de que a aula será dividida em momentos e deverão iniciar as 

atividades propostas individualmente, esforçando-se ao máximo para não chamar o 

professor. Será feito um debate sob supervisão do professor sobre algumas respostas 

apresentadas às questões do texto, buscando convergir à resposta esperada. A partir 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO:  

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS: 

TEMPO PREVISTO: 
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Tempo 

previsto 

5 min. 

disso, registrar as respostas corretas no caderno para servir de material de apoio para 

consulta.  
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 Entregar a cada aluno uma cópia impressa apenas da primeira página do texto 

“Resistividade Elétrica” enquanto o professor reforça a orientação para ler e estudar os 

itens 1 e 2 individualmente com o intuito de responder às questões que nele se 

encontram. Solicitar empenho para que essas respostas sejam escritas em folha solta e 

para que demonstrem articulação dos conhecimentos já trabalhados ao longo dos anos de 

escolaridade no Ensino Médio com as ideias contidas no texto. Estipular um prazo (15 

min) para, então recolher as respostas para analisá-las posteriormente. 

Tempo 

previsto 

15 min. 
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Após todos terem respondido às questões, socializar no grande grupo as respostas de 

alguns (voluntários ou escolhidos) e debatê-las com a mediação do professor. A partir 

dessa discussão, caso tenha respondido errado, o aluno deve ser incentivado a reformular 

suas respostas e registrar no seu caderno. Tempo 

previsto 

15 min. 
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 Entregar a cada aluno a segunda página do texto, que aborda a resistividade elétrica, e 

orientar para que, individualmente, faça a leitura e o seu estudo. Espera-se que, com esta 

atividade, o aluno enriqueça seu entendimento dos itens anteriores, assimilando melhor 

de que forma a geometria (formato) e o tipo de material são determinantes para a 

resistência elétrica e, então integrar isso a um conjunto de características intrínsecas que 

determinam a resistividade elétrica. Após a leitura, fazer um levantamento das 

informações que os alunos conseguem destacar da leitura e discutir cada uma no grande 

grupo. Pode-se fazer um desenho no quadro representando uma rede cristalina, com 

vários círculos mais ou menos organizados e alguns de tamanhos diferentes e questionar 

sobre o significado da representação formada e de seus elementos, espaço interatômico, 

agitação térmica, densidade de elétrons livres, implicações do comprimento e da área da 

secção transversal, ilustrando esses conceitos com o desenho. Por fim, orientar os alunos 

a responder as questões finais em casa, incentivando-os a pesquisar as respostas caso 

não se sintam capazes de formulá-las por si. Informar que deverão entregar suas 

respostas no início da aula seguinte. 

Tempo 

previsto 

15 min. 
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Resistividade Elétrica 

 

1. Um modelo para metais e a condução elétrica 

Para o estudo das propriedades eletrodinâmicas dos materiais 

é importante saber como a matéria está constituída e estruturada. Os 

cientistas investigam e constroem modelos que lhes servem de apoio para o 

entendimento dos fenômenos. Para compreender a condução elétrica dos 

metais, assume-se que os mesmos são formados por átomos que se 

dispõem no espaço de maneira ordenada formando linhas e colunas, 

constituindo uma estrutura conhecida como rede cristalina. Assim 

organizados, os átomos tornam-se íons positivos, pois acabam perdendo 

seus elétrons de valência que passam a “perambular” quase livres por todo 

o volume do metal, inclusive junto aos átomos dos quais eles provêm. São 

esses elétrons que, submetidos ao campo elétrico de uma pilha, por 

exemplo, geram a corrente elétrica. (Essa descrição é conhecida como 

modelo do gás de elétrons). Cada metal (ferro, alumínio, cobre, ouro, etc.) é 

formado com uma rede cristalina própria. A título de ilustração, as figuras 

abaixo representam muito simplificadamente e em duas dimensões como 

pode ser a organização atômica num metal.  

 

    

“Rede cristalina” no metal 1 “Rede cristalina” no metal 2 

 

Os metais reais, entretanto, não possuem rede cristalina 

perfeitamente organizada. Muitas vezes não são puros, pois têm átomos de 

outras substâncias diluídos no meio. Isso produz distorções nas fileiras da 

rede. Além disso, segundo outro modelo científico da matéria, o cinético-

molecular, o calor gera vibrações nos íons da rede fazendo-os sair 

ligeiramente de suas posições constantemente. Então as vibrações 

térmicas, a presença de átomos de outros elementos, esmagamentos e 

outros fatores alteram a organização e os espaços entre íons. 

 

 

Átomos “estranhos” em uma rede cristalina. 

 

 

2. Resistência Elétrica 

 

É sabido que quando submetemos um objeto de qualquer 

material condutor a uma diferença de potencial, conectando os polos de 

uma pilha elétrica, por exemplo, em dois pontos diferentes do objeto de 

modo a formar um circuito elétrico fechado, pode-se gerar uma corrente 

elétrica por todo o circuito. Isso vai depender da resistência elétrica 

oferecida pelo circuito e, principalmente, pelo objeto. Georg Simon Ohm 
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(1787-1854) definiu a medida da 

resistência elétrica em um objeto como 

a razão do valor da tensão elétrica 

aplicada entre dois pontos pela 

intensidade da corrente elétrica que se 

estabelece entre eles. 

Matematicamente, essa definição é 

expressa por R = U/i, onde U é a diferença de potencial e i é a corrente. 

Devido a essa resistência, os elétrons perdem energia aquecendo o 

condutor, gerando o efeito Joule. 

 

Analisando a resistência elétrica em fios metálicos (os metais, 

em geral, são bons condutores elétricos), foi possível notar que sua medida 

possui dependência direta com o comprimento do fio e dependência inversa 

com a área da secção transversal deste. Em outras palavras, quanto mais 

longo e/ou mais fino o fio, maior valor tem sua resistência elétrica. 

 

A resistência elétrica de um condutor depende dentre outras coisas, do seu 

formato geométrico. 

 

Atividade 1  

� Você consegue identificar as razões dessa relação? 

Com base nas ideias do texto e do que você aprendeu 

nas aulas de resistência elétrica, formule uma 

explicação coerente para ela ser maior se o fio 

condutor for mais longo. Também formule uma 

explicação para argumentar que a resistência elétrica é 

maior se o fio for mais fino. 

 

Porém, isso não é tudo. A tabela abaixo contém informações 

sobre a tensão aplicada e a correspondente corrente elétrica estabelecida 

em fios condutores à temperatura de 20 °C, feitos de metais diferentes. 

Esses fios possuem comprimentos iguais e espessuras iguais (portanto, 

áreas de secção transversal iguais). 

 

material U (V) i (A) R (Ω) 

Fio de prata 1 12,58 0,0795 

Fio de cobre 1 11,90 0,0840 

Fio de ouro 1 8,20 0,1220 

Fio de alumínio 1 7,09 0,1410 

Fio de ferro 1 2,00 0,5000 

 

Atividade 2 

� Comparando as intensidades de corrente elétrica 

estabelecidas em cada fio pela mesma tensão elétrica, 
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conclui-se que a condutividade de algum fio é melhor 

do que de outro? (Desenvolva sua resposta). 

 

� Complete a tabela calculando a resistência elétrica de 

cada fio. 

 

� Os valores das resistências elétricas podem confirmar 

a resposta à primeira questão? Justifique. 

 

� Que fator pode ter gerado as diferenças observadas na 

tabela? 

 

� Formule uma explicação lógica e coerente com as 

informações do texto para as causas dos resultados 

acima. 
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3. Resistividade Elétrica 

 

Conforme a leitura anterior, diversos são os fatores que 

determinam a resistência elétrica de um corpo material. Pudeste perceber 

que não só fatores geométricos (formato), mas também o material de que é 

feito afetam a resistência elétrica. Dito de forma mais precisa, a resistência 

elétrica depende também de fatores físicos intrínsecos ao material que 

constitui o corpo. Para considerar estes fatores intrínsecos criou-se uma 

nova grandeza física, denominada resistividade. 

Resistividade elétrica é, portanto, a propriedade dos materiais 

que os definem como bons ou maus condutores de corrente elétrica. É ela 

que atrapalha o movimento dos elétrons livres que compõem a corrente 

elétrica. De modo simplificado, podemos dizer que a resistividade está 

associada à interação entre os elétrons que se deslocam e os íons que 

compõem a rede cristalina do metal. Esta interação é relacionada ao livre 

caminho médio dos portadores de carga, os elétrons. Entenda-se por livre 

caminho médio a distância média que um elétron consegue percorrer sem 

“bater” em outro elétron ou nos íons da rede. 

São alguns dos fatores que contribuem para a resistividade: 

- o modo como os íons da rede estão dispostos (arranjo 

atômico); 

- a presença ou não de átomos de outros elementos na rede 

(impurezas); 

- maior ou menor agitação térmica tanto dos íons quanto dos 

elétrons livres; 

- a densidade de elétrons livres disponíveis para a condução, 

etc. 

 

  

Metal com pouca densidade 

de elétrons livres. 

Metal com bastante densidade 

de elétrons livres. 

 

A resistividade elétrica é representada pela letra grega “ρ” e, 

em unidades SI, sua intensidade é expressa em ohm vezes metro (Ω.m), 

embora seja comum expressá-la em outras unidades também. 

Matematicamente, sua relação com a resistência elétrica pode ser 

representada através da fórmula abaixo, que sintetiza o que se conhece 

como a segunda Lei de Ohm para a resistência elétrica: 

 

 

Tabela de resistividade de alguns materiais, a 20°C. 

Material Resistividade [ρ] Ω.m 

Alumínio 

Latão 

Cobre recozido 

2,83 x 10-8 

7,00 x 10-8 

1,72 x 10-8 
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Cobre duro 

Ouro 

Chumbo 

Níquel-cromo 

Platina 

Prata 

Estanho 

Tungstênio 

Zinco 

Ferro 

1,78 x 10-8 

2,45 x 10-8 

22,10 x 10-8 

100,00 x 10-8 

10,00 x 10-8 

1,64 x 10-8 

11,50 x 10-8 

5,52 x 10-8 

6,23 x 10-8 

9,68 x 10-8 

 

 

Atividade 3  – Responda as questões abaixo. 

 

1) Deseja-se obter um fio de nicromo com um milímetro de diâmetro e 

que apresente, à temperatura de 20 °C, resistência elétrica de sete 

ohms. De quantos metros deve ser o seu comprimento? 

 

2) Se tomarmos dois fios metálicos, um de estanho e um de ferro com 

áreas de secção reta iguais, podemos considerar que suas 

resistências elétricas serão iguais, à temperatura de 20 °C? 

 

3) Descubra em que condição os fios citados na questão anterior 

podem apresentar resistências elétricas iguais um em relação ao 

outro.  
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AULA 3 – SUPERCONDUTIVIDADE COMO ESTADO CONDUTOR SEM 

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Analisar e interpretar gráficos de resistividade versus temperatura. 

� Descrever e justificar a relação entre resistividade e temperatura.  

� Identificar, através desses gráficos, um material supercondutor.  

� Associar a possibilidade de supercondução à condição térmica e demais fatores discutidos na 

aula anterior (Aula 2). 

� Reconhecer a condução e a supercondução como diferentes estados de condutividade de um 

mesmo material; definir supercondutividade. 

 

 

Influência da temperatura na condutibilidade elétrica de um metal. 

Análise de dados empíricos sobre a resistividade elétrica do cobre, ouro, prata e nióbio. 

 

 

Noções sobre corrente elétrica em metais, resistência, resistividade elétricas e os fatores que a 

influenciam; 

Termometria, escala absoluta de temperaturas, Kelvin; 

 

 

� Cópia impressa do texto “A ‘Descoberta’ da Supercondutividade” e das fichas 1, 2 e 3 para 

cada aluno; 

� Quadro negro e giz ou equivalente. 

 

 

Levar em consideração o envolvimento do aluno nas atividades individuais de interpretação e em 

grupo, nas discussões promovidas, bem como a qualidade de suas intervenções. 

 

 
PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO:  

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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Entregar a cada aluno a ficha 1, que é cópia impressa dos gráficos da resistividade do 

cobre e do ouro para o intervalo de temperaturas acima de 200 K. Dar alguns minutos 

para que, individualmente, ele analise os gráficos buscando entender a relação qualitativa 

entre a resistividade e a temperatura. Estimular o debate das ideias. Cabe ao professor, 

nesta atividade, provocar a análise com questionamentos se houver dificuldades, 

resistência ou dispersão por parte dos alunos, levando-os a expressarem verbalmente 

suas interpretações. Incitar o aluno a predizer, a partir dos gráficos, o que acontece com a 

resistividade se baixamos a temperatura até próximo do zero absoluto. Orientar para que 

faça relações com as ideias do texto e discussões da aula anterior (agitação térmica e 

movimento eletrônico), caso isso não ocorra espontaneamente. Recomendar que o aluno 

cole a ficha no caderno e anote as discussões e a interpretação adequada dos gráficos. 

Após a discussão e debate entre os alunos, comparar as ideias manifestadas por eles 

com as principais previsões científicas consideradas até meados de 1907 (elétrons 

“congelados” e resistividade infinita - curva “b” do Gráfico A - ou resistividade nula e 

correntes “infinitas” - curva “a”), quando ainda não se dispunha de tecnologia para obter 

temperaturas muito abaixo de 20 K. É interessante esboçar no quadro um gráfico 

qualitativo, que represente essas visões, semelhante aos mostrados abaixo (destaca-se 

que 20 K é apenas uma referência). Inicialmente, esboçar apenas as curvas “a” e “b” 

(Gráfico A), discutindo o que representam. Salientar que são especulações do que 

poderia ocorrer com a resistividade do material se a temperatura pudesse ser baixada 

para níveis próximos ao zero absoluto, uma vez que tais medições ainda não podiam ser 

realizadas. 

                                    

Gráficos (A), à esquerda, e (B), à direita. 

 Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

Sugere-se que estes gráficos permaneçam no quadro até o final da aula. 

Tempo 

previsto 

15 min. 
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 Entregar a cada aluno a ficha 2, que é cópia impressa dos gráficos da resistividade do 

cobre e do ouro no intervalo de temperaturas de 0 a 40 kelvins. Solicitar para que os 

interpretem e confrontem os dados desses gráficos com as previsões levantadas nos 

gráficos anteriores. Provocar o aluno no sentido de que ele apresente uma explicação 

para tal resultado. Novamente, estimular o debate das ideias que forem surgindo e 

conduzir para que expressem argumentos coerentes e válidos. Se for o caso, para ajudar, 

sugerir alguns argumentos como hipóteses que os alunos devem julgar se valem. Sempre 

recomendar que o material recebido seja colado no caderno e que anotações sobre as 

discussões e a interpretação que se deve dar aos gráficos devem ser feitas. 

Para encerrar esse momento, o professor pode falar no desenvolvimento de técnicas de 

criogenia que ocorreu na primeira década do séc. XX e que permitiram alcançar 

temperaturas muito próximas de 0 K, possibilitando avançar nas pesquisas sobre a 

resistividade dos materiais em baixas temperaturas. Destacar que, embora os gráficos 

apresentados sejam apenas para o cobre e o ouro, tais resultados são semelhantes para 

os metais em geral, pois a resistividade destes sistemas tende a estabilizar num 

determinado valor residual (positivo). Esboçar no Gráfico A, que está no quadro, a curva 

“c”, que expressa essa informação. Salientar que essa característica passou a ser, 

naquela época, considerada padrão para os metais. 

Tempo 

previsto 

10 min. 
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Individualmente, cada aluno recebe a ficha 3 que contém o gráfico que mostra (dados 

empíricos) a resistividade do cobre, da prata e do nióbio para temperaturas próximas do 

zero absoluto. Questionar se os dados para o cobre estão coerentes com o gráfico 

analisado anteriormente. Insistir no questionamento até concluírem por si, 

preferencialmente, que são coerentes. Questionar também sobre os dados referentes à 

prata (se era esperado um resultado assim ou deveria ser diferente). Incitar que os alunos 

expressem argumentos que corroborem suas respostas, sempre buscando aplicar as 

ideias e conceitos já trabalhados. 

Por fim, questionar sobre o que entendem em relação a o que ocorreu com o nióbio. Pedir 

para que o aluno faça sua interpretação para a diferença observada no gráfico do nióbio 

em relação aos dos outros dois metais. Descrever verbalmente o que significa fisicamente 

a “anomalia” evidente para o nióbio e que reflexos isso tem para a resistência elétrica e 

para a corrente elétrica que se pode estabelecer no material, naquela situação. 
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Tempo 

previsto 

15 min. 

Questionar sobre o efeito Joule nessa condição. Deseja-se que o aluno perceba a 

“estranheza” do que ocorreu com o nióbio e os reflexos disso (perda de resistência 

elétrica; a possibilidade de condução sem ocorrência do efeito joule; condução de 

corrente elétricas extremamente elevadas etc.). Então, depois das discussões, solicitar 

para que sugiram um nome para a nova condição física do nióbio, no contexto da 

condutibilidade elétrica. Se o termo supercondutor não surgir, pode-se provocar com 

sugestões como “melhor condutor de todos”, “muito bom condutor”, “muitíssimo melhor 

condutor” etc. até que o termo esperado - supercondutor – apareça (preferencialmente!). 

Então, para reforçar, questionar o porquê do “super”. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 4

 

Como complemento a tudo o que foi discutido nesta aula, encerrar com a leitura do texto 

“A ‘Descoberta’ da Supercondutividade”, também a ser entregue em cópia impressa para 

cada aluno. É preferível que a leitura seja em voz alta, um parágrafo por aluno, por 

exemplo. Nos momentos oportunos, é interessante parar a leitura para fazer comentários. 

Se for o caso, a leitura poderá ser concluída em casa. 
Tempo 

previsto 

10 min. 
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Ficha 2 
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A “Descoberta” da Supercondutividade 

 

O físico holandês Heike Kamerlingh 

Onnes, fundador de um importante laboratório de 

criogenia em 1904 foi um grande pesquisador de 

fenômenos a baixas temperaturas. Em 1906 

conseguiu, com seus colaboradores, liquefazer o 

hidrogênio, obtendo temperaturas inferiores a -253 

°C, ou 20 K até o limite de 14 K (ponto de 

solidificação do 

hidrogênio). 

Nes

sa época, com relação à influência da 

temperatura na condutância elétrica dos 

materiais havia o seguinte pensamento: 

acreditava-se que, se fosse possível baixar 

a temperatura de um metal condutor para 

valores próximos do zero absoluto (0 K ou 

-273 °C) ocorreria uma das seguintes 

situações: ou os íons da rede cristalina do 

metal diminuiriam sua vibração térmica até 

parar completamente e, então, os elétrons 

livres passariam a se mover sem 

obstáculos e sem perdas de energia por 

colisão OU tanto os íons quanto os 

elétrons “congelariam”, perdendo sua mobilidade e não seria mais possível 

ocorrer correntes elétricas de valor importante, o que equivale a considerar 

que a resistência elétrica aumentaria muito, para níveis infinitamente 

elevados. Para Onnes, a primeira opção fazia mais sentido, mas admitia 

que apenas para metais puros a resistência se tornaria zero e se pôs a 

investigar. 

Melhorando suas técnicas de abaixamento da temperatura, em 

1908 conseguiu a façanha de obter temperaturas de até 1 K, por meio da 

liquefação de outro elemento, o hélio que em temperatura ambiente, assim 

como o hidrogênio, apresenta-se como um gás. Em 1910 fez seu primeiro 

experimento para observar como a resistência elétrica muda com a 

temperatura para um fio de platina que foi sendo resfriado. Notou que sua 

resistência elétrica 

diminuía, mas 

tendendo a um valor 

positivo até a 

temperatura atingir 

4,5 K e depois 

mantinha-se 

praticamente 

constante (sem tender 

a zero), não 

dependendo mais da 

temperatura. Onnes 

entendeu, com isso, 

 
Figura 1: Heike 

Kamerlingh Onnes 
-  1853 a 1926 

 
Figura 2: Gráfico histórico da 
resistência x temperatura feito 

por H. K. Onnes em seu 
experimento com o mercúrio 

no ano de 1911, 
demonstrando a queda brusca 

da resistência em 4,2 K. 

 
Figura 3: Resistividade do chumbo cai 
bruscamente a zero à temperatura de 7,2 
Kelvin, revelando seu caráter supercondutor.  
Fonte: 
www.bpc.edu/mathscience/faculty/jones/chapte
r_1_01.html.  



 
 
 
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – FESTA, F., MASSONI, N.T., PUREUR, P. v.26 n.4 
 

32 
 

que os elétrons não “congelam” como se supunha e também que a platina 

que utilizara não era pura. Decidiu, então, refazer o experimento com 

mercúrio que, pela tecnologia da época, era o metal que melhor podia-se 

purificar. E também porque o gráfico conhecido da resistência do mercúrio 

disponível na época indicava grande inclinação em 14 K. 

Os dados coletados neste segundo experimento, ocorrido em 

26 de outubro de 1911 pela equipe de H. K. Onnes em seu laboratório, 

revelaram uma grande surpresa. Resfriando até temperaturas ligeiramente 

abaixo de 4,3 K a resistência elétrica apresentava valores importantes, mas 

ao baixar para 4,2 K o valor dessa resistência despencou para valores tão 

ínfimos que praticamente desapareceu! Ou seja, a resistência nula que 

Kamerlingh esperava ocorrer somente no zero absoluto subitamente 

ocorreu à temperatura de 4,2 kelvins de forma totalmente inesperada, como 

revela o gráfico da figura 2, com a grafia do próprio Onnes. 

Muito intrigado com o fenômeno, Onnes desconfiou de sua 

experiência, mas publicou seu resultado na semana seguinte. A análise de 

seus dados revelam que o mercúrio, ao atingir a temperatura de 4,2 K 

assume uma nova condição física, na qual sua resistividade (e resistência 

elétrica) praticamente não existe e, portanto, uma corrente elétrica que o 

atravesse não dissipa energia, como ocorre em qualquer condutor em altas 

temperaturas. A essa nova condição do mercúrio, Kamerlingh denominou 

supracondutividade que, depois passou a se chamar de 

supercondutividade. E a temperatura abaixo da qual o mercúrio torna-se 

supercondutor passou a ser identificada por temperatura crítica, TC. 

Outros cientistas, em outros laboratórios, logo repetiram o 

experimento de H. K. Onnes e chegaram aos mesmos resultados que ele. 

Poucos meses depois, no ano de 1912, foi descoberto que com fios de 

estanho e com fios de chumbo ocorre o mesmo comportamento. Em 

dezembro do mesmo ano, observou-se que mesmo com mercúrio não puro 

tal comportamento se repetia, porém a partir de outra temperatura crítica, 

mostrando que o experimento de Kamerlingh não estava falho e que o 

observado tratava-se de um fenômeno novo, desconhecido até então. 

O fenômeno da supercondutividade imediatamente começou a 

ganhar importância científica cada vez maior. E sua “descoberta” não teria 

sido possível sem o desenvolvimento de técnicas para obtenção de 

temperaturas extremamente baixas, muito próximas do zero kelvin (zero 

absoluto) protagonizado por H. K. Onnes. E, por este feito, o holandês foi o 

merecedor do Prêmio Nobel em Física no ano de 1913. 

 

Prof. Flavio 
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AULA 4 – INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA E DIAMAGNETISMO 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Recordar e debater o que fora estudado sobre “magnetismo da corrente elétrica” e 

“classificação magnética dos materiais”.  

� Descrever comportamento diamagnético e citar exemplos.  

� Demonstrar experimentalmente a indução eletromagnética e identificar uma aplicação prática.  

� Interpretar a Lei de Lenz do eletromagnetismo.  

� Associar a reação eletromagnética de uma bobina à aproximação de um ímã com um 

comportamento diamagnético. 

 

 

Classificação magnética dos materiais / Indução eletromagnética e Lei de Lenz / Experimentos. 

 

 

Noções sobre o magnetismo de ímãs e de correntes elétricas em condutores retilíneos e bobinados; 

aplicação da “regra da mão direita”; caracterização de ferromagnetismo, paramagnetismo e 

diamagnetismo; 

 

 

� 1prego grande; 

� 1 metro de fio condutor encapado fino; 

� 1  pilha em bom estado; 

� Pequenos objetos leves de metal ferromagnético (clipes para papel, moedas etc.); 

� 1 miliamperímetro analógico didático; 

� 1 bobina de transformador didático ou similar (200 espiras ou mais); 

� 1 ímã em barra, com polos magnéticos nas extremidades; 

� 2 cabos condutores para conexão; 

� Quadro negro e giz ou equivalente; 

� Projetor multimídia; 

� Computador de mesa ou portátil; 

� Conexão com internet com habilitação para acesso ao site Youtube. 

 

Na impossibilidade de conexão com a internet, baixar previamente os seguintes arquivos: 

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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• vídeo “O grafite que foge do ímã”, disponível em <<https://www.youtube.com/v/j-

umMGKx6iE>>. Acessado em 10/11/2014. 

• vídeo “Tubo Antigravidade”, disponível em 

<<https://www.youtube.com/v/CZCUuU3PYTE>>. Acessado em 10/11/2014. 

• vídeo “Lei de Lenz”, disponível em <<https://www.youtube.com/v/GMP14t9mgrc>>. 

Acessado em 10/11/2014. 

 

Levar em consideração o envolvimento do aluno nas atividades de discussão no grande grupo ao 

longo da aula. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 1

 Iniciar a aula recordando o poder magnético das correntes elétricas. Para tal, construir um 

eletroímã com o prego e o fio condutor encapado e a pilha. Mostrar que o eletroímã não 

atrai quando desligado, aproximando-o de clipes, moedas etc. Com os dedos de uma mão 

manter os contatos elétricos do eletroímã e pilha apertados de modo a ligá-lo e aproximar 

novamente dos objetos metálicos. Questionar de onde vem esse magnetismo; se é 

possível intensificá-lo; se é possível eliminá-lo. Ouvir as respostas e/ou hipóteses e depois 

testá-las com o experimento. 

Tempo 

previsto 

10 min. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 2

 Recordar as principais classes magnéticas dos materiais: ferromagnéticos, paramagnéticos 

e diamagnéticos. Para tal, questionar sobre as principais diferenças entre elas, observáveis 

macroscopicamente nas interações com ímãs. Solicitar que descrevam essas 

características através do modelo dos “ímãs elementares”. Chamar a atenção para o 

comportamento diamagnético, como sendo a repulsão a campos magnéticos (de ímãs em 

barra, por exemplo) manifestada por materiais em qualquer circunstância. Para finalizar, 

passar o vídeo “O grafite que foge do ímã” (2min38s), ressaltando a repulsão magnética 

observada. 

Tempo 

previsto 

15 min. 

 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO:  
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M
O

M
E

N
T

O
 3

 
Indução eletromagnética. Problematizar o magnetismo das correntes elétricas observado 

na atividade do eletroímã feito com o prego (momento 1 desta aula). Questionar o que deve 

ocorrer se colocarmos um ímã próximo de um fio condutor sem corrente elétrica. Aguardar 

as respostas e depois testá-las. Para tal, convidar um voluntário para montar um circuito 

fechado com miliamperímetro e uma bobina e executar as ações apontadas pelo grupo. Se 

for o caso, orientar para acomodar lentamente o ímã no interior da bobina. Retirar 

lentamente e movimentar lentamente o ímã no entorno da bobina e dos fios de conexão 

observando que nada ocorre. Então introduzir, com movimento brusco, o ímã na bobina de 

modo que percebam por si que o ponteiro do amperímetro se move. Deixar os alunos à 

vontade para explorar essa situação com diversos movimentos (afastar e aproximar ímã 

rapidamente e invertendo os polos). Questionar os alunos sobre o que está acontecendo 

na bobina. Por que o ponteiro ora desvia para um lado, ora desvia para outro lado? 

Problematizar com questões como: que relação isso pode ter com o sentido da corrente 

elétrica na bobina? Se surge corrente elétrica na bobina, como será, então seu campo 

magnético? E sua polaridade? Conduzir a discussão de modo que consigam comparar e 

confrontar os campos magnéticos do ímã com o da bobina em dado momento. É desejável 

que cheguem ao ponto de notar que a indução de corrente na bobina ocorre apenas 

enquanto o ímã se move em relação a ela, mas que a corrente induzida logo desaparece. 

Questionar o que pode “frear” a corrente elétrica? Por que ela não continua? Em que 

circunstância(s) poderíamos esperar que a corrente elétrica induzida se preservasse, sem 

enfraquecer? O ideal é que respondam algo do tipo “quando não houvesse resistência 

elétrica”. Então, passar para a atividade seguinte. 

Tempo 

previsto 

15 min. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 4

 

Exibir o vídeo “Lei de Lenz” (4min11s) e, após, o vídeo “Tubo Antigravidade” (2min43s) e 

discutir o porquê do efeito “antigravidade”, buscando relações com a Lei de Lenz e o 

comportamento diamagnético de uma espira de corrente, em referência à bobina 

trabalhada e experimentada no início da aula. Se necessário, pode-se solicitar que os 

alunos façam esse estudo em casa, fornecendo-lhes os endereços eletrônicos dos vídeos. 
Tempo 

previsto 

10 min. 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – FESTA, F., MASSONI, N.T., 
PUREUR, P. v.26 n.4 
 SUPERCONDUTIVIDADE 

Plano de Aula 
 

36 
  

AULA 5 – EFEITO MEISSNER 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Definir o Efeito Meissner.  

� Articular conhecimentos de aulas anteriores para justificar o Efeito Meissner. 

� Associar o Efeito Meissner com fenômenos como: indução eletromagnética em 

supercondutores, ocorrência de correntes elétricas “persistentes”, diamagnetismo “perfeito” e 

levitação magnética passiva. 

� Distinguir supercondutor de um hipotético condutor perfeito.  

� Reconhecer a Supercondutividade como  um estado especial que alguns materiais podem 

assumir. 

 

 

Corrente elétrica persistente / condutor perfeito / sobreposição de linhas de indução / levitação 

magnética. 

 

 

Familiaridade com: a relação corrente versus resistência elétrica; magnetização; diamagnetismo e 

indução eletromagnética; reconhecimento, representação e interpretação de espectros magnéticos de 

ímãs e bobinas elétricas. 

 

 

� Projetor multimídia; 

� Computador de mesa ou portátil; 

� Arquivo de apresentação em slides, disponível em: 

<<https://dl.dropboxusercontent.com/u/37872523/Supercondutividade_arq%20ppt/Compara%

C3%A7%C3%A3o%20condutor%20perfeito%20x%20supercondutor.pptx>>; 

� Vídeo “Magnetic Levitation”, disponível em <<https://www.youtube.com/v/nWTSzBWEsms>>. 

Acessado em 10/11/2014. 

� Vídeo “Super Levitação - supercondutor”, disponível em 

<<https://www.youtube.com/v/p3drZELYZYE&>>. Acessado em 10/11/2014. 

� Quadro negro e giz ou equivalente. 

 

Na impossibilidade de conexão com a internet, baixar previamente os arquivos necessários. 

 

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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Será levado em consideração o envolvimento do aluno nas atividades de discussão no grande grupo 

ao longo da aula, bem como o teor de suas respostas e comentários a questionamentos verbais. 

 

 

M
O

M
E

N
T

O
 1

 

Recordar por meio de questionamentos a discussão da aula anterior sobre a indução 

eletromagnética causada por um ímã que se move próximo de uma bobina condutora e a 

característica diamagnética que parece se estabelecer nela. Ressaltar que tais fenômenos 

são temporários e duram enquanto o ímã se move. Questionar o que ocorreria se a bobina 

fosse construída com um material perfeitamente condutor (ou “condutor perfeito” – aquele 

que, idealmente, não oferece nenhuma resistência elétrica). 
Tempo 

previsto 

5 min. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 2

 

Passar o vídeo ”Magnetic Levitation” (1min42s) que mostra um ímã permanente sendo 

acomodado sobre um corpo cerâmico no estado normal e depois no estado supercondutor. 

Quando no estado supercondutor, o ímã levita, tornando evidente a propriedade magnética 

adquirida por aquela cerâmica. Nesse momento, desafiar os alunos a apresentarem 

explicações para o que é observado. Propor a seguinte questão: por que o supercondutor 

repele o campo magnético do ímã? No vídeo há uma cena em que o ímã é puxado para 

cima e isso faz o corpo cerâmico ser puxado para cima também, o que demonstra que há 

uma interação dupla de repulsão e atração entre os materiais, lembrando a indução 

eletromagnética em bobinas e também o diamagnetismo. 

Fazer um esquema no quadro negro com duas figuras: uma representando as linhas de 

indução do ímã atravessando o material supercondutor e, dentro dele, representar linhas 

de indução induzidas no sentido oposto; outra representando o campo magnético 

resultante, mostrando a curvatura das linhas como de fossem “expulsas” de dentro do 

supercondutor, formando um invólucro magnético que aprisiona o ímã no espaço. 

Identificar esse fenômeno como “Efeito Meissner”, que tem como uma consequência visível 

a flutuabilidade estável. 

Encerrar esta atividade com o vídeo “Super Levitação – supercondutor”. 

Tempo 

previsto 

25 min. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 3

 Investigar o estado supercondutor com a seguinte pergunta, a ser escrita no quadro negro: 

o estado supercondutor é o mesmo que transformar um material em “condutor perfeito”? 

Então, problematizar esta situação explorando o diamagnetismo do condutor perfeito (que 

ocorreria apenas quando o ímã se move e não com ele parado); confrontar com o 

diamagnetismo observado no supercondutor (que ocorre também com o ímã parado). 

Anotar as respostas mais significativas no quadro. 

Em seguida, passar a sequência de imagens (slides) que representa um experimento em 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO : 
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Tempo 

previsto 

20 min. 

que se submete um hipotético condutor perfeito e um supercondutor ao mesmo processo 

de resfriamento com e sem campo magnético aplicado. Acompanhando passo-a-passo a 

sequência dos dois; observar os resultados. No final, retornar ao questionamento inicial e 

verificar se há modificação/adaptações das respostas anteriormente apresentadas. 
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Slide 1 Slide 2 

  

  

Slide 3 Slide 4 

  

  

Slide 5 Slide 6 

  

  

Slide 7 Slide 8 
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Slide 9 Slide 10 

  

  

Slide 11 Slide 12 

  

  

Slide 13 Slide 14 

  

  

Slide 15 Slide 16 
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Slide 17 Slide 18 

  

  

Slide 19 Slide 20 

  

  

Slide 21 Slide 22 

  

 

 

Slide 23  
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AULA 6 – CAMPO MAGNÉTICO CRÍTICO 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Relatar dois fatores que comprometem o estado supercondutor, podendo destruí-lo. 

� Reproduzir com palavras próprias o conceito de campo magnético crítico.  

� Descrever a relação entre campo magnético aplicado e temperatura crítica. 

� Ler e interpretar diagrama de fase.  

� Identificar, através desses diagramas, os diferentes tipos de supercondutor e caracterizá-los. 

 

 

Relação B x Tc para a supercondutividade / campo magnético crítico / supercondutor tipo I e tipo II 

 

 

Definição e representação de campo magnético; 

Concepção de “temperatura crítica”, no contexto da supercondutividade; Efeito Meissner; 

 

 

� Cópias impressas das fichas 1, 2 e 3 para cada aluno; 

� Quadro negro e giz ou equivalente. 

 

 

Será levado em consideração o envolvimento do aluno nas atividades, observando se há reflexão e 

interesse em acertar ao se expressar oralmente e também serão consideradas as respostas escritas 

da atividade final. 

 

 

M
O

M
E

N
T

O
 1

 Entregar para cada aluno cópia impressa do gráfico ρ x T x B (ficha 1). Orientar para que 

os analisem individualmente e respondam às questões que o acompanham; incentivar que 

compartilhem e debatam com os colegas suas impressões. Em caso de necessidade, 

conduzir a atividade lendo cada questão para a classe; estimular que expressem 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO: 

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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Tempo 

previsto 

10 min. 

respostas. Submeter cada resposta que surgir à análise do grupo e, se não acertarem, 

explicar a resposta correta. Por fim, as respostas finais devem ser registradas no caderno. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 2

 

Organizar a turma em duplas e entregar a cada aluno uma cópia impressa dos gráficos B x 

T do chumbo e do tântalo (ficha 2). Solicitar que os gráficos sejam analisados e 

interpretados. Então, fazer perguntas para que respondam em voz alta e debatam as 

respostas coletivamente. O professor pode conduzir a discussão através das seguintes 

questões (ou outras que considerar pertinentes): 

o O que significa “Tc”? 

o Qual a intensidade de B para TcPb = 7,2 K? E para TcTa = 4,47 K? 

o É possível verificar a relação Tc x B para o chumbo, como feito na atividade 

anterior para outro material? 

o Uma vez que TcPb = 7,2 K, estando o chumbo a menor temperatura, sempre 

manifestará propriedades de supercondutor? Desenvolva. 

o Se submetido a B = 0,03 tesla, qual será o limiar de temperatura para o chumbo 

ainda estar supercondutor? 

o Qualitativamente, em que o tântalo difere do chumbo em suas propriedades 

elétricas em temperaturas próximas de 0 K? 

o O que representa, de acordo com o gráfico associado ao tântalo, um ponto acima 

da curva identificada por BC2? 

o Identifique no gráfico um ponto que represente as condições para o tântalo estar 

com suas propriedades plenas de supercondutor. 

o O estudo da supercondutividade levou a classificar os materiais que manifestam 

essa propriedade em dois grupos, identificados por “tipo I” e “tipo II”. O chumbo e o 

tântalo são um exemplo de cada grupo. O que motivou essa classificação? 

Após a discussão dos questionamentos acima, passar para uma avaliação, ou seja, a 

atividade 3. 

Tempo 

previsto 

10 min. 

 

M
O

M
E

N
T

O
 3

 

Entregar a folha com as atividades do trabalho avaliativo para que, em dupla, respondam e 

entreguem no final da aula. Incentivar que esta tarefa seja realizada somente pelas duplas, 

sem comunicação com as demais, podendo utilizar suas anotações feitas ao longo dos 

momentos anteriores. Tempo 

previsto 

30 min. 
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Ficha 1 

Vulnerabilidades do Estado Supercondutor 

 

Repare com atenção no gráfico abaixo. 

 

As três curvas representam medidas para um mesmo material. 

a) Que grandezas físicas estão relacionadas nesse gráfico? 

 

b) Esse material apresenta supercondutividade? Desenvolva. 

 

c) Identifique, ainda que aproximadamente, a temperatura abaixo da qual a resistividade passa 

a ser desprezível em cada curva (conjunto de medidas). 

 

d) A legenda permite identificar sob que condição cada conjunto de medidas foi realizada. 

Identifique essas condições e descreva que implicação elas tiveram para a temperatura 

crítica do material. Obs.:  esse comportamento é comum a todos os materiais que apresentam 

supercondutividade. 

 

e) Esboce um gráfico B x TC para esse material com os três valores estimados acima. 
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Ficha 2 
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Colégio ...    -    (Município), (Estado) 

  Trabalho Avaliativo de Física 

 

Nomes:        Turma:    Data: 

 

Responda as questões a partir da análise das curvas características do chumbo e do tântalo, para 

avaliação. 

 

1) Quais são as grandezas físicas 

envolvidas nos gráficos? Em que 

unidade cada uma está expressa? 

 

 

2) O que significa o símbolo “TC” que 

aparece nos dois gráficos? E que 

informação importante seu valor 

representa para o material? 

 

 

 

3) Em que estado apresenta-se o chumbo 

nas condições destacadas abaixo? 

(Marque esses pontos no gráfico). 

P1 (2 K, 0,09 T) → 

P2 (2 K, 0,03 T) → 

P3 (7 K, 0,03 T) → 

 

4) É possível, estando a 7 kelvins, o 

chumbo tornar-se supercondutor? Se 

sim, do que isso depende? 

 

 

 

5) É possível, ainda que resfriado a quase 

zero absoluto, o chumbo nunca 

apresentar Supercondutividade? Se 

sim, do que isso depende? 

 

 

 

 

 

6) O que significa o símbolo “BC” que 

aparece no gráfico do chumbo? E que 

informação importante seu valor 

representa para o material? 

 

 

 

7) Qual é o valor de BC para o tântalo? 

 

 

 

8) Deseja-se que o tântalo supercondutor, 

ao ser aquecido, transforme-se em 

condutor comum à temperatura de 4 K. 

De acordo com o gráfico, o que deve 

ser feito para que isso ocorra? 

 

 

9) O que é o Efeito Meissner? Quando ele 

ocorre? 

 

 

10) Considere o tântalo à temperatura de 2 

K, submetido a um campo magnético de 

0,150 tesla. A partir dessa condição, o 

que ocorre com a supercondutividade 

desse material se uma das seguintes 

alterações ocorrer? 

a) Sua temperatura aumentar meio 

kelvin; 
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b) A intensidade do campo aplicado 

aumenta para 0,160 T; 

 

 

c) A intensidade do campo magnético 

for diminuída para 0,020 T. 

 

 

11) A imagem abaixo mostra linhas de 

indução atravessando parcialmente um 

material supercondutor. 

 

Isso representa um Efeito Meissner total 

ou parcial? 

 

 

12) Para o chumbo, ocorre o efeito total ou 

parcial? E para o tântalo? 

 

 

13) A levitação magnética supercondutora é 

possível quando as condições permitem 

o Efeito Meissner. Em cada gráfico 

abaixo pinte com cores diferentes as 

regiões dele que representam as 

condições para o efeito ocorrer 

parcialmente e totalmente. 

Gráfico 1 Gráfico 2 
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AULA 7 – INTERPRETAÇÃO MICROSCÓPICA DA SUPERCONDUTIVIDADE – PARES DE COOPER 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Definir Pares de Cooper; 

� Descrever em linhas gerais como se formam; 

� Reconhecer a ideia dos pares de Cooper como o núcleo da teoria BCS e associar ao 

mecanismo que estabelece o estado supercondutor; 

� Trabalhar colaborativamente na busca do entendimento das supercorrentes; 

� Analisar animações sobre a dinâmica dos elétrons numa rede cristalina. 

 

 

Fônons / teoria BCS / pares de Cooper  

 

 

Noções elementares sobre rede cristalina; impurezas da rede; agitação térmica; elétrons livres; 

interações coulombianas; corrente elétrica. 

 

 

� Cópia impressa do texto “Supercondutividade: uma descrição microscópica” para cada aluno; 

� Quadro negro e giz ou equivalente; 

� Projetor multimídia; 

� Computador de mesa ou portátil; 

� Conexão com internet com habilitação para acesso ao site Youtube. 

 

Na impossibilidade de conexão com a internet, baixar previamente os seguintes arquivos: 

“vibração térmica”, disponível em: <<https://www.youtube.com/v/p9f6IHXZi5w>>; 

“elétron-fônon”, disponível em: <<https://www.youtube.com/v/dV3Zi_Z4TAA>>; 

“par de Cooper”, disponível em: <<https://www.youtube.com/v/pi7f4FJE_rM>>.  

 

 

Será levado em consideração o envolvimento do aluno nas discussões no grande grupo e o teor de 

suas contribuições orais. 

 

AVALIAÇÃO: 

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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Organizar uma mesa redonda; iniciar a aula convidando o aluno a pensar nas causas da 

supercondutividade: resistividade “zero”; corrente elétrica sem resistência etc. Desafiá-lo a 

imaginar a dinâmica dos íons e elétrons do material e buscar argumentos claros sobre a 

“transformação do estado” normal em supercondutor. Incentivar que os alunos se 

manifestem e exponham suas ideias. Tempo 

previsto 

15 min. 

 

M
O
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E

N
T

O
 2

 

Projetar a animação “vibração térmica” e em seguida a animação “elétron-fônon”, que 

representa um elétron percorrendo uma rede cristalina causando perturbações (fônons). 

Questionar sobre o significado dos elementos dessas imagens (discos escuros, ponto em 

movimento...); o porquê da perturbação da rede; possíveis consequências para outros 

elétrons... Oferecer algum tempo (alguns minutos) para que os alunos se manifestem e 

exponham suas ideias. 

Tempo 

previsto 

10 min. 

 

M
O
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E

N
T

O
 3

 

Projetar a animação “Par de Cooper”, que representa elétrons se ligando, formando pares. 

Solicitar que descrevam o que estão vendo e se isso faz sentido de acordo com o que já 

conhecem sobre cargas elétricas. Questionar sobre o movimento dessa dupla, sua inércia, 

resistência a desvios quando comparada a elétrons individuais. Debater as ideias que 

surgem e introduzir o conceito de “Pares de Cooper”. 
Tempo 

previsto 

15 min. 

 

M
O

M
E
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O
 4

 

Encerrar a aula com a leitura do texto “Supercondutividade: uma descrição microscópica”, a 

ser entregue em cópia impressa a todos os alunos. Solicitar, se isto se mostrar necessário, 

que cada aluno leia um parágrafo e, sempre que for pertinente, fazer pausas para comentar 

o texto. Tempo 

previsto 

10 min. 

 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 
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Supercondutividade: uma visão microscópica 

 

Desde a “descoberta” da supercondutividade até os dias 

atuais, um dos grandes desafios para os cientistas é compreender os 

mecanismos que a geram. Os conhecimentos eletrodinâmicos disponíveis 

na época não eram suficientes e, em certos aspectos, mostravam-se 

incompatíveis com as ideias que surgiam. Muitas décadas se passaram e 

ao longo delas o conhecimento científico evoluiu apoiado em princípios de 

uma nova mecânica, a Mecânica Quântica, ramo da Física que investiga o 

universo subatômico. 

Segundo a descrição eletromagnética clássica, os elétrons são 

portadores de carga elétrica negativa e interagem uns com os outros 

manifestando repulsão mútua. Em metais (que são bons condutores), onde 

há elétrons “livres” que podem compor correntes elétricas, estes se movem 

aleatoriamente por entre os íons da rede cristalina desviando-se uns dos 

outros. Nesta movimentação, a agitação térmica da rede, suas impurezas e 

demais irregularidades impõem resistência, gerando perdas de energia por 

efeito Joule e etc. Porém o que era percebido no estado supercondutor é 

que os elétrons, subitamente, parecem comportar-se de outras formas, de 

modo tal que seus movimentos não mais são afetados pela rede cristalina e 

nem por outros elétrons. A resistividade elétrica do material torna-se 

rigorosamente nula. 

A partir do ano 1950 começaram a surgir as primeiras pistas de 

como a supercondutividade pode se dar. À luz da mecânica quântica, John 

Bardeen, Leon Niel Cooper e John Robert Schrieffer, individualmente 

desenvolveram seus estudos acerca do tema. A contribuição dos três gerou 

uma teoria que prometia trazer a explicação para a supercondutividade em 

metais e que, posteriormente passou a ser identificada como a teoria BCS. 

Segundo a teoria de Bardeen, Cooper e Schrieffer, elétrons em 

movimento numa rede 

cristalina interagem com seus 

íons provocando ondulações 

na mesma, conhecidas como 

fônons (figura 1). Quando a 

vibração térmica é 

suficientemente pequena, os 

fônons tornam-se evidentes e 

são “percebidos” por outros 

elétrons, o que altera seus 

comportamentos. Por intermédio desses fônons, dois elétrons podem 

acabar interagindo atrativamente entre si e formar pares (figura 2). Então, 

no interior da rede cristalina, sob temperaturas extremamente baixas, parte 

do conjunto de elétrons livres 

(elétrons de condução) 

transforma-se num conjunto 

de pares, os pares de 

Cooper (por ter sido Leon 

Cooper trazer essa 

informação ao grupo, 

embora, na história da 

 
Figura 1 - Ao passar pela rede cristalina, a 
carga negativa do elétron atrai as cargas 
positivas dos íons. Eles se deslocam 
ligeiramente formando uma região de 
cargas positivas concentradas. Essa 
ondulação é o fônon e se movimenta 
perseguindo o elétron. 

 

 Figura 2 – Dois elétrons que se mantêm 
unidos pela ”atração” mútua, devido à 

concentração de cargas positivas entre 
eles. 
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Ciência, não tenha sido ele o primeiro a 

defender essa ideia). Cada um desses 

pares assume uma identidade com 

propriedades distintas daquelas de um 

elétron “solitário”. 

Uma vez formado, o par de 

Cooper torna-se um sistema estável. Os 

pares de Cooper, diferentemente de 

elétrons individuais, apresentam um 

comportamento coletivo de união, como 

se o grupo fosse uma entidade única 

(figura 3). Quando um par se desloca, todos os outros deslocam-se juntos. 

Desse modo não são facilmente abaláveis pelas imperfeições da rede 

cristalina e pelas vibrações térmicas de seus íons (desde que a temperatura 

seja igual ou inferior à temperatura crítica). Por este motivo as correntes 

elétricas podem fluir pelo supercondutor sem enfrentar resistências. 

A teoria BCS, desenvolvida em 1957, é bastante complexa em 

seus detalhes. Mas tem conseguido descrever satisfatoriamente bem o 

fenômeno da supercondutividade em metais. A teoria prevê o Efeito 

Meissner, a interferência de campos 

magnéticos externos sobre o estado 

supercondutor e outras particularidades desse 

fenômeno. O sucesso da teoria foi tão grande 

que o prêmio Nobel de Física de 1972 foi 

concedido aos seus três autores.  Até hoje não 

surgiu uma teoria melhor. Porém, possui limitações. Embora ela possa 

conceitualmente descrever a supercondutividade do tipo II, típica dos novos 

materiais cerâmicos, das ligas metálicas e outros materiais supercondutores 

modernos, sua aplicação torna-se muito complexa nesse caso. Assim, para 

descrever o comportamento dos supercondutores do tipo II usa-se outra 

abordagem teórica, a qual, no entanto, é fundamentada microscopicamente 

na teoria BCS. Nos materiais do tipo II há uma fase supercondutora 

intermediária em que o campo magnético penetra parcialmente no material, 

produzindo a estrutura de vórtices. A teoria BCS também não é inteiramente 

satisfatória para explicar a ocorrência da supercondutividade em 

temperaturas elevadas (entre 90 K e 150 K), como ocorre nos 

supercondutores do tipo óxidos de cobre, cujo exemplo mais conhecido é o 

YBaCuO. 

As pesquisas científicas avançaram muito ao longo do século 

XX. Os conhecimentos da Física acerca dos supercondutores cresceu 

grandemente com a teoria BCS. Mas ainda há muito a ser pesquisado. 

Entender como a supercondutividade ocorre é essencial para a identificação 

de novas propriedades desse estado da matéria, novos materiais com essa 

característica e o domínio do fenômeno para aplicações tecnológicas úteis. 

 

Prof. Flavio, 2014. 

  

 
 

Figura 3 - Vários pares de 
Cooper "convivem" no 
mesmo espaço formando um 
grupo coeso. 
Revista USP, nº 92, p. 148. 
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AULA 8 – APLICAÇÕES DA SUPERCONDUTIVIDADE E DESAFIOS DA 

ATUALIDADE – Parte 1 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Trabalhar colaborativamente na busca de novas informações como: as pesquisas atuais 

sobre a supercondutividade; as dificuldades práticas para aplicações tecnológicas em larga 

escala do fenômeno no cotidiano da sociedade; alguns projetos curiosos de uso dos 

supercondutores; 

� Articular saberes; 

� Dar significado às novas informações. 

 

 

Variedades e curiosidades acerca da supercondutividade / O descobrimento de supercondutores de 

elevadas temperaturas críticas / outros supercondutores dos tipos I e II / cerâmicas supercondutoras / 

o YBaCuO / aplicações possíveis, ... 

 

 

Noções básicas sobre o fenômeno supercondutividade. 

Ter alguma habilidade com editor de texto, navegação eletrônica e internet. 

 

 

� Computadores para cada dois alunos; 

� Acesso à internet para todos os computadores, com habilitação a sites de vídeo; 

� Arquivo digital Webquest, disponível em: 

<<https://dl.dropboxusercontent.com/u/37872523/Supercondutividade_arq%20ppt/webquest.p

psx>> 

 

 

Será levado em consideração o envolvimento do aluno nas atividades de grupo e de pesquisa. 

 

 
PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO: 

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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No laboratório de informática (ou ambiente em que seja possível ter acesso a 

computadores), os alunos, em duplas, serão conduzidos a estudar e seguir as orientações 

da webquest, que estão divididas em dois momentos. Para esta aula, aprenderão a 

acessar a webquest e tomar conhecimento de seu conteúdo e organização. Na 

sequência, serão orientados a realizar as leituras recomendadas, acessando os sítios 

cujos vínculos estão na webquest. Trata-se de um encaminhamento a um estudo 

orientado e incentivo à busca do conhecimento. O aluno, desta forma, terá acesso a 

informações complementares àquelas discutidas em aula que lhe proporcionarão ampliar 

os conhecimentos sobre a Supercondutividade e ter contato com as pesquisas científicas 

nesse campo. Nesta atividade, os grupos devem ficar à vontade para explorar o material e 

socializar com os demais colegas as curiosidades que encontrarem. O professor monitora 

apenas para que não haja desvio de foco. É provável que o tempo de cinquenta minutos 

não seja suficiente para as leituras. Neste caso, os alunos podem ser orientados a 

acessar o material em casa para estudá-lo mais calmamente. 

Tempo 

previsto 

50 min. 
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AULA 9 – APLICAÇÕES DA SUPERCONDUTIVIDADE E DESAFIOS DA 

ATUALIDADE – Parte 2 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Localizar e organizar as informações disponíveis; 

� Expressar informações por escrito, conforme questionário de WebQuest. 

 

 

Variedades e curiosidades acerca da supercondutividade / O descobrimento de supercondutores de 

elevadas temperaturas críticas / outros supercondutores dos tipos I e II / cerâmicas supercondutoras / 

o YBaCuO / outras aplicações. 

 

 

Noções básicas sobre o fenômeno supercondutividade. 

Leituras recomendadas via WebQuest da aula anterior. 

Habilidade com editor de texto e internet. 

 

 

� Computadores para cada dois alunos; 

� Acesso à internet para todos os computadores; 

� Arquivo digital WebQuest (com questionário na versão on line, elaborado no Google Form). 

 

 

Será levado em consideração o envolvimento do aluno nas atividades de grupo, pesquisa e, 

principalmente, sua produção textual no questionário apresentado via WebQuest. 

 

 

M
O
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E
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T

O
 

No laboratório de informática (ou outro ambiente em que seja possível ter acesso a 

computadores), os alunos, em duplas (nas mesmas que se formaram na aula anterior), 

darão continuidade às atividades daquela aula, dedicando-se agora a responder ao 

questionário eletrônico, elaborado no Google Form, que deve estar acessível via 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO:  

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – FESTA, F., MASSONI, N.T., 
PUREUR, P. v.26 n.4 
 SUPERCONDUTIVIDADE 

Plano de Aula 
 

56 
 

Tempo 

previsto 

50 min. 

WebQuest, na seção “Tarefas”, em vínculo ativo específico. Orientar a turma para que 

todas as duplas se esforcem para concluir as tarefa em aula. 

 

Obs. 1: o professor pode estipular um prazo maior, além da aula como, por exemplo, 

fixando um dia e  hora para que todos consigam realizar a tarefa com sucesso e 

plenamente. Após esse prazo, o professor pode “fechar” o questionário e a partir desse 

momento ninguém conseguirá enviar mais respostas. 

 

 

Questões e respostas de referência para o Questionário. 

 

Obs. 2: Para implementar esta ideia, o professor deve criar seu questionário on line dentro da 

sua conta Google, utilizando a ferramenta Google Form. Depois, precisa substituir o vínculo 

ativo que está na WebQuest pelo vínculo ao seu questionário. Isto é necessário para que o 

professor receba as respostas e também possa modificar o questionário como desejar. 

 

1) Como se deu a “descoberta” do fenômeno da supercondutividade? 

Se deu no laboratório de K. Onnes em 1911, num experimento sobre resistividade elétrica 

com o mercúrio. Ao ser resfriado a temperaturas extremamente baixas (~4 K), o mercúrio 

passou a não apresentar mais resistência elétrica. 

 

2) Pesquise outros metais que também apresentam supercondutividade e informe suas 

temperaturas críticas. 

 

3) Que fato importante na história da supercondutividade ocorreu no início da segunda metade 

da década de1980 e que rendeu um prêmio Nobel de Física? Quais foram os ganhadores 

desse prêmio? Por que sua “descoberta” foi tão marcante para a comunidade científico-

tecnológica? 

A “descoberta” de supercondutividade em cerâmicas (BaxLa2-xCuO4-δ) com temperatura crítica 

próxima a 35 K, o que corresponde a – 238 °C, bem acima dos valores conhecidos até então, 

desde a “descoberta” da supercondutividade. Essa “descoberta” foi importante porque 

mostrou ser possível existir supercondutividade em temperaturas maiores do que aquelas 

conhecidas até então. Seus descobridores foram os físicos da IBM, o suíço Karl Alexander 

Muller e o alemão Johannes G. Bednorz. 

 

4) O que é YBCO? Quando foi descoberto? O que tem de especial que facilitou as pesquisas 

em supercondutividade? 

YBCO ou YBaCuO é uma cerâmica supercondutora pesquisada e “descoberta” em 1987 que 

apresenta temperatura crítica bastante elevada, próxima de 90 K. Foi o primeiro material 

supercondutor a ser descoberto que possui temperatura crítica acima da temperatura de 
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liquefação do nitrogênio líquido. Sua “descoberta” trouxe ânimo às pesquisas que puderam se 

tornar mais baratas por não ter que utilizar mais o hélio líquido, difícil de obter e caro. 

 

5) Onde já é usada a supercondutividade em nossa sociedade moderna? 

Identifique três aplicações que já estão em prática ou em fase de testes. 

( x ) redes de transmissão de energia elétrica. 

(    ) na eletrônica, para a obtenção de lâmpadas mais econômicas. 

( x ) na medicina, em aparelhos que requerem intensos campos magnéticos. 

( x ) no setor de transporte coletivo de passageiros (trens de alta velocidade). 

 

6) Qual um dos principais desafios técnico-científicos para a aplicação prática da 

supercondutividade? 

Selecione a afirmação que realmente justifica as dificuldades enfrentadas. 

(   ) Obter supercondutores em quantidades suficientes para atender a demanda que virá. 

(   ) Conquistar o interesse e investimento de grandes empresários para implementar 

novas tecnologias. 

( x ) A construção de sistemas eficientes para manter as baixas temperaturas de que os 

supercondutores necessitam. 

(   ) Vencer o desinteresse dos cientistas pesquisadores, uma vez que a 

supercondutividade é um fenômeno difícil e raro de acontecer. 

 

7) O que pode-se apontar como um dos maiores sonhos dos cientistas que pesquisam a 

supercondutividade? 

 

8) Identifique os dois ítens que os cientistas mais perseguem. 

( x ) Desenvolver uma teoria capaz de explicar a supercondutividade em temperaturas 

elevadas. 

(   ) Conseguir construir em laboratório supercondutores do tipo III. 

( x ) Poder encontrar materiais que se tornem supercondutores em temperatura ambiente ou 

superior. 

(   ) Eliminar a supercondutividade em metais puros. 

 

9) Qual é a temperatura crítica mais alta que se tem notícias e a que substância ela 

corresponde? 

A temperatura crítica mais alta que se tem notícia é de -140 °C (133 K), observada no 

composto HgBa2Ca2Cu3Ox ou Hg-1223, descoberto em 1993 por A Schilling e colaboradores. 

 

10) Após assistir ao vídeo, responda: qual a diferença entre a tecnologia de levitação magnética 

utilizada no trem chinês TransRapid em Shangai e o trem brasileiro MagLev Cobra no Rio de 

Janeiro (UFRJ)? 
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O trem TransRapid, (e outros maglevs espalhados pela Europa e Ásia) requerem um sistema 

de sensores que lhe dê orientação e eletroímãs que lhe dê sustentação. O trem brasileiro 

maglev “Cobra” é o pioneiro no mundo a utilizar a tecnologia dos supercondutores, que 

dispensa eletroímãs e sensores para guiar e sustentar. 

 

11) O efeito Meissner, que se verifica ocorrer em materiais no estado supercondutor, é: 

( x ) a expulsão completa (ou parcial) de campos magnéticos do interior do material 

supercondutor. 

(   ) o fenômeno da levitação magnética que ocorre na presença de campos magnéticos. 

(   ) a ação de campos magnéticos externos gerando a destruição do estado supercondutor. 

(   ) a existência de duas temperaturas críticas em alguns materiais, o que os torna 

supercondutores do tipo II. 
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AULA 10 – AVALIAÇÃO 

 

 

50 minutos. 

 

 

� Expressar, pela escrita, conhecimentos que reflitam o que fora visto do tema 

Supercondutividade ao longo das aulas do módulo.  

� Apresentar respostas para algumas questões selecionadas como relevantes nesse contexto. 

 

 

Resistividade / Supercondutividade / Aplicações / Teoria BCS / YBaCuO / Efeito Meissner / 

Temperatura Crítica / Gráficos ρ x T 

 

 

Acompanhar com atenção as aulas desse planejamento; participar ativamente das atividades 

propostas e realizar as leituras recomendadas na atividade WebQuest. 

 

 

� Uma cópia impressa para cada aluno das questões que constituem a avaliação. 

 

Destaca-se que esta é uma possibilidade de avaliação, mais tradicional, mas podem ser 

utilizadas outras formas mais colaborativas. 

 

 

Será levado em consideração o empenho de cada aluno em apresentar uma resposta coerente com o 

que fora discutido ao longo das aulas; os termos que o aluno utiliza para se expressar e a precisão da 

informação que ele elabora.  

 

 

M
O

M
E

N
T

O
 Informar os alunos a forma como responderão às questões (individualmente ou em duplas, 

...); esclarecer que as respostas esperadas são associadas ao que apreenderam ao longo 

das aulas de Supercondutividade. Informar, com clareza, o tempo limite para que devolvam 

a avaliação respondida para fins de correção. 

PROCEDIMENTO SUGERIDO: 

AVALIAÇÃO:  

RECURSOS: 

PRÉ-REQUISITOS: 

CONTEÚDO: 

OBJETIVOS:  

TEMPO PREVISTO: 
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Tempo 

previsto 

50 min. 
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1) Cite três fatores que contribuem para 

a resistividade de um material. 

- formato da rede cristalina; 

- impurezas nessa rede; 

- quantidade de elétrons livres no 

material; 

- agitação térmica da rede.  

 

2) Defina o que é supercondutividade. 

É o desaparecimento total ou quase 

total da resistividade de um material, o 

que o torna um condutor de 

eletricidade praticamente sem 

resistência elétrica. Isso ocorre 

quando o material é resfriado a 

temperaturas muito baixas.  

 

3) Além de trens de levitação, que outras 

aplicações pode-se dar à 

supercondutividade? (Cite uma, pelo 

menos) 

 

 

 

 

4) Cite uma característica que faz da 

supercondutividade um fenômeno 

especial. 

Nesse estado, a corrente elétrica não 

dissipa calor por efeito joule e flui sem 

resistência elétrica. 

 

5) Repare com atenção no gráfico abaixo. 

As três curvas representam medidas 

para um mesmo material. 

 

a) Esse material apresenta 

supercondutividade? (O que 

evidencia isso?). 

Sim, apresenta supercondutividade. 

Nota-se pelo gráfico que a 

resistividade cai a zero em 

temperaturas acima do zero absoluto. 

 

b) A legenda permite identificar sob 

que condição cada conjunto de 

medidas foi realizada. Identifique 

essas condições e descreva que 

implicação elas tiveram para a 

temperatura crítica do material. 

As medidas foram tomadas com a 

amostra submetida a campo 

magnético de diferentes 

intensidades. Nota-se que quanto 

mais intenso o campo aplicado, 

menor fica a temperatura crítica 

do material. 

Colégio ...    -    (Município), (Estado) 
Prof. ... 

Sugestão de Prova sobre o tema da Supercondutividade    - 
 
Nome:     N°:  Turma:   Data: 
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6) Um dos grandes desafios da ciência 

moderna é conseguir descrever e 

explicar com bom grau de detalhes 

como ocorre a supercondutividade. 

Atualmente, a teoria que mais se 

destaca só é eficiente para os casos 

de baixa temperatura crítica. 

a) Qual é o nome dessa teoria? 

Teoria BCS. 

 

b) Qual é a ideia central dessa teoria 

para o estado supercondutor? 

É a formação de pares de elétrons 

(pares de Cooper) que passam a 

se mover em grupo coeso pelo 

material, não sofrendo 

perturbações da rede cristalina. 

 

7) Risque completamente a palavra ou 

expressão entre parênteses que torna 

falsa cada frase do texto abaixo, de 

modo que, no final, o texto todo fique 

correto. 

Todo material supercondutor assume 

essa condição em temperaturas 

(acima/abaixo) de um certo valor 

limite, característico de cada um. 

Atualmente há (apenas/mais de) um 

tipo de supercondutor. O material 

supercondutor (comporta-se 

como/difere de) um condutor perfeito. 

Uma (semelhança/ diferença) entre 

eles é que (no primeiro/nos dois / no 

segundo) ocorre o efeito Meissner. 

Este efeito é responsável pela 

levitação magnética de um ímã sobre 

um supercondutor ou vice-versa. O 

curioso é que campos magnéticos 

intensos agindo sobre um 

supercondutor (podem/não podem) 

enfraquecer, ou mesmo destruir a 

supercondutividade, ainda que em 

temperaturas próximas do zero 

absoluto. 

 

8) O gráfico abaixo é associado à 

substância YBCO ou YBaCuO. 

 

Assinale verdadeiro ou falso. 

(F ) YBCO é um metal 

supercondutor de baixa 

temperatura crítica. 

(F ) YBCO é uma cerâmica 

supercondutora com Tc ≈ 35 

K. 

(F ) YBaCuO é importante pois é 

supercondutora em 

temperatura ambiente. 

(V ) YBCO foi a primeira cerâmica 

supercondutora “descoberta” 

com Tc acima da temperatura 

do nitrogênio líquido. 

(V ) A “descoberta” dessa 

cerâmica representou um 

grande avanço na área da 

supercondutividade. 

(F ) De acordo com o gráfico, essa 

cerâmica perde sua 

supercondutividade acima de 

~ 94 °C. 

(V ) A supercondutividade não 

ocorre apenas com materiais 

bons condutores elétricos, 
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mas também com materiais 

normalmente isolantes. 

 

9) Numa de nossas aulas pudemos ver 

um vídeo onde um supercondutor 

flutuava sobre um caminho magnético 

circular (trilha de ímãs) e se movia 

sobre essa trilha sem nenhum contato 

com nada. 

 

Explica como entendes que esse 

fenômeno aconteceu. O que faz a 

peça andar em círculo sobre a trilha 

ao invés de andar reto, por exemplo? 

Como explicas que a peça não se 

gruda nos ímãs ou não é jogada para 

longe, mas permanece flutuando, 

movendo-se presa ao seu caminho? 

(Atrás desta folha) 
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TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php 

 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau 

Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990. 

n°. 2 Radioatividade 

Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira, 1992. 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 

Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993. 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 

Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994. 
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Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.  

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira, 1996. 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  

Fernanda Ostermann, Letície Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997. 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 

Marco Antonio Moreira, 1998. 

n°. 10 Teorias construtivistas 

Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999. 
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n°. 11 Teoria da relatividade especial 

Trieste Freire Ricci, 2000. 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 

Fernanda Ostermann,  2001. 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 

Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002. 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  

Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003. 

n°. 15 O quarto estado da matéria 

Luiz Fernando Ziebell, 2004. 

v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 

Carlos Schroeder, 2005. 

v. 16, n. 2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 

Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005. 

v. 16, n. 3 Epistemologias do Século XX 

Neusa Teresinha Massoni, 2005. 

v. 16, n. 4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e cores 

Alberto Antonio Mees,  Cláudia Teresinha Jraige de Andrade  e Maria Helena Steffani, 

2005. 

v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  

Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005. 

v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  

Luiz André Mützenberg, 2005. 

v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma aprendizagem 

significativa no nível médio  

Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006. 
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v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos 

(EJA)  

Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006. 

v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia  

Alessandro Bucussi, 2006. 

v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  

Rita Margarete Grala, 2006. 

v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  

 Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006. 

v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 

fundamental 

Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006. 

v. 18, n. 1 A Física na audição humana 

Laura Rita Rui, 2007. 

v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica   

Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007. 

v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 

epistemológica 

Érico Kemper, 2007. 

v. 18, n. 4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 

Andréia Pessi Uhr, 2007. 

v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 

Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007. 

v. 18, n. 6 Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como laboratório 

de Física 

Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e João Edgar Schmidt, 2007. 

v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados como 

elemento motivador de discussões conceituais 

Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008. 
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v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio 

César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008. 

v. 19, n. 3 Um curso  introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino  

Fundamental, em nível  médio 

Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 

2008. 

v. 19, n. 4 Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no Ensino 

Médio 

Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008. 

v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental 

Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008. 

v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução 

qualitativa de problemas 

Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008. 

v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 

Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009. 

v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica 

Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009. 

v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica 

Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009. 

v. 20, n. 4  Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados 

Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009. 

v. 20, n. 5 Física Térmica 

Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009. 

v. 20, n. 6  Breve introdução à Fisica e ao Eletromagnetismo  

Marco Antonio Moreira, 2009. 
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v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas mecânicas 

no ensino médio   

Lizandra Botton Marion Morini,  Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.   

v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (1ª Parte) 

Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (2ª Parte) 

Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 

Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang da 

Silveira, 2010. 

v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula 

Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da 

Silveira, 2010. 

v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica 

Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010. 

v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell 

Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011. 

v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução 

Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011. 

v. 22, n. 5 Introdução à Física das Radiações 

Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011. 

v. 22, n. 6  O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje 

Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 

2011. 

v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 

Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 
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v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS 

Marco Antonio Moreira, 2012. 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 

Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 

v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 

v. 23, n. 5 Física na cozinha 

Lairane Rekovvsky, 2012. 

v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade de 

ensino potencialmente significativa  

Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  

Melina Silva de Lima, 2013. 

v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 

v. 24, n. 4 O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 

Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 

Marco Antonio Moreira, 2013. 

v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 

Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
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v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 

no Ensino Médio 

Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 

v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades de 

Ensino Potencialmente Significativas 

Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 

elétrica na escola 

Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 

Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 

Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 

v.26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 

luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 

José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 

Silveira, 2015. 

v.26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 

laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 

Cavalcante, 2015. 




