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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho é o resultado dos estudos desenvolvidos em 2014, 

no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do Governo do Estado 

do Paraná. O objetivo é fornecer orientações didáticas aos professores da 

disciplina de Física para a prática na aplicação de atividades experimentais em 

suas aulas. 

A ideia principal visa propor o uso de experimentos práticos em sala de 

aula, com o objetivo principal de aguçar a curiosidade dos alunos, inserindo 

nas séries iniciais, conceitos e fenômenos físicos presentes em seu dia a dia. 

A intenção é na melhoria do processo educativo com a oferta de um 

ensino com qualidade nas aulas de Física, visto que, a aplicação de 

experimentos práticos orientados pelos professores estão, diretamente 

relacionados com a melhoria na qualidade do ensino de Física, e pode ser um 

facilitador na compreensão dos assuntos estudados, bem como para aproximar 

a disciplina dos alunos. Com o cuidado de organizar as atividades práticas que 

envolvam o conteúdo de física em todas as etapas do ensino fundamental ao 

ensino médio, observando o grau de compreensão de cada série, fornecer 

ferramentas teóricas para que os professores tenham a capacidade de aplicar 

experimentos em sala de aula e mostrar aos alunos que a Física está presente 

em seu cotidiano. 
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ATIVIDADE 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

CANHÃO DE SAL DE FRUTAS I 

 

OBJETIVO  

 

Mostrar que num sistema onde inicialmente não existe movimento 

nenhum e então duas partes diferentes do sistema começam a se movimentar, 

existe uma compensação: os movimentos ocorrem na mesma direção, porém 

em sentidos opostos.  

 

CONTEXTO  

 

O Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento Linear diz que 

"todo sistema sempre conserva constante a sua quantidade de movimento 

linear", esta podendo ser inicialmente nula ou não.  

Neste experimento, o sistema considerado é o próprio "canhão" e todo o 

conjunto da base que o sustenta, para o qual a quantidade de movimento linear 

inicial é nula.  

 

IDEIA DO EXPERIMENTO  

 

O experimento consiste em construir um sistema muito similar a um 

canhão real. Uma embalagem de filme fotográfico (potinho plástico com tampa 

de pressão), preso inclinado a uma base de isopor sobre uma esteira de lápis 

cilíndricos (ou flutuando na água), faz o papel de canhão, sendo que a tampa 

representa a bala. O mecanismo de explosão, que impulsiona a bala e o 

canhão, é a pressão criada dentro do potinho pela liberação de gases. Estes 

surgem da reação química que se dá quando o sal de frutas entra em contato 

com a água. Esta reação precisa ser bem controlada e, para maior eficiência e 

sucesso, deve se iniciar depois que o potinho estiver bem tampado.  

Depois de armado o sistema, espera-se pelo "tiro". O que se observa é 

que  enquanto  a tampa ( bala) é  lançada  num sentido,  o resto  do   sistema  
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(canhão) se move noutro sentido, ou seja, recua. Ainda se observa que o 

conjunto de lápis se movimenta com sentido contrário ao canhão, que é a parte 

do sistema com a qual eles têm contato.  

A ideia é a de explorar a compensação de quantidades de movimentos 

bastante visível que ocorre neste experimento. A tampa, mais leve, se desloca 

com velocidade maior; o resto do sistema, mais pesado, se desloca noutro 

sentido com velocidade menor.  

 

LISTA DE MATERIAL 

 Embalagem de filme fotográfico: trata-se do pote plástico com tampa 

que são vendidos os filmes fotográficos. Pode ser obtido em lojas de 

revelação de filmes; 

 Tampa de caneta: usar uma tampa de caneta BIC onde a haste foi 

cortada fora, de modo que a tampa sirva como um recipiente que vai 

conter o sal de fruta; 

 Sal de fruta: qualquer marca de sal de fruta apresenta o mesmo 

resultado; 

 Placa de isopor: de preferência, a espessura do isopor deve ser a menor 

possível; 

 Lápis cilíndrico: uma dúzia ou menos; 

 Fita adesiva; 

 Água. 

  

MONTAGEM 

 Corte a folha de isopor num retângulo de aproximadamente 10 x 15 cm;  

 Corte outro pedaço da folha de isopor de tamanho 5 x 2 cm;  

 Fixe o potinho com fita adesiva sobre o isopor pequeno e ambos sobre o 

retângulo maior, de forma que o potinho fique inclinado e ao mesmo 

tempo não se obstrua a sua abertura (veja figura abaixo);  

 Encha a tampa da caneta com sal de fruta;  
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 Mantendo todo o conjunto na vertical, coloque água no potinho, até 

aproximadamente 1/3 de sua capacidade;  

 Agora coloque a tampa de caneta "carregada" dentro do pote, de modo 

que a água não entre em contato com o sal de fruta;  

 Tampe cuidadosamente o potinho;  

 Agite e coloque rapidamente todo o conjunto sobre uma esteira de lápis 

numa mesa lisa e plana.  

 

COMENTÁRIOS  

 Este experimento pode ser feito usando uma variedade muito grande de 

diferentes materiais. Este conjunto de materiais nos pareceu o mais fácil 

de obter e o que resulta em menos espalhamento de água após a 

explosão.  

 

ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM  

 

 

 

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru  
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ATIVIDADE 7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

FAÇA DINHEIRO  

OBJETIVO 

O objetivo deste experimento é demonstrar que a associação de 

espelhos pode multiplicar imagens, ou seja, podemos aparentemente ter a 

reflexão de um objeto refletido. 

CONTEXTO 

Associando espelhos corretamente, é possível fazer com que as 

imagens refletidas se multipliquem de acordo com o ângulo formado entre as 

faces dos espelhos. 

IDEIA DO EXPERIMENTO 

Dois espelhos têm um de seus lados unidos de modo que eles possam 

ser dispostos formando um ângulo. O ângulo menor fica entre as faces 

reflexivas. Coloca-se uma moeda entre as faces. Os raios de luz que partem 

dela chegam ao observador de vários modos: 

1 - Saem diretamente: imagem real. 

2 - Fazem uma única reflexão nos espelhos: primeira ordem; imagem virtual. 

3 - Fazem duas ou mais reflexões: segunda ordem; imagem virtual, terceira 

ordem; imagem virtual etc.  

LISTA DE MATERIAL 

 Dois espelhos: destes pequenos, com as bordas laranja e de plástico. 

Geralmente são encontrados em supermercados ou bazares; 

 Fita adesiva: durex, crepe ou isolante; 

 Transferidor de papel; pode-se tirar cópia de um transferidor; 

 Moeda. 
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MONTAGEM 

 Retire as bordas dos espelhos.  

 Cole os dois espelhos com a fita adesiva no lado não reflexivo. Deixe um 

espaço entre os espelhos de modo que se possa encostá-los, quando 

montados. 

 Posicione os espelhos sobre o transferidor de papel para medir o ângulo 

de abertura. 

 

ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM 

Na figura abaixo não aparecem todas as imagens que são formadas, 

para não saturar o desenho. 

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru 
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ATIVIDADE 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESPELHO CÔNCAVO  

 

OBJETIVO 

Este experimento tem por objetivo construir um espelho côncavo bem 

como observar como os raios de luz se comportam quando são refletidos por 

ele. 

 

CONTEXTO 

Sabe-se que quando um raio de luz incide em um espelho plano, é 

refletido com o mesmo ângulo com o qual incidiu em relação à normal. Porém 

se curvamos este espelho, de modo que a superfície refletora assuma uma 

forma côncava, isto não ocorre. Neste caso teremos um espelho côncavo que 

obedece a algumas propriedades. Uma delas, e a mais interessante neste 

caso, é que raios que incidem paralelamente ao eixo central desse espelho 

côncavo são refletidos, passando pelo foco do mesmo, como na figura abaixo. 

Foco, ou distância focal, é a metade do raio de curvatura do espelho. 

 

F é o foco e C o centro de curvatura 
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IDEIA DO EXPERIMENTO 

Um pente e uma lanterna são utilizados para formar feixes luminosos 

paralelos. Ao interceptar os feixes com um espelho côncavo, observa-se que 

os raios luminosos são refletidos por ele, passando por um ponto que é a 

metade do seu raio, ou seja, o foco. 

 

LISTA DE MATERIAL 

 Garrafa Pet de 2L de refrigerante: ou qualquer outro objeto/embalagem 

que possa fornecer um anel com diâmetro semelhante; 

 Embalagem dos salgadinhos ELMA CHIPS: utilizamos uma embalagem 

de BACONZITOS, mas pode ser utilizada a embalagem de qualquer 

outro salgadinho desta marca. Pode-se utilizar também uma embalagem 

de pó de café que é feita de um material muito parecido; 

 Pente; 

 Lanterna; 

 Cola branca. 

 

MONTAGEM 

 Corte a garrafa transversalmente de modo a formar um anel (Figura 1).  

 Corte o anel ao meio de forma que visto de cima seja um semi-círculo 

(Figura 2).  

 Cole um pedaço da embalagem de salgadinho (com o mesmo tamanho 

da parte da garrafa) na face côncava do "semi-círculo", tendo cuidado 

para que a face mais refletora da embalagem fique voltada para a 

concavidade do "semi-círculo", com a finalidade de se formar um 

espelho côncavo. A face mais refletora da embalagem é o lado de 

dentro.  
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 Ilumine, com a lanterna, a superfície na qual será realizada a 

experiência, fazendo com que o feixe de luz gerado pela lanterna fique 

quase paralelo à esta superfície.  

 Coloque o pente na frente deste fixe na posição vertical ("em pé").  

 A luz gerada pela lanterna foi dividida em pequenos feixes. Colocando o 

espelho côncavo na frente desses feixes, é possível observar que eles 

são refletidos em direção ao foco do espelho.  

 

 

COMENTÁRIOS 

 Melhores resultados serão obtidos se a lanterna permanecer o mais 

longe possível do pente.  

 Utilizando os mesmos princípios também é possível construir um 

espelho convexo apenas colando o pedaço da embalagem do outro lado 

da parte retirada da garrafa.  

 Os raios andam paralelos às sombras, que são mais facilmente 

visualizadas. 
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ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM 

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru 
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ATIVIDADE 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

EFEITO QUENTE 

 

OBJETIVO  

 

O objetivo deste experimento é mostrar uma propriedade física de 

determinados materiais: a transformação de energia elétrica em energia 

térmica, conhecida como Efeito Joule.  

 

 

CONTEXTO  

 

A energia possui a característica de poder existir de várias formas e ser 

transformada de uma forma para outra. Por exemplo, a energia mecânica que 

se transforma em energia elétrica numa usina hidrelétrica ou a transformação 

de energia elétrica em energia térmica numa resistência de chuveiro.  

A transformação de energia pode ser em alguns casos, necessária, e em 

outros não. Por exemplo: para um automóvel em movimento, a transformação 

da energia cinética em atrito, em função da resistência do ar não é bem vinda. 

Já a transformação de energia elétrica em calor na resistência de um chuveiro 

num dia de frio, é muito bem vinda.  

Este último fenômeno denomina-se Efeito Joule: é a transformação de 

energia elétrica em calor num material por onde passa uma corrente elétrica.  

 

 

IDEIA DO EXPERIMENTO  

 

Uma das maneiras que temos para a verificação do Efeito Joule é 

usando o sentido do tato. Para isso basta construir um circuito elétrico muito 

simples, composto de uma fita de papel alumínio e uma pilha comum de 1,5 

volts.  
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Ao ligar as duas extremidades da fita de papel alumínio nos polos da 

pilha, estabelece-se uma corrente elétrica. Depois de um determinado tempo a 

fita se aquece devido à passagem da corrente elétrica. Este aquecimento é 

pequeno e só é possível verificá-lo usando o sentido do tato, numa região do 

corpo sensível a pequenas temperaturas. Como por exemplo, as costas da 

mão, o pulso etc.  

Outra maneira de se demonstrar o Efeito Joule é ligando-se dois fios às 

extremidades de uma pilha. Ao se encostar as extremidades livres dos fios em 

um pedaço de palha de aço fina (BOMBRIL, por exemplo), a palha de aço é 

aquecida, pelo efeito Joule, e incandesce, queimando toda.  

A corrente elétrica em um filamento de palha de aço o aquece. Por ele 

ser muito fino, ele então queima. Como a palha de aço é um emaranhado de 

filamentos, um queima o outro sucessivamente até que todo o pedaço de palha 

esteja queimado.  

 

LISTA DE MATERIAL 

 Palha de aço: quanto mais fina for a espessura dos fios da palha de aço, 

melhor. Os usados para lavar louça de cozinha são bons; 

 Pilha: uma pilha comum de 1,5 Volts será suficiente; 

 Papel alumínio: papel alumínio comum, usado na cozinha; 

 Fio para conexões: o fio deve ser fino e condutor de eletricidade. Estes 

fios podem ser encontrados em aparelhos elétricos ou eletrônicos 

velhos. Ou podem ser comprados em casa de material elétrico ou 

eletrônicos; 

 Porta pilhas e fios de conexão(jacaré): estes equipamentos são 

opcionais. O funcionamento do experimento não será prejudicado na 

falta deles. 
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MONTAGEM 

Para a verificação do Efeito Joule com o papel alumínio (veja Figura A): 

 Recorte uma fita  de  papel alumínio  de  aproximadamente  3 mm por 

10 cm ( comprimento suficiente para ligar os polos da pilha);  

 Ligue as extremidades da fita de alumínio e aguarde uns dois minutos;  

 Sinta pelo tato se houve aquecimento da tira de papel alumínio.  

Para a verificação do Efeito Joule com palha de aço (veja Figura B): 

 Ligue um pedaço de fio numa extremidade de uma pilha;  

 Ligue outro pedaço de fio à outra extremidade da pilha;  

 Pegue um pedaço pequeno de palha de aço e coloque-o no chão;  

 Encoste as extremidades livres do fio na palha de aço, próximos um do 

outro.  

 

COMENTÁRIOS  

 Para fazer com que a palha de aço se queime, é preciso que ao 

encostar os fios na palha de aço os mesmos estejam bem próximos e, 

caso a palha de aço não se queime com apenas uma encostada, faça 

pequenos movimentos com os fios, mantendo sempre um distância 

pequena entre eles.  

 Na montagem da palha de aço, tome o cuidado de não apoiá-la em 

algum lugar que possa pegar fogo como tapetes, carpetes, madeira, 

compensados, plásticos, ou tampouco próximo a inflamáveis como 

álcool, querosene, gasolina, bebida destilada, óleo, perfumes, 

desodorantes etc. Recomenda-se que se faça sobre um piso (ou mesa) 

de cimento ou pedra, como o chão de uma cozinha, ou sobre pia de 

mármore. Verifique sempre se não há algo que possa queimar por perto.  

 Não queime a palha de aço onde haja corrente de vento forte, ou algum 

ventilador ligado. O vento pode fazer com que a palha de aço voe, por 

ser muito leve. Ou ainda fazer com que faíscas soltem durante uma 

rajada de vento.  
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 Nas duas montagens o consumo da pilha é alto, pois a corrente elétrica 

não tem resistência no percurso, ou seja, o circuito está em curto. Por 

isso, é aconselhável não deixar o circuito fechado por muito tempo, 

desligando-o a cada demonstração. Outra maneira de resolver este 

problema é colocar uma resistência no circuito. Uma lâmpada de 

lanterna seria um bom resistor, mas então serão necessárias duas 

pilhas, visto que uma lâmpada necessita de no mínimo de 1,5 volts.  

 

ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM 

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru  
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ATIVIDADE 1º ANO ENSINO MÉDIO 

 

CANHÃO DE SAL DE FRUTAS II 

 

OBJETIVO  

 

Mostrar que num sistema onde inicialmente não existe movimento 

nenhum e então duas partes diferentes do sistema começam a se movimentar, 

existe uma compensação: os movimentos ocorrem na mesma direção, porém 

em sentidos opostos.  

 

CONTEXTO  

 

O Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento Linear diz que 

"todo sistema sempre conserva constante a sua quantidade de movimento 

linear", esta podendo ser inicialmente nula ou não.  

Neste experimento, o sistema considerado é o "canhão", para o qual a 

quantidade de movimento linear inicial é nula.  

 

 

IDEIA DO EXPERIMENTO  

 

O experimento consiste em construir um sistema algo similar a uma 

mistura de um canhão com um bonde suspenso. A embalagem de um filme 

fotográfico (potinho plástico com tampa de pressão), suspenso no ar por um fio 

(veja figura abaixo) faz o papel de canhão, sendo que a tampa representa a 

bala. O mecanismo de explosão, que impulsiona bala e canhão, é a pressão 

criada dentro do potinho pela liberação de gases. Estes surgem da reação 

química que se dá quando o sal de frutas entra em contato com a água. Esta 

reação precisa ser bem controlada e, para maior eficiência e sucesso, deve se 

iniciar depois que o potinho estiver bem tampado.  
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Depois de armado o sistema, espera-se pelo "tiro". O que se observa é 

que enquanto a tampa (a bala) é lançada num sentido, o resto do sistema (o 

canhão) se move noutro sentido, ou seja, recua.  

A ideia é a de explorar a compensação de quantidades de movimentos 

bastante visível que ocorre neste experimento. A tampa, mais leve, se desloca 

com velocidade maior; o resto do sistema, mais pesado, se desloca noutro 

sentido com velocidade menor.  

 

LISTA DE MATERIAL 

 Embalagem de filme fotográfico: trata-se do pote plástico com tampa 

onde são vendidos os filmes fotográficos. Pode ser obtido em lojas de 

revelação de filmes; 

 Tampa de caneta: usamos uma tampa de caneta BIC onde a haste foi 

cortada fora, de modo que a tampa sirva como um recipiente que vai 

conter o sal de fruta; 

 Sal de fruta: qualquer marca de sal de fruta proporciona o mesmo 

resultado; 

 Pedaço de canudo de refrigerante: o pedaço deve possui o mesmo 

comprimento da altura do potinho; 

 Linha de nylon: uns 5 metros de linha fina de pesca é o suficiente; 

 Fita adesiva; 

 Água. 

 

MONTAGEM 

 Fixe o pedaço de canudo no potinho com fita adesiva (veja figura 

abaixo) e então passe o fio através do canudo;  

 Encha a tampa da caneta com sal de fruta;  

 Mantendo todo o potinho na vertical, coloque água dentro dele, até 

aproximadamente 1/3 de sua capacidade;  
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 Agora coloque a tampa de caneta "carregada" dentro do pote, de modo 

que a água não entre em contato com o sal de fruta;  

 Tampe cuidadosamente o potinho;  

 Agite o potinho e rapidamente solte-o e estique o fio na horizontal.  

 

COMENTÁRIOS  

 Este experimento pode ser feito usando uma variedade muito grande de 

diferentes materiais. Este conjunto de materiais nos pareceu o mais fácil 

de obter e o que resulta em um maior efeito de recuo do canhão.  

 

ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM  

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru 

 

 

 

 

 



 
 

21 
  

ATIVIDADE 2º ANO ENSINO MÉDIO 

 

PROPAGAÇÃO DE CALOR POR CONDUÇÃO  

 

OBJETIVO  

O objetivo do experimento é mostrar a propagação de calor por 

condução utilizando um bom e um mau condutor de calor. 

 

CONTEXTO  

 

A propagação de calor pode ocorrer de três modos: por condução, 

convecção e irradiação. Enquanto a propagação por irradiação se dá mesmo 

na ausência de matéria (vácuo), a propagação por condução exige o contato 

entre os objetos que trocarão calor e a propagação por convecção envolve a 

movimentação da matéria. Quando colocamos uma panela com água no fogo 

para esquentar, podemos observar a propagação de calor dos três modos. Por 

condução: o calor do fogo se propaga para a panela que está em contato com 

ele; este calor se propaga também por condução para a água, que está em 

contato com a panela. Por convecção: a água que está em contato com o 

fundo da panela se aquece, sua densidade diminui (fica mais leve) e ela sobe, 

enquanto a água fria da superfície (mais pesada) desce para o fundo. Por 

irradiação: se tiramos a panela do fogo e aproximamos a mão de seu fundo, 

sentiremos um aumento de temperatura. O calor sentido não chegou por 

condução (pois não havia contato) nem por convecção (pois o ar quente sobe), 

pois a radiação independe da existência ou movimentação de matéria para se 

propagar. Outro exemplo de propagação por irradiação é a energia térmica do 

sol, que chega até nós pela propagação através do espaço, que é quase um 

vácuo perfeito. Neste experimento veremos a propagação de calor por 

condução e também a resistência oferecida à esta propagação por dois 

materiais diferentes: um fio elétrico e um palito de madeira.  
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IDEIA DO EXPERIMENTO  

 

A ideia é mostrar a propagação de calor por condução através de dois 

materiais diferentes: um fio elétrico, que conduz bem o calor, e um palito de 

madeira, que conduz mal o calor. Para isso pingamos gotas de vela com 

espaçamento constante no fio e no palito. Em seguida aquecemos uma das 

extremidades do fio. As gotas de vela vão se derretendo conforme o fio vai se 

aquecendo. Ou seja: conforme o calor vai se propagando no fio, as gotas de 

vela vão se derretendo. O mesmo não acontece quando aquecemos uma das 

extremidades do palito, pois a madeira não conduz calor tão bem quanto o 

metal. Portanto, quando se aquece uma das extremidades do palito, as gotas 

de vela não derreterão do mesmo modo como derreteram quando o fio foi 

aquecido. 

 

LISTA DE MATERIAL 

 Fio de cobre: fio elétrico de aproximadamente 15 centímetros de 

comprimento e de 2 ou 3 milímetros de diâmetro; 

 Palito de madeira: de dimensões similares ao do fio elétrico; em algumas 

regiões do país encontra-se na forma de espetinhos para churrasco; 

 Vela: vela comum; 

 Fósforo ou isqueiro: para acender a vela; 

 Lata: lata de refrigerante; 

 Prego e martelo: para furar a lata; 

 Papel alumínio: para enrolar o local onde o fogo entrará em contato com 

o palito de madeira. 

 

MONTAGEM  

 Faça um furo próximo à borda superior da lata de tal forma que o palito 

e/ou fio passe pelo furo.  
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 Pingue algumas gotas de vela sobre o fio, com espaçamentos 

aproximadamente iguais.  

 Espere alguns segundos para que a parafina (vela) endureça sobre a 

superfície do fio.  

 Acenda a vela na extremidade do fio.  

 Após alguns segundos percebe-se o resultado: a parafina começará a 

derreter, começando do ponto mais próximo de onde está sendo 

aquecido até a outra extremidade.  

 A seguir repita o procedimento acima para o palito.  

 

COMENTÁRIOS  

 Se a lata não parar em pé devido ao peso do fio, coloque água ou areia 

dentro da lata para equilibrar o peso.  

 Tenha cuidado ao manusear a vela quando acesa.  

 Se a vela for maior do que a lata, então corte um pedaço dela para que 

fique do mesmo tamanho da lata.  

 Utilize uma folha de papel sulfite ou similar por baixo do esquema do 

experimento para que a parafina não suje a mesa que está sendo 

utilizada.  

 Ao realizar a experimento com o palito, cubra com papel alumínio a 

parte que estará em contato com a chama para evitar que esta pegue 

fogo.  

 Durante a execução, ou no término do experimento, nunca toque na 

superfície do fio, pois esta estará aquecida podendo causar 

queimaduras.  

 Os pingos de vela são usados para que não seja necessário a utilização 

do tato para sentir a propagação de calor.  

 Pode-se fazer este experimento com duas latas, aquecendo o fio e o 

palito ao mesmo tempo.  
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ESQUEMA DE MONTAGEM  

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru 
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ATIVIDADE 3º ANO ENSINO MÉDIO 

 

MOTOR ELÉTRICO 

 

OBJETIVO  

 

Neste experimento vamos construir um sistema simplificado de motor de 

corrente contínua. Trata-se de uma aplicação de grande importância de 

eletricidade e magnetismo.  

 

 

CONTEXTO  

 

O motor elétrico funciona com base na repulsão entre imãs, um natural e 

outro não natural, neste nosso exemplo.  

 

 

IDEIA DO EXPERIMENTO  

 

O imã não natural neste experimento é uma bobina.  

O conveniente de se usar imãs não naturais num motor elétrico é a 

possibilidade de se manipular (inverter) os polos magnéticos.  

O funcionamento deste motor elétrico pode ser explicado em alguns 

passos (acompanhe pela figura abaixo):  

1) Num primeiro momento, os fios raspados estão em contato com as tiras e a 

corrente elétrica cria um campo magnético na bobina. Esta bobina por ter 

liberdade de rotação entra em movimento, para se livrar da repulsão do imã 

comum, que está fixo à sua frente.  

2) Em um quarto de volta, a bobina está parcialmente em contato com as tiras 

e o campo magnético começa a perder sua força. Não deixando assim que a 

atração do polo sul da bobina pelo polo norte do imã comum seja forte o 

suficiente para frear o movimento.  
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3) Quando a bobina completa meia volta, começaria o processo inverso. Ou 

seja, deveria existir um campo atrativo entre a bobina e o imã. Mas isso só 

aconteceria se os contatos estivessem ligados. Este contato não é 

estabelecido, pois esta atração frearia ou cessaria o movimento adquirido no 

primeiro momento.  

4) Completando-se mais um quarto de volta, o contato com as tiras começa a 

se reestabelecer e o campo magnético a ganhar força. Neste momento a 

bobina começa a ser repelida pelo imã comum. Dado o movimento que a 

bobina já possui, este ganha nova aceleração.  

5) Volta-se à posição inicial e o ciclo recomeça.  

Assim o processo continua periodicamente, enquanto existir corrente 

elétrica passando pela bobina.  
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LISTA DE MATERIAL 

 Um pedaço de fio de cobre esmaltado: aproximadamente um metro de 

fio no 26. Pode ser encontrado em casa de materiais elétricos ou 

eletrônicos ou então retirado de enrolamentos elétricos velhos; 

  Tiras de lata: neste experimento foi utilizado presilhas de lata das 

pastas de cartolina que são vendidas em papelarias; 

 Pilhas: acrescentar pilhas, ligadas em série, conforme a necessidade de 

montagem; 

 Imã: quanto mais intenso for o campo magnético melhor. Pode ser 

retirado de alto falantes velhos ou encontrados em lojas de ferro velho; 

 Pedaço de madeira: servirá como base para a montagem. 

 

 

MONTAGEM 

 Para fazer a bobina enrola-se o fio de cobre num cano ou qualquer outro 

objeto cilíndrico, com cerca de 3 cm de diâmetro. Deve-se deixar livre 

duas pontas de aproximadamente 2 cm de comprimento, em cada 

extremidade.  

 A raspagem do esmalte do fio de cobre nas extremidades deve ser feita 

da seguinte maneira: primeiro, deve-se raspar com uma lâmina todo o 

esmalte de uma das extremidades, dando uma volta completa. A outra 

extremidade, só é raspado o esmalte de meia volta do fio. Isso porque 

em um plano ambas extremidades estão raspadas, e em contato com as 

tiras, dando contato para a passagem de corrente elétrica. E 

consequentemente no outro plano, somente uma das extremidades em 

contato com as tiras estará raspada, não permitindo assim a passagem 

de corrente elétrica. E consequentemente não gerando campo 

magnético em torno da bobina.  
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 Para fazer os suportes da bobina utiliza-se tiras de lata , dando-lhes o 

formato indicado na figura a seguir e prendendo-as a uma base de 

madeira;  

 

 Coloque a bobina sobre o suporte, verificando se ela pode girar livremente. 

Se isso não ocorrer, alinhe as extremidades da bobina de modo que elas 

fiquem bem retas e opostas e veja se as depressões nos suportes estão em 

linha reta, no mesmo nível e do mesmo tamanho;  

 Ligue com fios de cobre cada uma das lâminas do suporte a uma 

extremidade da(s) pilha(s), prestando atenção para não deixar a faixa 

esmaltada das extremidades da bobina em contato com o suporte. 

 



 
 

29 
  

 Posiciona-se um imã sobre um suporte qualquer de forma que fique 

aproximadamente na mesma altura da bobina. Se o contato com a pilha 

for estabelecido e a bobina não girar, talvez seja preciso, no início, girar 

a bobina manualmente (dar um empurrãozinho).  

 

COMENTÁRIOS 

 Dada a simplicidade do motor, para funcionar, ele é dependente das 

dimensões e materiais usados. Portanto, algumas tentativas talvez 

sejam necessárias até que o motor funcione adequadamente.  

 Outra característica deste motor é que há determinadas combinações de 

formas diferentes de se ligar os polos da bateria às tiras e mesmo da 

posição da espira sobre as tiras. Mas algumas poucas tentativas devem 

levar a uma das combinações corretas.  

 

ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM 
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