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RESUMO 

 

O magnetismo é estudado, até os dias de hoje, através das interações entre um campo magnético e uma 

partícula carregada em movimento, ou entre dois condutores com correntes paralelas. Fenômenos esses 

que não são observáveis, pois não se vê um próton ou um elétron isolado na natureza isento de interação 

elétrica. A impossibilidade da visualização de fenômenos dessa natureza, dificultam a obtenção de dados 

experimentais para o cálculo da força magnética, ou requerem equipamentos que nem todas as 

instituições de ensino possuem. Nota-se que estes fatos colaboram na complexidade do assunto, não 

sendo tão simples contextualizá-lo com o cotidiano dos estudantes, o que é recomendado por 

documentos como a BNCC, fatores estes que podem causar ou acrescer um afastamento ou mesmo a 

ausência deste estudo nas aulas de Física. Ressaltando que para essa contextualização do conteúdo 

ensinado em sala de aula, com fenômenos já observados pelos estudantes, as aulas experimentais, tanto 

as demonstrativas como as manipulativas, são uma forma bem didática de fazer essa conexão. Olhando 

por estas perspectivas, esse trabalho propõe uma abordagem não convencional e de fácil 

contextualização com o cotidiano dos estudantes, através da interação entre dois ímãs, para o 

estudo/aprendizagem do magnetismo no ensino de física. Neste sentido foram utilizadas três atividades 

experimentais distintas para corroborar  um modelo matemático para o cálculo da força magnética, em 

função da distância, de interação entre dois ímãs de neodímio-ferro-boro no formato cilíndrico com 

diâmetro 12mm e altura 6mm. Pudemos observar pela análise dos resultados, deste trabalho, onde foi 

comprovado estatisticamente que o modelo proposto é compatível com os dados obtidos 

experimentalmente nas três atividades realizadas. Isto mostra que o modelo aqui proposto pode ser 

utilizado para calcular a força de interação entre ímãs, desta especificidade, em qualquer atividade 

experimental da qual necessita-se que se meça apenas a distância entre os mesmos. Podendo, este 

modelo, ser utilizado em qualquer escola de educação básica, pois além de requerer materiais de fácil 

acesso, o mesmo pode ser facilmente contextualizado com o cotidiano dos estudantes, por se tratar de 

um fenômeno bem corriqueiro. 

 

Palavras-chave: Proposta de experimentos. Ensino de Física. Eletromagnetismo. Força magnética. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Magnetism is studied to this day through the interactions between a magnetic field and a moving charged 

particle, or between two conductors with parallel currents. These phenomena are not observable, since 

one cannot see a proton or an electron isolated in nature free from electrical interaction. The 

impossibility of visualizing such phenomena makes it difficult to obtain experimental data for the 

calculation of magnetic force, or require equipment that not all educational institutions have. It is noted 

that these facts contribute to the complexity of the subject, and it is not so simple to contextualize it with 

students' daily life, which is recommended by documents such as the BNCC, which may cause or add 

to the absence or even absence of this study. in physics classes. Noting that for this contextualization of 

the content taught in the classroom, with phenomena already observed by the students, experimental 

classes, both demonstrative and manipulative, are a very didactic way to make this connection.Looking 

at these perspectives, this work proposes an unconventional approach and easy contextualization with 

students' daily life, through the interaction between two magnets, for the study / learning of magnetism 

in physics teaching. In this sense, three different experimental activities were used to corroborate a 

mathematical model for the calculation of the magnetic force, as a function of the distance, of interaction 

between two neodymium-iron-boron magnets in cylindrical shape with diameter 12mm and height 6mm. 

We could observe from the analysis of the results of this work, where it was statistically proven that the 

proposed model is compatible with the data obtained experimentally in the three activities 

performed.This shows that the model proposed here can be used to calculate the interaction force 

between magnets of this specificity in any experimental activity requiring only the distance between 

them. This model can be used in any elementary school because, besides requiring easily accessible 

materials, it can be easily contextualized with the students' daily life, as it is a very common 

phenomenon. 

 

Keywords: Proposal of experiments. Teaching Physics. Electromagnetism. Magnetic force. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudando os registros que temos hoje, podemos ver que os gregos modificaram a 

maneira de interpretarmos os fenômenos da natureza, ao invés destes serem explicados pelas 

mitologias, que viam os fenômenos como promovidos por feitos dos deuses. Os gregos 

começaram a explicá-los através da reflexão. 

Dentre os muitos fenômenos por eles observados “havia dois particularmente muito 

estranhos: esfregando-se um pedaço de âmbar era possível levantar pequenos pedaços de 

papiros, e havia uma estranha pedra, proveniente da ilha de Magnésia, que atraía o ferro” 

(FEYNMAN; LEIGHTON; SANDS, 2008. p. 11). Mesmo tendo conhecimento sobre o 

magnetismo na Grécia antiga, os gregos não souberam explicar seu comportamento. 

Estudos sobre o magnetismo foram retomados por volta do século XVII, onde, 

segundo Nussenzveig (2006), num tratado publicado por Willian Gilbert, a própria Terra foi 

vista como um ímã gigante. Posteriormente, experimentos relacionados ao magnetismo foram 

realizados por Hans Christian Oersted, André-Marie Ampère e Michael Faraday, 

fundamentando o estudo do magnetismo através das interações entre um ímã e partículas com 

cargas elétricas em movimento e entre dois condutores com corrente elétrica. 

Paralelamente, iniciava-se a revolução cientifica com Galileu Galilei e Francis Bacon, 

modificando o modo de fazer Ciência, que desde os gregos até então era realizada pela filosofia 

do pensamento. Bacon “É considerado um dos criadores do método científico moderno e da 

ciência experimental” (CHASSOT, 2004, p.150). Galileu e Bacon deram início em um novo 

método científico, fazendo Ciência como ela é hoje, através de exaustivas experimentações e 

análise dos resultados para obtenção de explicações dos fenômenos naturais. 

Dois séculos depois, por volta do século XIX, esse novo método científico, a 

experimentação, começou a ser adotado no ensino em salas de aula e foi tomando proporções 

cada vez maiores. Assim como apontam Wesendonk e Terrazzan (2016), nos dias atuais a 

experimentação em sala de aula, nas disciplinas de ciências é tida como fundamental. 

Podemos observar, através de algumas bibliografias utilizadas tanto no Ensino Médio 

(TORRES; et al., 2016) como no Superior (NUSSENZVEIG, 2006), que o magnetismo é 

estudado, até os dias de hoje, através das interações entre um campo magnético e uma partícula 

carregada em movimento, ou entre dois condutores com correntes paralelas. Fenômenos esses 

que não são observáveis, pois não se vê um próton ou um elétron isolado na natureza isento de 

interação elétrica.  
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A impossibilidade da visualização de fenômenos dessa natureza, dificultam a obtenção 

de dados experimentais para o cálculo da força magnética, ou requerem equipamentos que nem 

todas as instituições de ensino possuem. Nota-se que estes fatos colaboram na complexidade 

do assunto, não sendo tão simples contextualizá-lo com o cotidiano dos estudantes, fatores estes 

que podem causar ou acrescer um afastamento ou mesmo a ausência deste estudo nas aulas de 

Física. 

Desta forma, é valido frisar a importância da contextualização do conteúdo com o 

cotidiano dos estudantes, que é amplamente discutida nos documentos voltados para o ensino, 

assim como a Base Nacional Comum Curricular - BNCC  que orienta “contextualizar os 

conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresenta-los, 

exemplifica-los, conectá-los e torna-los significativos, com base na realidade do lugar e do 

tempo nos quais as aprendizagens estão situadas” (BRASIL, 2017, p.12). 

Aulas práticas experimentais não são novidades, “Desde o século XIX os experimentos 

são incluídos nos planejamentos das aulas de Física” (Lanetta et al., 2007, apud CARVALHO 

et al., 2010, p.53), e tomando proporções cada vez maiores, visto que, para a maioria dessas 

ciências, há a necessidade da contextualização do conteúdo ensinado com os fenômenos da 

natureza presentes no cotidiano. As aulas experimentais, tanto as demonstrativas como as 

manipulativas, são uma forma bem didática de fazer essa conexão. 

As aulas experimentais demonstrativas são aquelas em que os alunos têm apenas o 

contato visual com os experimentos, neste tipo de aula normalmente o professor manipula 

algum experimento perante a turma, para que ela veja a teoria no sentido prático. Já as aulas 

experimentais manipulativa, como o nome sugere, são aquelas em que os alunos manipulam os 

aparatos experimentais, realizando assim as atividades. “As interações dos estudantes com o 

material experimental podem ser somente visuais, quando a experiência é feita pelo professor, 

em aulas que denominamos de demonstração; ou de forma manipulativa, quando, em pequenos 

grupos, os alunos trabalham no laboratório.” (CARVALHO, et al., 2010, p. 53). 

Olhando por estas perspectivas, esse trabalho traz um olhar alternativo no estudo do 

magnetismo, na pretensão de facilitar o ensino/aprendizagem, aguçar o interesse dos estudantes 

pelo conteúdo e oferecer um modelo matemático para o cálculo da força magnética. Não sendo 

este um método que irá descartar os atuais, mas apenas complementar e fomentar uma nova 

abordagem não muito comum, isto é, através da interação entre dois ímãs, sendo de simples 

reprodução experimental e de fácil contextualização com o cotidiano dos estudantes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Alguns princípios básicos da Dinâmica 

 

Quando falamos sobre forças, devido as situações vividas no cotidiano, nossas 

concepções prévias nos fazem lembrar da força muscular, puxar ou empurrar objetos 

colocando-os, ou pelo menos tentando colocá-los, em movimento. Não é difícil perceber 

também que a força é uma interação entre dois corpos, ou entre um corpo e um meio. Este 

conceito de força e os princípios básicos da dinâmica é estudado desde Aristóteles na Grécia 

antiga, mas seus conceitos, como são ensinados hoje, foram formulados por Galileu e Newton. 

Isaac Newton definiu força por: “Uma força imprimida é uma ação exercida sobre um 

corpo a fim de alterar seu estado, seja de repouso, seja de movimento uniforme em uma linha 

reta.” (NEWTON, 2008. p. 41). Compreende-se por esta definição que, a força é apenas a ação 

que atua, e não permanece, no corpo, força esta que pode ter origens distintas, e tende a alterar 

seu estado de inércia. 

Mas o que é este estado de inércia? Esse conceito foi proposto por Galileu e 

aperfeiçoado por Newton que diz: “A vis insita, ou força inata da matéria, é um poder de resistir, 

através do qual todo corpo, no que depende dele, mantém seu estado presente, seja ele de 

repouso ou de movimento uniforme em linha reta.” (NEWTON, 2008. p. 40). Esta “vis insita”, 

mais conhecida como inércia possui magnitude proporcional a massa do corpo a que pertence, 

podendo ser resistiva a uma força que tende alterar seu estado natural, ou pode atuar como 

impulso quando este interage com outro corpo. 

É praticamente impossível estudarmos a Dinâmica e não depararmos com as leis do 

movimento de Sir Isaac Newton. Sendo a Lei I: “Todo corpo continua em seu estado de repouso 

ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele 

estado por forças imprimidas sobre ele.” (NEWTON, 2008, p. 53). Mais conhecida como lei da 

inércia e diz, que quando a resultante de todas as forças que atuam em um corpo for nula, este 

mantém seu estado natural, seja de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. 

Lei II “A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.” (NEWTON, 2008, p. 54). 

Lei essa que é chamada de lei fundamental da dinâmica, em que a força imprimida sobre um 
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corpo é dada pela razão da variação do momento linear p⃗ 1 pela variação do tempo t, 

matematicamente segundo Nussenzveig (2005, p.72): 

F⃗ =
ⅆp⃗⃗ 

ⅆt
,                                                            (1) 

ou na forma mais conhecia, pelo produto da massa m pela aceleração a⃗ , de acordo com Young 

& Freedman (2008, p. 116): 

F⃗ = ma⃗ .                                                                   (2) 

Lei III “A toda ação há sempre oposta uma reação igual ou, as ações mútuas de dois 

corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas.” (NEWTON, 2008. p. 

55). Esta terceira é conhecida por lei da ação e reação, em que para toda ação há uma reação de 

mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto, matematicamente: 

F⃗ 12 = −F⃗ 21,                                                                   (3) 

onde F⃗ 12 é a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2 e F⃗ 21a força que o corpo 2 exerce sobre 

o corpo 1. 

 

2.2 Aplicações das leis de Newton 

 

Estas três leis do movimento, de Isaac Newton vistas na subseção anterior, 

fundamentam a mecânica clássica e podem explicar inúmeros fenômenos, que ocorrem 

diariamente na vida de todos os seres vivos, exigindo algumas vezes habilidades técnicas para 

identificá-las. 

 

2.2.1 Aplicação da Lei I 

 

Na Física dizemos que “[...] um corpo está em equilíbrio quando está em repouso ou 

em movimento retilíneo uniforme em um sistema de referência inercial.” (YOUNG; 

FREEDMAN, 2008. p. 135). Pela Lei I do movimento, em um corpo em equilíbrio, temos que 

a soma vetorial de todas as forças atuantes sobre ele é nula, matematicamente: 

 
1 O vetor momento linear é o produto da massa pela velocidade e tem mesma direção e sentido do vetor velocidade, 

matematicamente 𝑝 = 𝑚𝑣 . 
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∑𝐹 = 0,                                                                       (4) 

por esta lei podemos notar que, quando um corpo encontra-se em equilíbrio, seja em repouso 

ou em movimento retilíneo uniforme, as forças que atuam sobre ele se anulam aos pares, ou 

podem ser decompostas de tal forma que suas componentes se anulem, ou seja, haverá pares de 

forças com mesmo módulo e direção mas sentido contrário, assim como no diagrama de forças 

representado na Figura 1 a seguir. 

Figura 1 - Diagrama de forças que atuam num objeto em um plano inclinado. 

 
Fonte - Diagrama confeccionado pelo autor. 

No diagrama representado na Figura 1 as forças que atuam sobre o bloco são: a força 

normal �⃗⃗� , a força de atrito F⃗ at e a força peso �⃗� . Sabendo que o bloco está em equilíbrio, tanto 

em repouso quanto em velocidade constante, pela Lei I temos �⃗⃗� +  F⃗ at+ �⃗� = 0. Esta última 

podemos decompô-la em suas componentes �⃗� = F⃗ x+ F⃗ y, com 𝐹 𝑥 = 𝑃𝑥 . �̂� e 𝐹 𝑦 = 𝑃𝑦. �̂�. Além 

disso, de acordo com Iezzi (1978, p. 147), temos que: 

SⅇnƟ =
cateto oposto a Ɵ 

hipotenusa
                                                     (5) 

e 

CosƟ =
cateto aⅆjacente a Ɵ 

hipotenusa
.                                                  (6) 

E temos que: |�⃗� |= m.g, onde m é a massa do bloco e g é a aceleração da gravidade, logo:  
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𝑃𝑥 = 𝑚. 𝑔. SⅇnƟ                                                             (7) 

e 

𝑃𝑦 = 𝑚.𝑔. CosƟ.                                                            (8) 

Logo temos �⃗⃗� +  F⃗ at+ 𝑃𝑥 . �̂� +  𝑃𝑦 . �̂� = 0. Note que no eixo x do plano inclinado atuam 

apenas F⃗ at e 𝑃𝑥. �̂�, pela a Lei I temos, F⃗ at+ 𝑃𝑥 . �̂� = 0  => F⃗ at= − 𝑃𝑥. �̂�x, de maneira análoga no 

eixo y temos, �⃗⃗� =  −𝑃𝑦 . �̂�.  

 

2.2.2 Aplicação da Lei II 

 

A Lei I diz que quando um corpo está em equilíbrio, seja repouso ou movimento 

retilíneo uniforme, a resultante das forças atuantes nesse corpo é nula, logo: “Uma das 

implicações da 1ª lei é que qualquer variação da velocidade v de um corpo (em módulo ou em 

direção!) em relação a um referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração, deve estar associada 

à ação de forças.” (NUSSENZVEIG, 2005. p. 68). 

Na seção anterior vimos que a Lei II, através da Equação (2), indica uma 

proporcionalidade entre a força, imprimida a um corpo, sua massa e aceleração. Sendo esta 

força diretamente proporcional a massa e aceleração e estas duas últimas inversamente 

proporcionais entre si. Assim como podemos observar na Figura 2 a seguir: 

Figura 2 – Imagem de elucidação da proporção de massa por aceleração. 

 
Fonte – imagem elaborada pelo autor a partir de recortes. 

Na Figura 2 temos 𝑚𝑎 > 𝑚𝑏, sendo 𝐹 𝑎 = 𝐹 𝑏, pela Lei II temos:𝑎 𝑎 < 𝑎 𝑏 na mesma 

proporção que 𝑚𝑏 < 𝑚𝑎. Logo para que o carro da Figura 2 (a) tenha mesma aceleração que o 
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cortador de grama da Figura 2 (b), deve-se aplicar uma foça 𝐹 𝑎 > 𝐹 𝑏 com mesma diferença de 

proporção entre as massas dos mesmos. De fato, podemos notar isto em nosso cotidiano, pois 

ao empurrarmos um carro e um cortador de grama, a partir do repouso em uma mesma 

aceleração, notamos que há necessidade de aplicar uma força maior no carro do que no cortador 

de grama. 

 

2.2.3 Aplicação da Lei III 

 

Note que nas duas leis anteriores foi considerado o que acontece com um único corpo 

sobre ação de forças, mesmo sabendo que para que haja a ação de uma força é necessário a 

interação entre dois corpos, ou entre um corpo e o meio. Na Lei III verifica-se o que acontece 

com mais de um corpo que interagem entre si, como podemos verificar na Figura 3: 

Figura 3 – Diagrama de forças no plano horizontal. 

 
Fonte - Diagrama confeccionado pelo autor. 

Na Figura 3 temos uma caixa, sobre uma superfície, sendo empurrada por uma mão, 

no esquema do diagrama F⃗ 1 representa a força exercida pela mão sobre a caixa, F⃗ 2 a força que 

a caixa exerce sobre a mão, P⃗⃗  a força peso da caixa que ela exerce na superfície e N⃗⃗  a força 

normal que a superfície exerce na caixa. Pela Lei III temos que: F⃗ 1 = −F⃗ 2 e N⃗⃗ = −P⃗⃗ . 

Uma aplicação prática destas três leis pode ser vista em um jogador de futebol ao 

chutar uma bola parada. Pela Lei I, esta bola tende a manter seu estado de repouso até que a 
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força imprimida pelo jogador altere seu estado natural e após essa interação a bola tenderia a 

manter seu movimento retilíneo, isso não ocorre porque a força de resistência do ar diminui sua 

velocidade, ao mesmo tempo que a força gravitacional a obriga mudar sua trajetória no sentido 

da terra. Pela Lei II a aceleração da bola, devido ao chute do jogador, é dada pela razão da força, 

por ele aplicada, pela massa da bola. E pela Lei III, ao mesmo tempo em que o jogador imprime 

uma força na bola, a bola imprime no jogador uma força com mesma intensidade e direção, mas 

no sentido oposto. 

 

2.3 Forças fundamentais da natureza 

 

Na Física, segundo Nussenzveig (2005), todos os tipos de forças podem ser explicadas 

a partir de quatro forças fundamentais, são elas: força nuclear forte, força nuclear fraca, força 

eletromagnética e força gravitacional. Sendo as duas primeiras forças de natureza subatômica, 

forças estas que possuem importância apenas no mundo microscópico, devido ao seu curto 

alcance. No mundo macroscópico, todas as outras forças são derivadas das duas últimas. 

Existe também as interações interatômicas, “As forças interatômicas são de natureza 

eletromagnética” (NUSSENZVEIG, 2005. p. 85). Através destas interações interatômicas da 

força eletromagnética é derivada uma força elástica, também conhecida como força 

restauradora. Essa força é vista comumente em uma mola que tende a retomar uma posição de 

equilíbrio, tanto quando a mesma é comprimida quanto quando distendida.  

Esta é verificada experimentalmente pela lei de Hooke, segundo Nussenzveig (2005, 

p. 86): 

F⃗ = −kx⃗ ,                                                                 (9) 

onde 𝐹  a força imprimida sobre a mola, o sinal negativo (-) significa que a mola imprime uma 

força contrária, a força nela impressa, para retomar sua posição de equilíbrio ela impressa. O x 

é o deslocamento da mola (compressão e/ou distensão), pois “a força restauradora é 

proporcional ao deslocamento da posição de equilíbrio (linear); a constante de 

proporcionalidade k é característica da mola (“constante da mola”). A lei de Hooke deixa de 

valer se a deformação da mola for excessivamente grande.” (NUSSENZVEIG, 2005. p. 86).  

 

2.4 Um pouco de história sobre magnetismo 
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O fenômeno do magnetismo foi descoberto a milhares de anos. Mesmo que sem uma 

boa compreensão de seu comportamento, os gregos já possuíam contato com a magnetita. A 

magnetita é um ímã permanente, que possui a capacidade de atrair pequenos pedaços de ferro, 

“na Grécia antiga se conheciam as propriedades de um minério de ferro encontrado na região 

da Magnésia, a magnetita (F )” (NUSSENZVEIG, 2006, p. 127).  

Contudo, a primeira aplicação datada do magnetismo, por volta de 1100 A.C., pertence 

aos chineses, pois os mesmos utilizavam a bússola, que continha uma agulha feita de magnetita, 

para orientar-se em suas navegações. Nos dias de hoje existem muitas aplicações e elas podem 

ser facilmente encontradas no cotidiano, em HD’s de computadores, fornos de micro-ondas, 

motores elétricos, autofalantes e até mesmo nos fones dos celulares. 

Segundo Nussenzveig (2006), de acordo com um tratado sobre o magnetismo, 

publicado por William Gilbert em 1600, pela primeira vez a Terra foi vista atuando como um 

ímã gigante. O fato de que em um campo magnético uniforme, uma pequena agulha magnética 

alinha-se no sentido sul para norte, faz com que a bússola aponte seu polo norte para o norte 

geográfico terrestre. 

Mas o que origina a magnetização? O campo magnético é gerado pela corrente elétrica 

(fluxo de cargas elétricas orientadas), ou seja, ele é produzido pelo movimento ordenado das 

cargas elétricas. Os ímãs são objetos nos quais alguns elétrons se movem de maneira ordenada, 

formando assim um campo magnético em suas proximidades, na qual as interações magnéticas 

acontecem. Já num corpo qualquer não imantado o movimento dos elétrons é caótico. 

Qualquer ímã permanente possuí um polo norte e um polo sul. Assim como as cargas 

elétricas positivas e negativas, polos diferentes se atraem e polos iguais repelem-se. Mas 

diferentemente das cargas elétricas, que podemos encontrar partículas com carga de apenas um 

sinal (os prótons e os elétrons), os polos magnéticos não se separam. Até os dias de hoje não 

foram encontradas partículas com “cargas magnéticas”, sempre que se divide um ímã, em cada 

fragmento é encontrado um polo norte e um sul. 

Podemos pensar numa barra ou agulha imantada como análoga a um dipolo magnético 

em lugar de elétrico. A barra magnética seria análoga a um dielétrico polarizado, e os 

pólos norte e sul que aparecem em suas faces seriam análogos às cargas de polarização 

ligadas sobre as extremidades de uma barra dielétrica polarizada (note que, também 

neste caso, se partíssemos uma barra em duas, cargas superficiais de polarização 

apareceriam nas novas faces) (NUSSENZVEIG, 2006. p. 127-128). 

De acordo com a literatura Young e Freedman (2009), Hans Christian Oersted, por 

volta de 1819, foi quem notou a interação entre o magnetismo e cargas elétricas em movimento. 
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Ao aproximar uma bússola de um fio com corrente elétrica, Oersted percebeu que a agulha da 

bússola sofria uma deflexão. Pesquisas na mesma perspectiva foram realizadas mais tarde por 

André-Marie Ampère e Michael Faraday, fundamentando o estudo do magnetismo através das 

interações, entre um ímã e cargas elétricas em movimento e entre dois condutores com corrente 

elétrica. 

 

2.5 Experimentação nas aulas de Ciências 

 

As aulas de Ciências costumam ter como apoio a experimentação, denominadas aulas 

práticas ou aulas de laboratório. Não identificamos quando elas surgiram, mas sabemos que 

estas têm sido acrescentadas nas aulas de Física desde o século XIX.  

Na década de 1970, que no Brasil, o aluno recebeu um papel mais participativo nas 

aulas experimentais, com destaque no ensino da Física, devido os projetos Harvard e PSSC 

(Physical Science Study Committee). Projetos estes que ficaram conhecidos internacionalmente 

na década de 1960, graças a ênfase que os Estados Unidos deram “na componente prático-

experimental para o ensino das ciências naturais como resposta a uma suposta supremacia do 

ensino de ciências das escolas soviéticas. No caso da física, especificamente” (PEREIRA; 

MOREIRA, 2017. p. 266). 

 Até os dias de hoje, a necessidade de aulas prático-experimentais no ensino de Física, 

é ressaltada por pesquisadores, como (WESENDONK; TERRAZZAN, 2016) e salientada 

como indispensável por alguns deles, assim como podemos ver no trecho a seguir, um exemplo 

que remete a reflexão desta essencialidade: “para fazer física é preciso do laboratório, então, 

para aprender física ele também é necessário” (PEREIRA; MOREIRA, 2017. p. 267). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais utilizados 

 

Para a realização das atividades utilizamos os materiais descritos na Tabela 1 a seguir: 

Sendo na primeira coluna expresso o número de ordem, na segunda os materiais utilizados, na 

terceira coluna estão as especificações dos materiais, na quarta a quantidade e por fim na última, 

o tipo de unidade de medida: 

Tabela 1 - Materiais utilizados nas atividades. 

Ord Material Especificações/Observações Qtd Unid 

01 Ímã de neodímio 

Neodímio-Ferro-Boro (𝑁𝑑2𝐹𝑒14𝐵), grade magnética-N42, 

formato cilíndrico com 12mm de diâmetro e 6mm de altura. 
02 

Unid 

02 Trilho de ar Marca Phywe, comprimento 2m. 01 Unid 

03 Compressor Compressor de ar com mangueira e 5 níveis 01 Unid 

04 Carrinho Carrinho do trilho. 01 Unid 

05 Terminal trilho - 01 Unid 

06 Régua Milimetrada, tamanho 20 cm. 01 Unid 

07 Sensor de força 
Wireless force acceleration. Marca: Pasco.  Capacidade max: 

50N 
01 

Unid 

08 Porta peso Porta peso de massa 10g 01 Unid 

09 Linha Linha de costura 1,5 M 

10 Peso Pesos de massa10g 20 Unid 

11 Suporte Para a roldana 01 Unid 

12 Roldana De baixo atrito 01 Unid 

13 Mola - 01 Unid 

14 Guia  Para a mola 01 Unid 

15 Braçadeira - 01 Unid 

16 Suporte Para a braçadeira 01 Unid 

17 Garra - 01 Unid 

18 Suporte Para a garra 01 Unid 

19 Régua Milimetrada, tamanho 1 m, com marcadores de posição 01 Unid 

20 Suporte Para régua 01 Unid 

 Fonte – Especificações dos materiais. 

 

3.2 Referencial Metodológico 

O presente trabalho propõe uma abordagem incomum no que tange o estudo do 

magnetismo, para ser mais preciso, uma proposta para estimar a magnitude da força magnética 

resultante da interação entre dois imãs. Realizamos a pesquisa no Laboratório de Física I do 

Instituto de Educação Agricultura e Ambiente (IEAA), latitude: -7.51459 e longitude -

63.02864, situado no Sul do Amazonas.  

Tratou-se, portanto, de uma pesquisa do tipo exploratória, pois quase não se encontram 

informações, na literatura, sobre o objeto de estudo deste trabalho. De acordo com Selltiz, 
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Wrightsman & Cook (1965), estudos exploratórios investigam novas ideias, na intenção de 

familiarizar-se com dado fenômeno, sem a necessidade de formular hipóteses.  

Já Aaker, Kumar & Day (2004), trazem a pesquisa exploratória como de praxe 

detentora de abordagem qualitativa e ausente de hipóteses, ou com hipóteses não muito 

definidas. 

Para Zikmund (2000) pesquisas exploratórias buscam meios, descobrem ideias novas 

ou diagnosticam situações, mesmo havendo conhecimento sobre determinado assunto. Esse 

tipo de pesquisa, pode buscar explicações alternativas, podendo o pesquisador procurar 

conhecer todas as formas de explicação ou ao menos uma.  

Desta forma, para a realização deste trabalho, fizemos incialmente uma análise do 

estado da arte. Após identificamos a abordagem do magnetismo e equações utilizadas para o 

cálculo da força magnética, em livros atualmente empregados nos ensinos médio e superior. Na 

perspectiva da análise de conteúdo de Moraes (1999). 

Em seguida, identificamos três atividades experimentais simples que envolvem 

conceitos de mecânica estática, aplicações das Leis de Newton e da Lei de Hooke, para 

correlacionar com os conceitos do magnetismo. 

 

3.3 Procedimento metodológico 

 

As atividades foram realizadas no trilho de ar, com o compressor no nível 2, utilizamos 

dois ímãs de neodímio (12mm de diâmetro e 6mm de altura), um deles assentado no terminal 

do trilho em uma de suas extremidades e outro numa face do carrinho. Os ímãs foram fixados 

e alinhados de modo a repelir um ao outro, com máxima repulsão possível, conforme o carrinho 

se aproximasse da extremidade do trilho que continha um dos ímãs fixado. 

 

3.3.1 Atividade força peso versus força magnética 

 

Para a primeira atividade colocamos uma roldana com atrito desprezível atrás da 

extremidade do trilho com o ímã, esta roldana foi alinhada com o carrinho e o terminal do trilho. 

Em seguida foi amarrado uma linha no carrinho, linha esta que passava pela roldana e continha 

um porta peso amarrado em sua outra extremidade, como mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Foto do aparato da atividade 1 (força peso versus força magnética). 

 
Fonte - Foto registrada pelo autor durante realização da atividade no Laboratório de Física I da UFAM. 

Ao iniciar a atividade, com o porta peso vazio de massa inicial m0, medimos, com uma 

régua milimetrada, a distância entre os ímãs. Em seguida acrescentamos uma massa de 10g no 

porta peso e novamente medimos a distância entre os ímãs. Este processo foi repetido até o 

preenchimento da capacidade máxima do porta peso.  

Encerrando a atividade, retiramos o porta peso com as massas nele contidas, sem 

perder a ordem em que foram adicionadas, e com o auxílio do sensor de força medimos a força 

peso retirando massa por massa e anotando na Tabela 2 da próxima seção, relacionando-as com 

as respectivas distâncias entre os ímãs. 

 

3.3.2 Atividade força elástica versus força magnética 

 

Ao iniciar esta atividade realizamos uma subatividade, para obtenção da constante da 

mola. Subatividade esta que ocorreu da seguinte maneira: penduramos a mola em um suporte, 

prosseguindo marcamos, na régua, o ponto de equilíbrio da mola, penduramos um porta peso 

na outra extremidade da mesma, em sequência medimos a sua distensão, acrescentamos uma 

massa de 10g no porta peso e novamente medimos a distensão da mola. Repetimos esse 

processo mais nove vezes e, por fim, pesamos as massas no sensor de força, de modo análogo 

a atividade 1, obtivemos assim os dados expressos na Tabela 3 da próxima seção. 
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Para a atividade fixamos uma mola com uma guia interna na retaguarda do carrinho. 

E para comprimir a mola utilizamos um suporte com uma braçadeira, conforme ilustrado na 

Figura 5. 

Figura 5 – Foto do aparato da atividade 2 (força elástica versus força magnética). 

 
Fonte - Foto registrada pelo autor durante realização da atividade no Laboratório de Física I da UFAM. 

Para iniciar a coleta de dados, primeiramente encontramos o “ponto de equilíbrio”, 

(menor distância entre os ímãs na qual sua interação não comprimia a mola), então medimos, 

com uma régua milimetrada, a distância entre os ímãs e o comprimento da mola. Em seguida 

arrastamos o suporte no sentido da extremidade do trilho que possuía um dos ímãs fixado, de 

modo a comprimir a mola e por consequência as distâncias entre os ímãs, novamente foi medido 

a distância entre os ímãs e o comprimento da mola. Repetimos este processo até a mola ficar 

totalmente comprimida. Os dados obtidos foram anotados na Tabela 4 da próxima seção. 

 

3.3.3 Atividade plano inclinado 

 

Esta última atividade foi realizada duas vezes. Na primeira, o carrinho continha apenas 

a sua massa mais a do imã, resultando numa força peso de 1,79N (medida pelo sensor de força). 

E na segunda, acrescentamos massa ao carrinho a qual o sensor acusou 2,75N de força peso. 

Inclinamos o trilho conforme a Figura 6 para iniciarmos a atividade. 
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Figura 6 – Foto do aparato da atividade 3 (plano inclinado). 

 
Fonte - Foto registrada pelo autor durante realização da atividade no Laboratório de Física I da UFAM. 

Conhecendo o comprimento, de 1,50m, do pé de apoio do trilho até a extremidade 

oposta ao ímã, e através da relação de acordo com a Equação (5), calculamos a altura necessária 

para levantarmos a extremidade do trilho, oposta a que possuía o ímã fixado, fazendo que o 

plano do mesmo obtivesse um ângulo de 5º com o plano da horizontal. Em seguida medimos a 

distância entre os ímãs, repetimos este processo para ângulos distintos, as Tabelas 5 e 6 na 

próxima seção trazem os dados coletados nos experimentos com o carrinho com 1,79N e 2,75N 

de peso, respectivamente. 

Encerramos assim as atividades experimentais. Os dados coletados nos experimentos 

estão expressos nas tabelas da próxima seção, para tratamento dos mesmos e discussão deste 

trabalho. 

 

3.4 Validação de modelos 

 

Durante o desenvolvimento de um modelo, este necessita passar por um processo de 

validação. A validação do modelo nada mais é do que o teste de desempenho do mesmo em 

outras situações. Para tal é preciso de um conjunto de dados observados e as condições iniciais 

e de contorno. 

Uma boa forma para esta validação é a utilização de cálculos estatísticos, para a 

verificação de quão bom é o desempenho do modelo. Dentre estes cálculos estatísticos temos o 
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R², também conhecido como coeficiente de determinação, ele fornece a fração da variância total 

nos dados observados. Seu valor está sempre entre 1 e 0, quanto mais próximo de 1 maior a 

coerência do modelo, quanto mais próximo de 0 menor ela é. O R² pode ser obtido, segundo 

Legates & McCabe (1999), através da formula: 

𝑅2 = {
∑ (𝑂𝑖−Ō)(𝑃𝑖−�̅�)

𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑂𝑖−Ō)²
𝑛

𝑖=1
√∑ (𝑃𝑖−�̅�)²

𝑛

𝑖=1

}

2

,                                         (10) 

onde n representa a quantidade de dados observados e simulados, Oi os dados observados, Ō a 

média dos dados observados, Pi os dados simulados e �̅� a média dos dados simulados. 

Utilizado na validação de modelos temos Coeficiente de eficiência (E), desenvolvido 

por Nash & Sutcliffe (1970). Deste o seu valor pode ser encontrado entre -∞ e 1. Assim como 

o coeficiente anterior, neste quanto mais próximo de 1 for o seu valor, mais eficaz é o modelo. 

Este é obtido pela fórmula: 

𝐸 = 1 −
∑ (𝑂𝑖−𝑃𝑖)²

𝑛

𝑖=1

∑ (𝑂𝑖−Ō)²
𝑛

𝑖=1

.                                                        (11) 

Temos também o Índice de concordância de Willmott (d), este que foi desenv olvido 

e publicado por Willmott (1981), seu valor pode estar entre 1 e 0, sendo que quanto mais 

próximo de 1 for o valor de d, melhor o desempenho do modelo. Este pode ser obtido através 

da fórmula: 

𝑑 = 1 −
∑ (𝑂𝑖−𝑃𝑖)²

𝑛

𝑖=1

∑ (|𝑃𝑖−Ō|+|𝑂𝑖−Ō|)²
𝑛

𝑖=1

.                                                 (12) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta etapa da pesquisa buscamos encontrar a intensidade da força magnética de 

repulsão entre os ímãs e relacioná-la com a distância relativa entre eles, na intenção de 

elaborarmos um modelo padrão para o cálculo da força magnética em função da distância, para 

dois ímãs de neodímio. Para todos os efeitos, desprezamos a resistência do ar e a força de atrito, 

entre o carrinho e o trilho, devido a magnitude destas serem de ordem muitíssimo baixa. 

 

4.1 Atividade 1 (força peso versus força magnética) 

 

Na Tabela 2 estão relacionadas as forças peso do porta peso com as respectivas 

distâncias dos ímãs. Na primeira coluna está a ordem em que foi realizado a medida, na segunda 

à distância, em metros, entre os ímãs e na última coluna a força peso, em newtons, do porta 

peso. 

Tabela 2 - Força peso no porta peso e distância relativa entre os ímãs. 

Ordem Distância ímãs (m) Força (N) 

1 0,0275 0,09 

2 0,022 0,18 

3 0,019 0,28 

4 0,017 0,38 

5 0,0155 0,48 

6 0,0145 0,58 

7 0,014  0,66 

8 0,013  0,85 

9 0,012 0,95 

10 0,011 1,04 

11 0,010 1,23 

12 0,009 1,52 

13 0,008 1,91 

Fonte - Dados obtidos na atividade 1 (Força Peso versus força magnética). 

Nesta atividade podemos notar que as forças atuam no sistema, como mostrado nos 

diagramas (a) e (b) da Figura 7 a seguir, da seguinte maneira: A força peso do porta peso é 

propagada pela linha através de sua tensão, puxando o carrinho que, por sua vez, imprime a 

repulsão entre os ímãs. Sabendo que o atrito da roldana é muitíssimo baixo podendo ser 

desprezado e pela Lei III de Newton, temos que a força magnética entre os ímãs possui mesma 

intensidade que a força peso do porta peso. Portanto, adotamos os valores desta para a força 

magnética de interação entre os ímãs. 
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Figura 7 - Diagrama da interação da força peso versus força magnética. 

 
Fonte - Diagrama confeccionado pelo autor. 

Ao elaborar o gráfico, de dispersão, do comportamento da força magnética dos ímãs 

em função da distância entre estes, em uma planilha eletrônica, selecionamos as forças para o 

eixo Y e as distâncias relativas para o eixo X, descritos na tabela anterior. Ao adicionar uma 

linha de tendência optamos por uma linha exponencial, da qual pode ser obtida uma equação 

do tipo exponencial, que é representada da seguinte maneira em sua forma mais geral: 

Y = Aeβx.                                                                 (13) 

Escolhemos uma linha de tendência exponencial, porque esta foi a que melhor se 

adequou ao comportamento da força em função da distância no experimento realizado, obtendo 

um coeficiente de determinação (R²) com 99% de confiabilidade na equação, os quais podemos 

verificar no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Força magnética em função da distância entre os ímãs Atividade 1. 

 
Fonte - Gráfico de dispersão com linha de tendência exponencial dos dados obtidos nesta atividade. 
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4.2 Atividade 2 (força elástica versus força magnética) 

 

Descrevemos na Tabela 3, os dados coletados na subatividade, da atividade 2 e o 

cálculo da constante da mola. Na primeira coluna está a ordem em que foram realizadas as 

medidas, na segunda a força F peso, na terceira a distensão x associada à mola, na quarta a 

constante k, calculada pela lei de Hooke e na última linha a média de k. 

Tabela 3 - Força impressa na mola, distensão relativa da e constante k da mola. 

Ordem Peso (N) Distensão (m) Constante da mola k=F/x (N/m) 

1 0,09 0,005 18,0 

2 0,18 0,009 20,0 

3 0,28 0,0145 19,3 

4 0,38 0,019 20,0 

5 0,48 0,0245 19,6 

6 0,58 0,029  20,0 

7 0,66 0,034 19,4 

8 0,76 0,039 19,5 

9 0,85 0,044 19,3 

10 0,95 0,049 19,4 

Média 19,45 

Fonte - Dados obtidos na subatividade. 

Ao organizar os dados da Tabela 3 em um gráfico de dispersão, Gráfico 2 a seguir, 

com força peso em função da distensão da mola, selecionamos as forças para o eixo Y e as 

distensões relativas para o eixo X, descritos na tabela anterior. Ao adicionar uma linha de 

tendência optamos por uma curva linear, a qual pode ser obtida por uma equação do tipo linear, 

que é representada da seguinte maneira em sua forma mais geral: 

Y = aX + b                                                                 (14) 

Escolhemos linha de tendência linear para esta subatividade, porque foi a que melhor 

se adequou, obtendo um coeficiente de determinação 99% de confiabilidade na equação, como 

podemos verificar no Gráfico 2 a seguir. A importância desta subatividade está na obtenção do 

coeficiente angular da reta oferecida por esse gráfico, pois este apresenta um valor para a 

constante k da mola, mais preciso que o valor da média da constante descrito na tabela anterior. 
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Gráfico 2 - Força elástica em função da distensão da mola Subatividade da Atividade 2. 

 
Fonte - Gráfico de dispersão com linha de tendência linear dos dados obtidos nesta Subatividade. 

Na Tabela 4, descrevemos as distâncias entre os ímãs, a compressão da mola para cada 

medida e fazendo uso de k=19,39 N/m, constante da mola calculada por regressão linear do 

gráfico construído com os dados obtidos na subatividade, e através da lei de Hooke, calculamos 

a força F impressa na mola. Na primeira coluna está expresso a ordem em que as medidas foram 

realizadas, na segunda à distância entre os ímãs em cada medida, na terceira a compressão da 

mola associada e na última o valor relativo da força impressa no sistema. 

Tabela 4 - Distância entre os ímãs, compressão da mola relativa e força obtida em função da compressão da mola 

pela constante k. 

Ordem Distância ímãs (m) Compressão da mola (m) F=kx (N) 

1 0,022 0,005 0,097 

2 0,019 0,009 0,17 

3 0,018 0,011 0,21 

4 0,017 0,014 0,27 

5 0,016 0,017 0,33 

6 0,015 0,022 0,43 

7 0,014 0,027 0,52 

8 0,013 0,030 0,58 

9 0,012 0,041 0,79 

10 0,011 0,046 0,89 

11 0,010 0,056 1,09 

12 0,009 0,069 1,34 

13 0,008 0,076 1,47 

Fonte - Dados obtidos na atividade 2 (Força Elástica versus força magnética). 

Podemos ver que nesta atividade as forças atuam no sistema como mostrado nos 

diagramas (a) e (b) da Figura 8 a seguir da seguinte maneira: A braçadeira imprime uma força 

na mola, que ao comprimir imprime também uma força no carrinho que, por sua vez, produz a 

repulsão entre os ímãs. Em resumo, pela Lei III de Newton, temos que a força magnética entre 

F(d) = 19,39d + 0,0032
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os ímãs possui mesma intensidade que a força elástica produzida pela mola. Portanto, adotamos 

os valores desta para a força magnética de interação entre os ímãs. 

Figura 8 - Diagrama da interação da força elástica versus força magnética. 

 
Fonte - Diagrama confeccionado pelo autor. 

Analogamente a atividade anterior, nesta atividade obtivemos uma equação com 

coeficiente de determinação com 99% de confiabilidade, assim como podemos observar no 

Gráfico 3 a seguir. 

Gráfico 3 - Força magnética em função da distância entre os ímãs Atividade 2. 

 
Fonte - Gráfico de dispersão com linha de tendência exponencial dos dados obtidos nesta atividade. 

 

4.3 Atividade 3 (plano inclinado) 

 

Na Tabela 5, a seguir, estão descritos os dados obtidos na atividade 3, realizada com o 

carrinho cuja força peso medida no sensor de força é de 1,79N. Na primeira coluna da tabela 

está a ordem em que foram realizadas as medidas, na segunda o ângulo que o trilho fez com a 
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horizontal, na terceira a distância entre os ímãs e na última a componente x, do plano do trilho, 

da força peso do carrinho, calculada através da Equação (7): 

Tabela 5 - Ângulo entre a horizontal e o plano do trilho, distância relativa entre os ímãs e componente x da força 

peso do carrinho de 1,79N. 

Ordem Ângulo Ɵ (º) Distância (m) Fx=F.Sen Ɵ (N) 

1 5 0,023 0,16 

2 6 0,022 0,19 

3 7 0,021 0,22 

4 10 0,019 0,31 

5 11 0,018 0,34 

6 12 0,017 0,37 

7 15 0,016 0,46 

8 16,5 0,015 0,51 

9 18 0,014 0,55 

10 23 0,013 0,70 

11 28 0,012 0,84 

12 35 0,011 1,03 

Fonte - Dados obtidos na atividade 3 (Plano Inclinado) peso 1,79N. 

Nesta atividade observamos que as forças atuam no sistema como mostrado nos 

diagramas (a) e (b) da Figura 9 a seguir da seguinte maneira: Sendo a componente x da força 

peso do carrinho e a força magnética de interação entre os ímãs, as únicas forças atuando no 

eixo x do plano do trilho. Portanto, pela Lei III de Newton, temos que a força magnética entre 

os ímãs tem mesma intensidade que a componente x da força peso do carrinho. Portanto, nesta 

atividade, adotamos o valor da Fx do carrinho para a força magnética de interação entre os ímãs. 

Figura 9 - Diagrama da interação da componente x da força peso do plano inclinado versus força magnética. 

 
Fonte - Diagrama confeccionado pelo autor. 

Analogamente as atividades anteriores, nesta atividade utilizando o carrinho com 

1,79N de força peso (carrinho sem massas adicionais), obtivemos uma equação com coeficiente 

de determinação com 99% de confiabilidade, assim como podemos observar no Gráfico 4 a 

seguir: 
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Gráfico 4 - Força magnética em função da distância entre os ímãs Atividade 3 (1,79N). 

 
Fonte - Gráfico de dispersão com linha de tendência exponencial dos dados expressos na Tabela 5. 

Esta terceira atividade foi realizada mais uma vez, mas com uma força peso de 2,75N 

para o carrinho. Os dados obtidos para esta etapa estão expressos na Tabela 6 a seguir, esta que 

segue mesma estrutura da tabela anterior. 

Tabela 6 - Ângulo entre a horizontal e o plano do trilho, distância relativa entre os ímãs e componente x da força 

peso do carrinho de 2,75N. 

Ordem Ângulo Ɵ (º) Distância (m) Fx=F.Sen Ɵ (N) 

1 5 0,020 0,24 

2 6 0,019 0,29 

3 7 0,018 0,33 

4 8 0,017 0,38 

5 9 0,016 0,43 

6 10 0,015 0,48 

7 12 0,014 0,57 

8 15 0,013 0,71 

9 18 0,012 0,85 

10 22 0,011 1,03 

11 28 0,010 1,29 

12 35 0,009 1,58 

Fonte - Dados obtidos na atividade 3 (Plano Inclinado) peso 2,75N. 

Repetindo exatamente os passos desta atividade, acima citado, mas desta vez o 

carrinho com 2,75N de força peso (carrinho com massas adicionais), obtivemos a equação uma 

equação com coeficiente de determinação com 99% de confiabilidade, assim como podemos 

observá-los no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Força magnética em função da distância entre os ímãs Atividade 3 (2,75N) 

 
Fonte - Gráfico de dispersão com linha de tendência exponencial dos dados expressos na Tabela 6. 

 

4.4 Modelo para calcular força magnética de interação entre dois ímãs 

 

Na expectativa de elaborar um modelo, para o cálculo da força magnética da interação 

entre dois ímãs e propô-lo como forma de facilitar o ensino/aprendizagem deste estudo. Visto 

que este fenômeno possui maior facilidade de ser reproduzido e contextualizado, do que os 

fenômenos comumente utilizados para o cálculo desta força, realizamos então as atividades 

experimentais e análises nas seções e subseções anteriores. Obtivemos assim quatro funções 

exponenciais que possuem comportamento muito semelhante ao da força magnética, entre os 

ímãs, em função da distância entre eles. 

Tendo posse destas quatro funções exponenciais obtidas analisando os dados coletados 

nas atividades experimentais. Optamos por esta parametrização pois é melhor a se ajustar aos 

dados experimentais de todas as atividades realizadas neste trabalho, onde em todas elas 

obtivemos 99% de confiabilidade com uma média de 0,99315 dos coeficientes de determinação. 

Além disso os trabalhos Vokoun & Beleggia (2014), Vokoun; Beleggia; Heller & Sittner (2009) 

e Vokoun; Tomassetti; Beleggia & Stachiv (2011), na mesma perspectiva aboradaram 

comportamento semelhante da força magnética em função da distância, entre pares de ímãs no 

formato cilíndrico. 

Computamos então as médias e o desvio padrão das constantes A e β expressas na 

Tabela 7 a seguir, a qual traz na primeira coluna a ordem em que foram realizadas, na segunda 

F(d) = 6,49e-167,1d
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as atividades, na terceira o valor em newtons da constante A, na quarta o valor em mˉ¹ da 

constante β, na última as equações anteriormente discutidas e na última linha as médias. 

Tabela 7 - Média e desvio padrão estimados das constantes A e β das quatro atividades experimentais acima. 

Ordem Atividade A (N) β  (mˉ¹) F(d)=Ae^(βd) (N) 

1 Atividade 1 (Força Peso) 6,12 -158,5 F(d) = 6,12e-158,5d 

2 Atividade 2 (Força Elástica) 8,01 -199,5 F(d) = 8,01e-199,5d 

3 Atividade 3 (Plano Inclinado 1) 4,93 -149,2 F(d) = 4,93e-149,2d 

4 Atividade 3 (Plano Inclinado 2) 6,49 -167,1 F(d) = 6,49e-167,1d 

5 Média 6,39 -168,6 F(d) = 6,39e-168,6d 

6 Desvio padrão (σ) 1,27 21,87 F(d) = (6,39±1,27)e-(168,6±21,87)d 

Fonte - Dados obtidos no tratamento dos dados das atividades. 

 

4.5 Verificação e validação do modelo 

 

De posse das médias, dos A e dos β, expressos na Tabela 7, obtemos o modelo dado 

por 

F(d) = (6,39±1,27)e-(168,6±21,87)d                                         (15) 

Para verificar a confiabilidade deste modelo, substituímos nele os valores das 

distâncias medidas em todas as atividades e comparamos esses valores de força preditos com 

os valores obtidos experimentalmente, estes valores constam na Tabela 8. 

Na primeira coluna da Tabela 8 estão as distâncias entre os ímãs. Na segunda as forças 

encontradas na atividade 2. Na terceira as forças da atividade 1, na quarta e na quinta as forças 

da atividade 3 e na última a força calculada para a distância através do modelo. 
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Tabela 8 - Comparação entre as forças obtidas experimentalmente e das obtidas através do modelo, utilizando as 

mesmas distâncias de interação entre os ímãs. 

Distância (m) Força 

Elástica (N) 

Força 

Peso (N) 

Plano Inclinado 

1,79N (N) 

Plano Inclinado 

2,75N (N) 

Força calculada 

Modelo (N) 

2,75x10 ˉ² - 0,09 - - 0,062 

2,3 x10 ˉ² - - 0,16 - 0,13 

2,2 x10 ˉ² 0,097 0,18 0,19 - 0,16 

2,1 x10 ˉ² - - 0,22 - 0,18 

2,0 x10 ˉ² - - - 0,24 0,22 

1,9 x10 ˉ² 0,17 0,28 0,31 0,29 0,26 

1,8 x10 ˉ² 0,21 - 0,34 0,33 0,31 

1,7 x10 ˉ² 0,27 0,38 0,37 0,38 0,36 

1,6 x10 ˉ² 0,33 - 0,46 0,43 0,43 

1,55 x10 ˉ² - 0,48 - - 0,47 

1,5 x10 ˉ² 0,43 - 0,51 0,48 0,51 

1,45 x10 ˉ² - 0,58 - - 0,55 

1,4 x10 ˉ² 0,52 0,66 0,55 0,57 0,60 

1,3 x10 ˉ² 0,58 0,85 0,70 0,71 0,71 

1,2 x10 ˉ² 0,79 0,95 0,84 0,85 0,84 

1,1 x10 ˉ² 0,89 1,04 1,03 1,03 1,00 

1,0 x10 ˉ² 1,09 1,23 - 1,29 1,18 

9 x10 ˉ³ 1,34 1,52 - 1,58 1,40 

8 x10 ˉ³ 1,47 1,91 - - 1,66 

Fonte - Dados obtidos durante a atividade. 

Na intenção de fazer essa comparação de uma forma mais nítida, elaboramos um único 

gráfico, os gráficos das forças obtidas experimentalmente (no eixo X) em relação a força 

calculada pelo modelo (no eixo Y), para as mesmas distâncias. A atividade 1 (Força Peso) está 

representada em vermelho, a atividade 2 (Força Elástica) em amarelo, da atividade 3 (Plano 

Inclinado) peso 1,79N e 2,75N em verde e em azul, respectivamente. Podemos observá-las no 

Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Gráfico das forças mensuradas experimentalmente versus forças calculadas através do modelo. 

 
Fonte - Forças obtidas experimentalmente no eixo X e força calculada através do modelo no eixo Y. 
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Além dos coeficientes de determinação (R²)2, calculados a partir dos gráficos, para 

melhor precisão na validação, calculamos também os Coeficientes de Eficiência (E)3 e os 

Índices de concordância de Willmott (d)4, das atividades, os quais estão expostos na Tabela 9 a 

seguir. Na primeira coluna estão os indicadores de desempenho, nas colunas seguintes estão os 

valores destes respectivos as atividades: atividade 1 (Força Peso), atividade 2 (Força Elástica), 

atividade 3 (Plano Inclinado) 1,79N e atividade 3 (Plano Inclinado) 1,79N, nesta ordem. 

Tabela 9 - Indicadores de desempenho do modelo para validação. 

Indicador de desempenho Força 

Peso 

Força 

Elástica 

Plano Inclinado 

1,79N 

Plano Inclinado 

2,75N 

Coeficiente de determinação (R²) 0,99 0,99 0,99 0,99 

Coeficiente de eficiência (E) 0,97 0,95 0,99 0,98 

Concordância de Willmot (d) 0,99 0,,99 1,00 0,99 

Fonte - Dados obtidos no desenvolvimento do trabalho.  

 
2 Calculado pela equação (7). 
3 Calculado pela equação (8). 
4 Calculado pela equação (9). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O modelo proposto correspondeu bem com as expectativas proporcionando excelentes 

resultados, pois os valores da força em função da distância, por ele aferidos, são muito próximos 

dos respectivos valores encontrados através das atividades experimentais, estes podem ser 

verificados na Tabela 8. Além disso, comprovamos estatisticamente a precisão deste, como 

podemos ver na Tabela 9, onde nenhum dos valores do coeficiente de determinação e do índice 

de concordância de Willmot deram valores abaixo de 99% de coerência e o coeficiente de 

eficiência não obteve nenhum valor baixo de 95%.  

Fato este que reforça a eficácia do modelo comprovando-a estatisticamente. Não 

esquecendo que este modelo é válido somente para interação entre um par de ímãs de 

𝑁𝑑2𝐹𝑒14𝐵, neodímio-ferro-boro (popularmente conhecido como super ímãs), no formato 

cilíndrico com 12mm de diâmetro e 6mm de altura. Mesmo que este modelo não possa ser 

empregado para qualquer tipo de ímã ele é interessante, pois possui uma excelente correlação 

entre teoria e prática.  

Logo o modelo proposto torna prático e viável, para uma escola de ensino básico com 

pouco recurso, reproduzir um experimento no qual se pode calcular a intensidade da força, de 

interação magnética, entre dois ímãs. Para o qual será necessário ter em posse apenas um par 

de ímãs, similares aos utilizados neste trabalho, e uma régua milimetrada simples, materiais 

estes baratos e de fácil acesso, onde deverá ser apenas medido a distância entre os mesmos, 

podendo esta distância ser aferida com a régua milimetrada e substituir então este valor de 

distância no modelo para encontrar a respectiva intensidade da força magnética. 
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