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RESUMO 
 
 
 
 
 

Neste trabalho apresentamos atividades envolvendo alguns fenômenos 
eletromagnéticos, que poderão ser utilizados pelos professores a fim de permitir aos 
estudantes do 3º ano do Ensino Médio um contato mais direto com as grandezas 
pertinentes, bem como perceber as relações entre elas, possibilitando, desta forma, 
uma aprendizagem potencialmente mais significativa deste assunto. As atividades 
contêm elementos que permitem, de forma lúdica, manipular os dispositivos 
confeccionados com materiais de baixo custo relativo, de forma a reforçar conteúdos 
já ministrados, além de proporcionar maior desenvolvimento no campo dos 
conceitos intuitivos. As atividades podem também proporcionar um ambiente para 
estimular o aprimoramento da abstração necessária para uma melhor compreensão 
desses fenômenos que poderão facilitar a compreensão dos assuntos lei de Faraday 
e lei de Lenz, que serão ministrados posteriormente. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Materiais de Baixo Custo, Experimentação, 
Eletromagnetismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda 
Julho / 2016 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, os conhecimentos próprios que estão relacionados à 

área de ciências da natureza apresentam-se investidos de certa importância, tanto 

no que diz respeito a uma maior compreensão sobre os equipamentos 

tecnológicos utilizados no dia a dia, quanto para uma melhor qualidade de vida, 

permitindo uma maior participação social ativa, além de maior inserção com certa 

qualificação do cidadão no mercado de trabalho. Assim, permitindo um melhor 

exercício da cidadania plena. 

Em contrapartida, o ensino de física na educação básica ainda se encontra 

num estágio de excessivo conteúdo expositivo, com demasiada quantidade 

repetitiva de exercícios, permeado de cálculos matemáticos, não permitindo maior 

compreensão das situações quanto as relações das grandezas físicas envolvidas 

num determinado dos fenômenos, nem tão pouco do próprio fenômeno em si. 

Desse modo, é possível perceber certo distanciamento entre os conteúdos que são 

ministrados em sala de aula e a realidade cotidiana do aluno. Encontramos em 

Dias e Peduzzi (2001), que o estudo da Física no Ensino Médio se transformou 

numa disciplina de matemática aplicada e este conhecimento pronto, e ainda, em 

Laranjeiras (2010), esse modo de ensino tem contribuído para que as aulas de 

física se resumam apenas ao uso de fórmulas, equações e gráficos, que são 

apresentados aos alunos muitas vezes sem significado, induzindo-os à 

memorização e repetição, numa aprendizagem mecânica. 

A proposta deste produto, fruto do Curso de Mestrado Profissional, é 

oferecer aos professores que ministram aula na 3ª série do ensino médio, do 

assunto eletricidade e magnetismo, especificamente na abordagem dos assuntos 

lei de Faraday e lei de Lenz. Não obstante, as atividades propostas também 

servem para os assuntos anteriores a esses dois. Cabe ao professor decidir pela 

confecção dos dispositivos junto com sua turma de aula ou apresentá-los prontos. 

Poderá, também, optar por realizar as atividades antes da explanação do assunto, 

ou utilizá-las como reforço da aprendizagem. Outra opção, a montagem dos 

dispositivos por parte dos alunos e a sua exposição em feiras de ciências da 

escola. Enfim, existe uma vasta gama de oportunidades de emprego dos 

dispositivos uma oportunidade para incrementar suas aulas abordando um tema 

quanto das atividades que eles permitem desenvolver. 
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Para a realização das atividades, é desejável que os alunos tenham noções 

de força resultante, energia cinética, energia elétrica, diferença de potencial elétrico, 

sentido convencional de circulação da corrente elétrica em um circuito elétrico, 

ligação em curto-circuito, nomes convencionais dos polos de um ímã, sentido 

convencional das linhas de campo magnético em ímãs, forças de atração e repulsão 

entre ímãs, campo magnético num condutor percorrido por corrente elétrica, força 

magnética num condutor percorrido por corrente elétrica quando em presença de um 

campo magnético externo, regra da mão direita para campos magnéticos num 

condutor percorrido por corrente elétrica e regra da mão direita para polos 

magnéticos em bobina percorrida por corrente elétrica. Esses pré-requisitos são 

desejáveis, uma vez que esses assuntos, seguindo-se o planejamento anual do 

Ensino Médio, supostamente já foram estudados. Porém, as atividades permitem 

explorar esses outros assuntos durante seu desenvolvimento. 

 

2. OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino na área 

de eletromagnetismo para o nível médio, utilizando-se sete dispositivos 

confeccionados com materiais de baixo custo relativo e suas respectivas atividades 

pertinentes a cada um deles, segundo as quais possibilitam aos alunos, vivenciar 

fenômenos próprios dessa área do conhecimento e que não são tão intuitivos 

como as demais e também do cotidiano dos estudantes. Espera-se com esses 

dispositivos e suas respectivas atividades propostas, contribuir para que as 

escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, possa contemplar de modo mais 

abrangente possível, os aspectos mais fundamentais do eletromagnetismo, a fim 

de possibilitar aos alunos, a adquirirem uma visão mais apropriada da necessidade 

do conhecimento destes conteúdos de forma integrada aos novos anseios da 

sociedade contemporânea. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Esperamos que essas atividades proporcionem: 

a) Mostrar algumas interações entre corrente elétrica e campo magnético a fim de 

entender o funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua, identificando 
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os dois componentes básicos (bobina e ímã presentes na parte interna do motor) 

que permitem o seu funcionamento. 

b) Manipular elementos semelhantes ao encontrado na parte interna do motor, 

através de movimentos relativos entre eles (bobina e ímã), obtendo tensão induzida 

e, consequentemente, corrente elétrica induzida, permitindo perceber que esses dois 

elementos podem funcionar também como um gerador de corrente elétrica (sem 

entrar no mérito se a corrente é contínua ou alternada). 

c) Proporcionar uma melhor compreensão de como as grandezas, velocidade 

relativa entre ímã e bobina, quantidade de espiras de uma bobina e a intensidade do 

campo magnético, contribuem para a obtenção da tensão induzida, bem como elas 

influenciam a sua intensidade. 

d) Contribuir para uma melhor compreensão dos tópicos lei de Faraday e lei de 

Lenz, a serem abordados. 

 

3. SUGESTÕES PARA O PROFESSOR 

 

1) Enquanto o professor executar as atividades, sugere-se realizar perguntas e/ou 

levantar questões (provocações), pertinentes às atividades que estão sendo 

desenvolvidas. Distribuir para os grupos as folhas para anotações, conforme os 

Apêndices I e II. 

2) Após as respostas, (ou perguntas) solicitar que os grupos façam as anotações 

sobre o que entenderam. Evitar responder diretamente uma pergunta, a menos que 

seja solicitada uma explicação mais detalhada. 

3) Anotar no quadro da sala o que estiver em consonância com os objetivos da 

atividade ou que julgar ser fundamental para melhor compreensão da atividade que 

está sendo realizada, ou de futuras. Ler em voz alta e confirmar se eles estão de 

acordo com o que está escrito. Pode ser na forma de mapa conceitual. 

4) Nas atividades que envolvem corrente elétrica fornecida por bateria ou pilhas e na 

atividade 05, deverá utilizar a garra de cor preta do galvanômetro com as 

resistências associadas. Nas atividades 06 e 07, que envolvem tensão induzida, 

utilizar a garra de cor preta no galvanômetro sem as resistências associadas. 
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4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

A execução das atividades deverá ser dividida em duas partes. Na primeira, 

serão explorados os conceitos de corrente elétrica, circuitos elétricos e geradores e 

uma reprodução, bem simplificada do experimento de Oersted. Compõem a primeira 

parte da execução do produto, 4 atividades. Na segunda parte, as atividades estão 

voltadas para os conceitos de corrente e tensão induzidas, abordando os conceitos 

julgados necessários para melhor compreensão da lei de Faraday e lei de Lenz. 

Compõem a segunda parte da execução do produto, 3 atividades. 

Para melhor esclarecimento ao professor, na descrição das atividades, foi 

sugerido o tempo considerado mínimo para cada fase das atividades. 

 

4.1 Primeira parte das atividades: corrente elétrica produzindo movimento 

 

a) Introdução às atividades. (05 min) 

b) Atividade 01: Torre de PVC, contendo o motor/gerador com hélice, galvanômetro 

e bateria. (05 min) 

c) Atividade 02: Modelo de um circuito elétrico, galvanômetro e bússola. (08 min) 

d) Atividade 03: Espira de fio de cobre esmaltado, galvanômetro, bateria e bússola. 

(05 min) 

e) Atividade 04: Pilha grande, alfinetes de fraldas grandes, ímã de neodímio e 

bobina com hélice (pequena) e o dispositivo da atividade 01. (10 min) 

 

Tempo previsto para a aplicação da segunda parte: 23 min. 

 

4.1.1 Atividade 01: funcionamento de um motor elétrico de CC 

 

a) finalidades: 

- Mostrar o movimento da hélice acoplada ao motor ao se fornecer corrente 

elétrica do tipo contínua (CC). 

- Mostrar que ocorre a inversão do sentido de rotação da hélice quando se 

inverte o sentido de fornecimento da corrente elétrica, registrando essa 

inversão num galvanômetro. 
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b) objetivos: 

- Deseja-se que os alunos percebam que o movimento de rotação de um 

motor elétrico de corrente contínua se inverte ao se inverter o sentido da 

corrente elétrica que lhe é fornecida. 

- Provocar curiosidade dos alunos quanto aos os elementos internos do 

dispositivo que permitem obter movimento de rotação quando lhe é 

fornecida corrente elétrica. 

c) materiais necessários: 

– 01 (um) pedaço de tubo de cano tipo PVC (1/2”);  

– 01 (um) "joelho" (1/2”); 

– 01 (uma) conexão redutora (3/4’para ½”); 

– 01 (uma) base de apoio; 

– 01 (um) motor elétrico de corrente contínua; 

– 01 (uma) hélice acoplada ao eixo do motor; 

– 02 (dois) pedaços de fios nas cores vermelha e preta; 

– 01 (uma) bateria de 9,0 V, e; 

– 01 (um) galvanômetro analógico com tensão de utilização de 60 mV 

(utilizar a garra com resistência associada). 

 

Figura 01: Atividade 01 – Funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua. (a) 
rotação em determinado sentido. (b) rotação em sentido contrário após inversão do sentido da 
corrente.  
 

 

 

 

 

      (a)                                                                 (b) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Acervo próprio 



10 

Para a confecção deste dispositivo, o tubo de PVC e o "joelho" podem ser 

adquiridos em lojas de ferragens. Quanto a base, foi utilizado o difusor de um 

secador de cabelos. Para a fixação da hélice (que fazia parte de um brinquedo), 

pode ser utilizado cola tipo "Araldite". Quanto ao galvanômetro, este pode ser 

adquirido via compra na internet. Os estojos para as pilhas podem ser 

encontrados em lojas de material eletrônicos. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 01. 

- Antes da execução da atividade 01, chamar a atenção que no 

desenvolvimento da oficina convencionar-se-á que os fios de cor 

VERMELHA estarão ligados aos terminais POSITIVOS da bateria (ou 

pilhas) e do galvanômetro, e os de cor PRETA estarão ligados aos 

terminais NEGATIVOS dos mesmos. Mostrar os fios no terminal da 

bateria e no galvanômetro. A fim de reforçar a informação, pode ser 

utilizado um LED e explicar, sem entrar em detalhes, o seu 

funcionamento. 

- Apresentar, descrevendo o dispositivo de PVC com a hélice (mostrar 

que a hélice está acoplada a um elemento, mas não falar que é um motor 

elétrico, bateria com os fios vermelho (+) e preto (-) e o galvanômetro com 

seus respectivos fios (não entrar no mérito do tipo de ligação do 

galvanômetro). Deve-se utilizar a garra de cor preta do galvanômetro com 

as resistências associadas. 

- Realizar a ligação nos terminais do dispositivo (vermelho – vermelho e 

preto – preto). 

- Desligar o dispositivo, preferencialmente enquanto a hélice estiver 

girando, INVERTER a ligação, de modo que todos possam ver a inversão 

dos fios, a inversão do movimento da hélice e também, do ponteiro do 

galvanômetro. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no 

quadro o que estiver em consonância com os objetivos da atividade e 

solicitar aos grupos que escrevam as observações e/ou o que foi 

entendido nas folhas para anotações da atividade 01 e recolhê-las. 
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- Explicar que as atividades seguintes (02, 03 e 04), serão realizadas no 

sentido de contribuir para o entendimento dos conceitos e princípios 

básicos que envolvem alguns dos fenômenos eletromagnéticos que foram 

aplicados nesta atividade. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 01: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 

refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- O que vocês acham que é este dispositivo? Qual o elemento do 

dispositivo que fez com que a hélice girasse? Se responderem que é um 

motor elétrico, então este termo pode ser utilizado normalmente, de agora 

em diante. 

- Quanto a rotação da hélice: o que vocês perceberam? Depois, quando 

os fios foram invertidos: mudou a “entrada” da corrente? Qual o efeito 

causado na hélice que vocês observaram quando invertemos os fios? 

- O que vocês acham que exista dentro do motor que permite receber 

energia elétrica e transformá-la em energia cinética de rotação?  

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 01 (anotar no quadro quando/se 

surgir: 

- Para a hélice (ou o motor) girar tem que haver energia elétrica que é 

fornecida pela bateria. Para a corrente elétrica “surgir” tem que haver 

diferença de potencial (polos + e – indicados na bateria). Este conceito 

será utilizado tanto na atividade contendo bobina e ímã em movimento 

relativo (ligados a um voltímetro que registrará os respectivos sinais (+) ou 

(–) da tensão induzida), quanto nos que provocam o acendimento do 

LED, uma vez que não haverá pilhas nem baterias, porém haverá 

corrente elétrica (corrente/tensão induzida). 

- Quando os fios são invertidos, a corrente elétrica muda de sentido 

causando a inversão no sentido da rotação da hélice. Este conceito será 

utilizado quando for mostrado a inversão do sentido de rotação de um 

motor elétrico rudimentar e quando o este motor funcionar como um 
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gerador, acendendo um LED diferente em função da inversão do sentido 

de rotação da hélice. 

 

4.1.2 Atividade 02: interação entre corrente elétrica e campo magnético externo 

em um condutor 

 

a) finalidade: 

- Mostrar a existência de inter-relação entre o movimento da agulha de 

uma bússola e a corrente elétrica que circula em um fio condutor. 

 

b) objetivos: 

- Mostrar que, assim como a agulha de uma bússola se move na 

presença de um ímã, ela também se movimenta quando se encontra 

próxima a um fio conduzindo corrente elétrica. 

- Mostrar que a deflexão da agulha da bússola se modifica ao modificar a 

intensidade de corrente elétrica e também que o movimento da agulha da 

bússola, se inverte ao se inverter o sentido da corrente elétrica. 

- Mostrar que a corrente elétrica produz campo magnético. 

 

c) materiais necessários: 

– 01 base de madeira nas dimensões 28 cm x 22 cm x 1,5 cm, 

aproximadamente contendo 06 pedaços de madeira nas dimensões 4,0 

cm x 3,0 cm x 2,0 cm, para suporte dos fios; 

– 01 metro de fio de cobre (aproximadamente) de 2,0 mm de diâmetro; 

– 01 interruptor simples; 

– 01 estojo para pilhas com terminais (vermelho e preto); 

– 02 lâmpadas de lanterna (será utilizada apenas uma); 

– 01 bússola, 

– 01 galvanômetro (utilizar a garra com resistência associada) e 

– Dois (“pedaços”) ímãs de neodímio. 
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Figura 02: Atividade 02 – Interação entre corrente e campo magnético. (a) circuito desligado. 
(b) circuito ligado com uma lâmpada. (c) circuito ligado em curto circuito. 

 

 

 

 

 

              (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (c) 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 
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 Para a confecção deste dispositivo, a base de madeira e os suportes 

pequenos, podem ser adquiridos em serrarias (as utilizadas faziam parte de uma 

estante velha). Os fixadores (brancos), os fios e o interruptor, podem ser adquiridos 

em lojas de material elétrico. A bússola, pode ser adquirida em lojas de material 

esportivo. Na construção, deve-se ter o cuidado para que o fio sobre a bússola não 

fique muito distante da mesma. Além disso, deve-se ter o cuidado quanto ao 

posicionamento da bússola em relação às pilhas, pois elas atraem a agulha da 

bússola. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 02. 

- Com o interruptor desligado, posicionar uma das lâmpadas na sua base 

e conectar o galvanômetro (utilizar a garra com resistência associada). 

- Pegar a bússola e um conjunto contendo dois “pedaços” de ímãs de 

neodímio marcados com as cores vermelha (polo norte) e branca (polo 

sul) e aproximá-los de maneira que se perceba a interação entre eles e 

explicar que as bússolas interagem com campos magnéticos. Explicar 

rapidamente a utilização das bússolas. 

- Apresentar, descrevendo o dispositivo e explicando as funções dos 

elementos; interruptor, pilhas, lâmpadas, seção dos fios identificados (1 e 

2), terminais móveis das lâmpadas e a chave de curto-circuito. Percorrer o 

circuito, ainda desligado, chamando a atenção para o sentido de percurso 

da corrente elétrica, ou seja, do positivo (+) para o negativo (-), marcado 

com setas nos suportes dos fios. 

- Posicionar a bússola, com a agulha alinhada ao fio (1), na posição 

inferior do mesmo. 

- Ligar o interruptor. Deverá ocorrer uma pequena deflexão na agulha da 

bússola, simultaneamente ao ponteiro do galvanômetro ( + ou – ), 

indicando neste, um sentido da corrente elétrica. 

- Posicionar a chave de curto-circuito e observar se houve alguma 

alteração da deflexão da agulha da bússola e do ponteiro do 

galvanômetro, em relação à situação anterior (deverá ser maior tanto para 

a bússola quanto para o galvanômetro). Chamar a atenção para o fato de 

que numa ligação em curto-circuito a corrente assume o maior valor. 
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- Com o circuito ainda ligado, e com a chave de curto-circuito posicionada, 

inverter os fios da alimentação e comparar a nova deflexão da agulha da 

bússola e do galvanômetro com a anterior. Chamar atenção para a 

inversão do sentido da corrente. 

- Alterar a posição da bússola para a parte superior do fio (1), a deflexão 

da agulha se inverte, mostrando a inversão do sentido do campo 

magnético, já que não houve alteração no sentido da corrente elétrica. 

- Alterar a posição da bússola para a parte inferior do fio (2), a deflexão da 

agulha da bússola é oposta a que estava no fio (1), na parte superior do 

mesmo fio. Isso mostra o sentido do campo magnético acima e abaixo do 

fio condutor. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no 

quadro o que estiver em consonância com os objetivos da atividade e 

solicitar aos grupos que escrevam as observações e/ou o que foi 

entendido nas folhas para anotações da atividade 02 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 02: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 

refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Na interação entre os ímãs e a bússola, o que vocês observaram? 

- Quando o circuito foi ligado com apenas uma lâmpada, o que ocorreu 

com a agulha da bússola? 

- Quando foi feita a ligação em curto-circuito, o que ocorreu com a 

corrente no circuito? No momento desta ligação, o que você observou em 

relação à agulha da bússola? 

- Quando a bússola foi posicionada na parte superior do fio (1), o que 

aconteceu em relação a parte inferior? 

- Quando a bússola foi posicionada no fio (2) nas mesmas posições do fio 

(1), as deflexões foram nos mesmos sentidos que as anteriores? 

- A bússola interage com campos magnéticos. Existe algum ímã ou 

material ferroso próximo da bússola? Se a corrente elétrica no fio está 

interagindo com a bússola, então será que a corrente elétrica produz 
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campo magnético semelhante a um ímã? Se sim, então onde estão os 

polos norte e sul no fio? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 02 (anotar no quadro quando/se 

surgir): 

- Com a bússola posicionada na parte inferior do fio (1) ao ligar o circuito 

com apenas uma lâmpada, a agulha sofre uma pequena deflexão. Ao se 

fazer a ligação em curto-circuito, há um aumento da corrente elétrica 

provocando uma maior deflexão da agulha da bússola. 

- Ao posicionar a bússola na parte superior do fio (1), a deflexão da 

agulha se inverte, mostrando a inversão do sentido do campo magnético. 

- Ao posicionar a bússola na parte inferior do fio (2), a deflexão da agulha 

da bússola é oposta a que estava no fio (1), também na parte superior do 

mesmo fio. 

- Invertendo-se o sentido da corrente elétrica no circuito, as deflexões, 

nas mesmas posições do sentido original da corrente elétrica, também se 

invertem. 

- Utilizando a regra da mão direita e conhecendo-se o sentido de 

circulação da corrente elétrica no circuito, é possível conhecer o sentido 

do campo elétrico em torno do condutor e assim entender o sentido do 

deslocamento da agulha da bússola. Este conceito será utilizado para se 

conhecer os polos norte e sul em uma espira quando percorrida por 

corrente elétrica. 

 

4.1.3 Atividade 03: definindo os polos norte e sul de um condutor quando 

percorrido por corrente elétrica 

 

a) finalidades: 

- Mostrar que quando um condutor é enrolado formando espiras (bobina) 

e percorrido por corrente elétrica, uma bobina apresenta as mesmas 

propriedades de um ímã. 

- Discutir as vantagens em se obter campo magnético em bobinas, 

utilizando-se corrente elétrica contínua, uma vez que este dispositivo 

possibilita a inversão dos seus polos magnéticos, o aumento ou redução 
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da sua intensidade ou ainda, a desativação deles quando se interrompe a 

corrente elétrica, em relação a um ímã permanente. 

 

b) objetivos: 

- Identificar os polos magnéticos gerados na bobina em função do sentido 

da corrente elétrica, utilizando um ímã com polos norte e sul 

convencionados. 

- Permitir que os alunos percebam que as forças de atração e repulsão 

que atuam na bobina são da mesma natureza das que atuam nos ímãs. 

 

c) materiais necessários: 

– Espira de fio de cobre, esmaltada com contactores nas extremidades 

(espira A); 

– 01 bússola; 

– 01 bateria de 9,0 V com terminais nos fios; 

– 01 estojo para apenas 01 pilha de 1,5 V (de preferência já bem 

utilizada); 

– 01 galvanômetro (utilizar a garra com resistência associada) e 

– 02 fios com garras tipo "jacaré" em cada extremidade, sendo um na cor 

vermelha e o outro na cor preta. 

 

Figura 03: Atividade 03 – Polos magnéticos em uma bobina circular. (a) sem corrente 
circulando. (b) corrente circulando. A ligação é bem simples, bastando o circuito estar aberto 
(a). Ao fechar o circuito (b), haverá uma deflexão na agulha da bússola. 
 

 

 

 

 

 

 

   (a)      (b) 
Fonte: Acervo próprio 

 
Para a confecção deste dispositivo, os contatos da bateria, a própria bateria 

e as garras, podem ser adquiridos em lojas de material eletrônicos. Deve-se ter o 
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cuidado para que a ligação não permaneça por muito tempo ativa, tendo em vista 

o aquecimento do fio e da bateria. O para a confecção da bobina pode ser obtido 

em oficinas de enrolamento de motores. Pode ser vendido por peso. Para que o 

fio da bobina não fique soltando, recomenda-se fixá-los com fita crepe. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 03. 

- Preparar o dispositivo da atividade. conectando os fios do galvanômetro 

(utilizar a garra com resistência associada) nos terminais da bobina. O fio 

vermelho da pilha (1,5 V) será conectado na bobina junto ao mesmo 

terminal com o fio vermelho do galvanômetro, somente no momento da 

ligação. O fio preto da pilha (1,5 V), já deve estar conectado no mesmo 

terminal junto com o fio preto do galvanômetro (utilizar a garra com 

resistência associada). 

- Posicionar a espira perpendicularmente ao plano definido pela bússola e 

de forma que a agulha da bússola fique paralela ao diâmetro da espira 

(imaginando o vetor normal saindo da espira, este permanece 

perpendicular a agulha da bússola). Chamar a atenção para a posição da 

agulha da bússola. 

- Ligar o fio vermelho da pilha no terminal que estiver o fio vermelho do 

galvanômetro, junto a este. Observar a deflexão da agulha da bússola, e 

do ponteiro do galvanômetro. 

- Desligar o dispositivo (observar a agulha da bússola retornando a 

posição inicial) e inverter o sentido da corrente elétrica. Observar o novo 

sentido da deflexão da agulha da bússola. 

- Desligar o dispositivo (observar a agulha da bússola retornando a 

posição inicial) e ligar o dispositivo, agora, com a bateria de 9,0 V. 

Observar se aumentou a intensidade da deflexão da agulha da bússola 

bem como o registro no galvanômetro. 

- Com a bobina desligada atravessar atravessá-la utilizando o ímã com os 

polos norte (cor vermelha) e sul (cor branca) já definidos. Ligar a bobina 

junto com o galvanômetro e atravessá-la novamente com o ímã. Utilizar a 

regra da mão direita e identificar os polos magnéticos da bobina. Inverter 
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o ímã e ver o que acontece. Explorar a atividade invertendo a corrente e 

identificar os polos magnéticos gerados na bobina. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no 

quadro o que estiver em consonância com os objetivos da atividade e 

solicitar aos grupos que escrevam as observações e/ou o que foi 

entendido nas folhas para anotações da atividade 03 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 03: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 

refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Seguindo-se o sentido convencional da corrente elétrica com a mão 

direita, para onde aponta o dedo indicador? 

- Qual foi o polo da bússola que foi atraído para a espira e qual polo foi 

repelido? 

- Invertendo-se o sentido da corrente elétrica, o que aconteceu? 

- Invertendo-se a posição da espira obtém-se o mesmo resultado que 

invertendo-se o sentido da corrente elétrica? 

- Na atividade 02, os polos norte e sul do campo magnético em torno do 

fio condutor estavam bem definidos? E ao se “enrolar” o fio condutor? 

- O que se obtém ao se fornecer corrente elétrica em um fio condutor 

enrolado na forma de uma espira? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 03 (anotar no quadro quando/se 

surgir): 

- Utilizando-se a regra da mão direita é possível determinar os polos norte 

e sul de uma espira quando percorrida por corrente elétrica. 

- Nesta configuração do fio condutor, obtém-se os polos norte e sul 

magnéticos bem definido semelhantes aos de um ímã. 

- É difícil cessar a ação dos polos de um ímã rapidamente, invertê-los sem 

alterar a posição do ímã, ou ainda variar a sua intensidade, no caso de 

uma barra magnetizada, por exemplo. No caso da possibilidade dos polos 

magnéticos serem obtidos através de corrente elétrica, para cessar a 
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ação do campo magnético, basta desligar a corrente e se for necessário 

inverter os polos, basta inverter o sentido da corrente elétrica, ou ainda, 

para variar a sua intensidade, basta variar a intensidade da corrente 

elétrica que circula no fio condutor da espira. Assim, é possível “domar” o 

campo magnético em função de necessidades específicas 

 

4.1.4 Atividade 04: Elementos básicos fundamentais para obtenção de 

movimento de rotação de um motor elétrico de CC 

 

a) finalidade:  

- Mostrar os elementos fundamentais necessários para que se obtenha 

movimento de rotação de um eixo num motor elétrico rudimentar. 

 

b) objetivos: 

- Identificar os elementos básicos que possibilitam obter rotação do um 

eixo de um motor elétrico de corrente contínua, ou seja, bobina e ímã. 

- Comparar o dispositivo da atividade 04 com o dispositivo da atividade 

01. 

- Identificar elementos e/ou eventos comuns às duas atividades. 

- Mostrar que o movimento da bobina no dispositivo da atividade 04 só 

ocorre quando circula corrente elétrica por ela e em presença de um 

campo magnético externo. 

- Mostrar que se invertendo o polo do ímã do dispositivo da atividade 04, 

inverte-se o sentido do movimento da bobina. Comparar os movimentos 

dos dispositivos das atividades 04 e 01. 

- Mostrar o conjunto de bobinas e ímã do dispositivo da atividade 01 e 

compará-lo com o dispositivo da atividade 04. 

 

c) materiais necessários: 

– 01 pilha grande de 1,5 V; 

– 01 bastão (único) de ímã de neodímio, marcado com cores vermelha e 

branca; 

– 01 espira com uma pequena hélice acoplada. 

– 02 alfinetes de fraldas grandes. 



21 

– 02 pedaços de esparadrapo. 

 

Figura 04: Atividade 04 – Elementos básicos de um motor elétrico (CC). (a) motor elétrico 
rudimentar. (b) elementos internos de um motor elétrico de CC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

(a)            (b) 

Fonte: Acervo próprio 

 

Na montagem do motor rudimentar, posicionam-se os alfinetes de fraldas 

deixando o furo para cima. Insere-se a bobina passando o “eixo” pelos furos 

prendendo-os com o esparadrapo. Posiciona-se um pedaço de ímã de neodímio na 

pilha. 

Para a confecção deste dispositivo, o alfinete deve ser de tamanho grande e 

pode ser adquirido em armarinhos. A pilha, em qualquer loja que venda. O ímã de 

neodímio pode ser adquirido em lojas especializadas que efetuam vendas pela 

internet. O detalhe para a fixação da hélice é que foi utilizado uma polia de um 

pequeno motor elétrico encontrado em DVDs, e o mesmo motor deve ser 

desmontado para que se tenha acesso aos seus componentes internos. Um detalhe 

a ser observado é que o ímã deve ser marcado com duas cores diferentes. Pode 

ser utilizado fita tipo "durex" colorida. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 04. 

- Apresentar o dispositivo, descrevendo seus componentes. Perguntar o 

que os alunos acham que os componentes associados podem fazer. 

- Posicionar os alfinetes e a espira sem o ímã. Ligar o galvanômetro (com 

as resistências associadas) nos terminais da pilha a fim de mostrar que 
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existe corrente elétrica, porém não existe movimento. Perguntar o que 

pode estar faltando. 

- Fechar o circuito e pedir a um aluno que posicione o ímã próximo sem 

tocar na pilha. Ver o que acontece. Inverter o polo do ímã e ver o que 

acontece. 

- Relembrar, se não estiver anotado no quadro, que a corrente elétrica 

gera um campo magnético no condutor. Campos magnéticos interagem 

entre si (atração e repulsão). Quando uma bobina é percorrida por 

corrente elétrica, é gerada nela polos magnéticos semelhantes a um ímã. 

Um dos elementos é um ímã. Assim, o que se pode obter com este 

dispositivo? 

- Posicionar o ímã na pilha e mostrar o movimento da espira. 

- Afastar o ímã (sem soltar da pilha) e aproximá-lo. Ver o que acontece. 

- Ligar o dispositivo da atividade 01 (pedir auxílio aos alunos), pedir para 

inverter os fios da bateria e comparar com o movimento do dispositivo da 

atividade 04. Neste momento, inverte-se também o ímã na pilha. 

- Pedir, novamente para que os alunos comparem os dois dispositivos 

(atividade 01 e 04) e identifique o que eles têm em comum. 

- Revelar que a hélice está acoplada a um pequeno motor elétrico de 

corrente contínua. Mostra o motor soltando a hélice 

- Apanhar um motor sobressalente, porém fechado e mostrar. Compará-lo 

com o motor do dispositivo. 

- Apanhar o motor aberto e mostrar o conjunto de bobinas e o ímã flexível, 

interno ao motor. Explorar o momento com perguntas e conceitos. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no 

quadro o que estiver em consonância com os objetivos da atividade e 

solicitar aos grupos que escrevam as observações e/ou o que foi 

entendido nas folhas para anotações da atividade 04 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 04:  

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 

refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 
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- Quando a espira foi colocada na pilha, não houve movimento, porém o 

circuito estava fechado. Qual a razão da corrente elétrica estar circulando 

na espira, porém não ter sido observado seu movimento? 

- O movimento da espira na pilha ocorreu apenas quando o ímã foi 

posicionado próximo a ela. Qual a razão disso? 

- Na configuração com os elementos apresentados, não é possível 

inverter o sentido da corrente elétrica. O que foi feito a fim de obter a 

inversão do movimento da espira? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 04 (anotar no quadro quando/se 

surgir): 

- Os ímãs interagem entre si devido aos seus campos magnéticos. Atentar 

para o termo interação (força resultante que atua em cada ímã). 

- Essas interações se dão em forma de forças, que podem ser de atração 

ou repulsão entre os ímãs. 

- Uma corrente elétrica passando por um fio condutor, gera nesse 

condutor um campo magnético. Estando esse condutor na presença de 

um outro campo magnético, haverá uma força resultante no condutor. 

Assim, se o condutor estiver em presença de um campo magnético 

externo, atuará sobre ele uma força resultante de natureza magnética 

(atração ou repulsão). 

- Ao se enrolar o fio condutor em forma de espiras e fazendo circular uma 

corrente elétrica nele, obtém-se polos magnéticos bem definidos, que 

interagindo com o campo magnético externo, possibilita obter uma 

combinação de forças, produzindo um binário e, assim, produzir 

movimento de rotação. 

 

4.2 Segunda parte das atividades: tensão e corrente elétrica induzidas 

 

a) Atividade 05: Dispositivo da atividade 01 (sem a bateria), suporte com LED de 

cores diferentes, secador de cabelo e galvanômetro. (05 min) 

b) Atividade 06: Espira de fio esmaltado de cobre, ímãs de neodímio (extremidades 

na cor vermelha e branca) e galvanômetro. (05 min) 
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c) Atividade 07: 03 (três) espiras de fio esmaltado de cobre, ímãs de neodímio e 

galvanômetro. (10 min) 

 

Tempo previsto para a aplicação da segunda parte: 20 min. 

 

a) algumas sugestões para o professor: 

- Antes de iniciar a segunda parte da oficina, recordar rapidamente as 

atividades anteriores e levar os alunos a refletirem que em todas as 

atividades foram utilizadas baterias (ou pilhas) e nelas sempre eram 

obtidos movimentos (hélice, a bússola no circuito, bússola na bobina e o 

motor rudimentar), ou seja, era fornecida corrente elétrica e o que se 

obtinha era movimento. Agora não serão mais utilizadas baterias ou 

pilhas (pedir para um aluno guardar a bateria e a pilha). 

- Sugerir em forma de pergunta se as próximas atividades não haverá 

corrente elétrica. 

- Mostrar o conjunto de bobinas e imã do motor e realizar um breve 

histórico sobre a corrente elétrica das pilhas de Alexandre Volta, o 

experimento de Oersted e os estudos de Michael Faraday que levaram ao 

motor elétrico e posteriormente a tensão induzida. 

- Para as atividades 06 e 07, desconectar a garra com as resistências 

associadas do galvanômetro. 

 

4.2.1 Atividade 05: motor elétrico funcionando como gerador de corrente 

contínua 

 

a) finalidades: 

- Utilizar o dispositivo da atividade 01 (motor elétrico) como um gerador de 

corrente contínua a fim de acender LED de cores diferentes. 

- Identificar o conjunto de bobinas e ímã flexível (que compõe o motor 

elétrico) como os componentes principais que permite, quando em 

movimento relativo, gerar corrente elétrica. 

- Mostrar a inversão no sentido da corrente elétrica gerada devido a 

inversão do sentido de rotação do gerador. 
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b) objetivos: 

- Discutir com os alunos sobre a possibilidade do conjunto de bobinas e 

ímã, presente no motor, também permitir a geração de corrente elétrica. 

- Mostrar as inversões de sentido de movimento (no gerador) e os 

sentidos da corrente produzida. Comparar com a atividade 01, quando se 

invertia a entrada da corrente no motor, invertia-se o sentido da rotação 

da hélice.  

- Contribuir para o entendimento de que existe relação entre o sentido da 

corrente gerada e o sentido do movimento do gerador. 

 

c) materiais necessários: 

– Dispositivo da atividade 01, torre de PVC contendo o motor/gerador com 

hélice acoplada; 

– Suporte com dois LED de cores diferentes (vermelho e verde – ligados 

da mesma forma que no item 2), confeccionado com espeto de madeira 

para churrasco. 

– 01 secador de cabelo e 

– 01 galvanômetro (com resistências associadas). 

Este dispositivo é o mesmo da atividade 01, acrescentando-se uma "torre" 

auxiliar, contendo os LED, confeccionada com um espeto de madeira para 

churrasco. A base é um funil. 

 

Figura 05: Atividade 05 – Motor elétrico funcionando agora como gerador (CC). O 

suporte constituído por um funil (na cor branca) contém um espeto de madeira para churrasco 

que suporta a ligação dos LED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Acervo próprio 
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Deve-se de ter o cuidado na ligação dos LED, a fim de que cada um acenda 

conforme o sentido de rotação da hélice. 

 

Figura 06: Atividade 05 – Detalhe da ligação dos LED. Em (a), detalhe dos comprimentos das 

"pernas" (maior +). Em (b) e (c), sentido de circulação da corrente elétrica. Em (d) e (e), cada 

LED acende para um determinado sentido da corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                    (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (c)                (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (e) 

Fonte: Acervo próprio 
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Figura 07: Atividade 05 – Motor elétrico funcionando como gerador (CC). (a) sentido horário. 
Em (b) sentido anti-horário.  

 

 

 

 

 

       (a) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio 
 

 Num dos fios que vai para o galvanômetro, deve-se ter o cuidado de utilizar 

uma das garras com resistências associadas, tendo em vista a grande sensibilidade 

do galvanômetro (ver detalhe). 

 

Figura 08: Atividade 05 – Detalhe da garra com resistores associados. Em (a), associação de 

resistores em paralelo. (b) associação em uma das garras do contato com o galvanômetro.  

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Fonte: Acervo próprio 



28 

Foram utilizados quatro resistores de 200 k, cada, em paralelo, perfazendo 

uma resistência equivalente de 50 kEsses resistores podem ser adquiridos em 

lojas de materiais eletrônicos. A necessidade dos resistores na garra de contato 

nessa atividade tem por objetivo proteger o galvanômetro, uma vez que a sua 

sensibilidade é muito alta. 

Caso a hélice não inverta o sentido de rotação, devem ser utilizadas as 

posições à frente e atrás da mesma.  

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 05. 

- Apresentar o dispositivo, descrevendo seus componentes. 

- Ligar os LED acoplados numa bateria, a fim de mostrar que um LED só 

permite a circulação de corrente em um único sentido figuras (b) e (c).  

- Mostrar que a ligação não acende os dois simultaneamente. Inverter os 

fios da bateria. Ver o que acontece. 

- Conectar os terminais do suporte com os dois LED a base da torre com 

a hélice e ao galvanômetro, utilizando o dispositivo do experimento 01 

(sem a bateria), agora como gerador. 

- Utilizar o secador de cabelo a frente da hélice (acenderá um dos LED e 

o galvanômetro mostrará um determinado sentido para a corrente) e na 

parte de trás (acenderá o outro LED e ocorrerá a inversão do movimento 

do ponteiro do galvanômetro). 

- Atentar para o fato de que no experimento 01 o dispositivo funcionou 

como um motor elétrico e que agora o mesmo dispositivo funciona como 

um gerador. 

- Mostrar novamente a bobina e o ímã que estão dentro do motor. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no 

quadro o que estiver em consonância com os objetivos da atividade e 

solicitar aos grupos que escrevam as observações e/ou o que foi 

entendido nas folhas para anotações da atividade 05 e recolhê-las. 

- Explicar que as atividades seguintes (06 e 07), serão realizadas no 

sentido de contribuir para o entendimento dos conceitos e princípios 

básicos que envolvem alguns dos fenômenos eletromagnéticos que foram 

aplicados nesta atividade. 
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e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 05: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 

refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Quando o ímã se movia fora da região delimitada pela bobina houve 

registro no voltímetro? E quando o ímã entrou na região delimitada pela 

bobina? Qual outro nome que se pode atribuir a região delimitada pela 

bobina? 

- Quando o polo norte do ímã se aproximava da bobina, qual o polo que 

era gerado nela? Na aproximação do ímã o polo gerado na bobina atraía 

ou repelia o polo do ímã? E quando o ímã se afastava? Essa interação 

entre os polos contribuía para facilitar a aproximação ou para deter a 

aproximação? E no afastamento? 

- Quando o ímã estava em repouso e a bobina em movimento, houve 

alguma alteração dos fenômenos em relação a situação anterior? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 05 (anotar no quadro quando/se 

surgir): 

- Quando o voltímetro não registra tensão, significa que a diferença de 

potencial é nula, assim não haverá corrente circulando, mesmo com o 

circuito fechado (ímã em repouso dentro da área da bobina. 

- Os respectivos polos magnéticos na bobina são gerados com a 

finalidade de impedir a aproximação do ímã, impedindo o aumento da 

quantidade de linhas de campo na área da bobina, bem como impedir o 

afastamento do ímã, impedindo a redução da quantidade de linhas de 

campo na área da bobina. 

- Quando não há movimento (do ímã e/ou da bobina), não há registro no 

voltímetro. Assim, a tensão induzida somente existe no instante em que a 

quantidade de linhas de campo magnético (representação gráfica da 

intensidade do campo magnético), que atravessam a área da bobina, 

esteja aumentando ou diminuindo. Ou seja, apenas durante a variação da 

intensidade do campo magnético que atravessa a área da bobina, uma 
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vez que as linhas de campo magnético que não atravessam a área da 

bobina não contribuem para a existência de uma tensão induzida 

 

4.2.2 Atividade 06: corrente e tensão induzidas 

 

a) finalidades: 

- Mostrar que o movimento relativo entre ímãs e bobinas geram corrente 

elétrica. 

- Discutir a alteração da polaridade do campo magnético gerado na 

bobina (sentido da corrente elétrica registrada no galvanômetro) em razão 

da aproximação e do afastamento do ímã. 

 

b) objetivos:  

- Contribuir para que os alunos percebam que o movimento relativo entre 

um ímã e uma bobina faz com que surja (induza) uma corrente elétrica no 

fio que constitui a bobina (circuito fechado), sendo registrada no 

galvanômetro. 

- Mostrar que o sentido da corrente elétrica induzida é função da 

aproximação do ímã ou do seu afastamento. 

- Identificar os polos magnéticos que surgem na bobina em razão da 

aproximação e dou afastamento do ímã, utilizando o sentido da corrente 

elétrica induzida. 

 

c) materiais necessários: 

– 01 bobina de fio condutor com terminais para ligação (bobina "A"); 

– 01 ímã (único) de neodímio (com cores vermelha e branca). 

– 01 galvanômetro com dois fios contendo garras nas extremidades, 

sendo um na cor vermelha ligado ao terminal positivo (+) e o outro na cor 

preta ligado ao terminal negativo (-). 

- Atenção: retirar a garra com as resistências associadas para fins de 

aumentar a sensibilidade do ponteiro do galvanômetro. 
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Figura 09: Atividade 06 – Sentido da corrente induzida. Em (a), tem-se o ímã em repouso. Em 
(b), ímã se aproximando e em (c), tem-se o ímã se afastando. 
 

 

 

 

 

          (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (c) 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio 

 

Nesta atividade, deve-se ter o cuidado de retirar a garra com resistência que 

é ligada ao galvanômetro. 
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d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 06. 

- Apresentar, descrevendo o dispositivo, chamando a atenção que o fio 

vermelho está conectado no terminal positivo do galvanômetro e o preto, 

conectado ao terminal negativo do mesmo (sem as resistências 

associadas). Lembrar o sentido convencional da corrente elétrica (do + 

para o – ). 

- Chamar a atenção para os nomes dos polos dos ímãs. Se for 

necessário, utilize a bússola para reforçar os nomes dos polos 

magnéticos. 

- Ligar o galvanômetro (sem as resistências associadas) nos terminais da 

bobina. 

- Manter o ímã em repouso dentro da região da bobina. Chamar a 

atenção para o registro no galvanômetro, enquanto o ímã se encontrar em 

repouso. 

- Mover o ímã lentamente para a região fora da bobina e movimentá-lo 

perpendicularmente ao plano formado pela bobina, porém ultrapassando-

a (com a marcação “A”, voltada para o professor – não aproximar muito o 

ímã da bobina, pois o ponteiro do galvanômetro poderá defletir muito). 

Chamar atenção se há registro de corrente no galvanômetro (ou se o 

ponteiro se move muito pouco, indicando tensão muito baixa). 

- Aproximar gradativamente e lentamente o ímã até que ele atravesse a 

região delimitada pela área da bobina. Chamar a atenção se houve 

alguma mudança na intensidade da deflexão do ponteiro do 

galvanômetro. 

- Mover o ímã, lentamente, e axialmente à bobina com a face norte 

entrando e parar antes de atravessá-la. Chamar a atenção para o sentido 

da deflexão do ponteiro do galvanômetro (no caso +). 

- Posicionar o ímã no centro da espira, e retirá-lo lentamente (ainda com a 

face norte voltada para a bobina). Chamar a atenção para o sentido da 

deflexão do ponteiro do galvanômetro (no caso -). 

- Discutir a fim de formular uma hipótese que explique a alteração da 

polaridade do campo magnético gerado na bobina em função da 

aproximação e do afastamento do ímã. 
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- Repetir toda a atividade, movendo a bobina. O que é possível perceber? 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no 

quadro o que estiver em consonância com os objetivos da atividade e 

solicitar aos grupos que escrevam as observações e/ou o que foi 

entendido nas folhas para anotações da atividade 06 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 06: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 

refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- A quantidade de espiras influencia na intensidade da tensão induzida? E 

a velocidade com que o ímã é movido? 

- A quantidade de ímãs influencia na intensidade da tensão induzida? 

- No motor, o invertendo-se a corrente elétrica invertia-se o sentido de 

rotação do motor. O que aconteceu no gerador quando o sentido do 

movimento foi invertido? 

- Você acha que um conjunto de bobinas e ímãs pode se comportar de 

forma a permitir o movimento de um motor elétrico e também como um 

gerador? Quais as ações que devem ser realizadas para se obter um 

(funcionamento como motor) e outro (funcionamento como um gerador). 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 06 (anotar no quadro quando/se 

surgir): 

- Quando o voltímetro não registra tensão, significa que a diferença de 

potencial é nula, assim não haverá corrente circulando, mesmo com o 

circuito fechado (ímã em repouso dentro da área da bobina). 

- Os respectivos polos magnéticos na bobina são gerados com a 

finalidade de interromper a aproximação do ímã, impedindo o aumento da 

quantidade de linhas de campo que atravessam a área da bobina, bem 

como interromper o afastamento do ímã, impedindo a redução da 

quantidade de linhas de campo que atravessam a área da bobina. 

- Quando não há movimento (do ímã e/ou da bobina), não há registro no 

voltímetro. Ou seja, a tensão induzida somente existe enquanto há 



34 

variação da quantidade de linhas de campo que atravessam a área 

delimitada pela bobina. 

- O sentido da tensão induzida é de tal forma a contrariar o aumento do 

campo magnético que atravessa a área da bobina, bem como contrariar a 

diminuição dele. 

 

4.2.3 Atividade 07: relações entre grandezas envolvidas na indução de corrente 

ou tensão 

 

a) finalidade: 

- Explorar o conceito de movimento relativo entre ímãs e bobinas a fim de 

mostrar o fenômeno de indução eletromagnética. 

 

b) objetivos: 

- Mostrar as grandezas que estão envolvidas no processo da tensão 

induzida. 

- Mostrar que as grandezas velocidade do movimento relativo entre ímã e 

bobina, quantidade de espiras e intensidade de campo magnético, 

influenciam na intensidade da corrente (ou tensão) induzida. 

 

c) materiais necessários: 

– Bobinas de fio condutor com terminais para ligação (bobina "B", com 50 

espiras, bobina “C”, com 100 espiras e bobina “D” com 50 espiras e área 

muito pequena); 

– Ímãs de neodímio com as extremidades marcadas nas cores vermelha 

(polo norte) e branca (polo sul). 

– Galvanômetro com dois fios com garras nas extremidades, sendo um na 

cor vermelha (ligado ao terminal positivo (+) do galvanômetro) e o outro 

na cor preta (ligado ao terminal (-)). 
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Figura 10: Atividade 07 – Relações entre grandezas no fenômeno de indução eletromagnética. 
Na figura, são mostradas bobinas com mesma área, porém quantidades diferentes de espiras 
(as duas maiores). A bobina menor possui a mesma quantidade de espiras da bobina próxima 
ao conjunto de ímãs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 07. 

- Apresentar, descrevendo os materiais que serão utilizados na atividade, 

chamando a atenção para as quantidades de espiras nas bobinas e das 

suas diferentes áreas. 

- Conectar a bobina B (50 espiras) ao galvanômetro (sem as resistências 

associadas). 

- Ligar a bobina B ao galvanômetro (conexão vermelha (+) e conexão 

preta (-)) e utilizar um conjunto com dois bastões de ímãs de neodímio, 

marcados com as cores vermelha (polo norte) e branca (polo sul). Se for 

necessário, utilizar a bússola para confirmar os polos. 

- Posicionar a bobina a identificação (B) voltada para cima sobre a 

espuma e os dois bastões de ímãs no centro da bobina tocando a 

superfície da espuma. Afastar os bastões para cima, bem lentamente e 

em seguida, aproximá-lo da bobina, com a mesma velocidade com que o 

afastou. 

- Realizar a leitura dos valores máximos da corrente registradas no 

galvanômetro. Posicionar novamente os dois bastões de ímãs no centro 

da mesma bobina (B) e afastá-los para cima com uma velocidade 

visivelmente maior que a anterior. Aproximá-los da bobina com a mesma 
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velocidade. Realizar a leitura dos valores máximos da corrente 

registrados no galvanômetro e compará-los com os anteriores. Perguntar 

se houve alguma alteração dos valores registrados, em relação aos 

anteriores. Repetir o procedimento, desta vez movimentando a bobina. 

- Utilizando a mesma bobina (B), na mesma posição anterior, posicionar 

apenas um bastão no seu centro, e afastá-lo rapidamente para cima. 

Aproximá-lo da bobina com a mesma velocidade. Ler os valores máximos 

da corrente registrados no galvanômetro. Utilizar agora um bastão 

contendo seis ímãs, e repetir o procedimento. Realizar a leitura dos 

valores máximos da corrente registrados no galvanômetro e compará-los 

com os anteriores. Perguntar se houve alguma alteração dos valores 

registrados, em relação aos anteriores. Repetir o procedimento, desta vez 

movimentando a bobina. 

- Posicionar a bobina B sobre a bobina C e conectar as duas no 

galvanômetro. Erguer a bobina B a uma distância considerável da bobina 

C (mantê-la sobre a espuma) e atravessar a bobina B com um ímã 

constituído de oito bastões. Realizar a leitura dos valores máximos da 

corrente. Posicionar a bobina B sobre a bobina C e repetir o 

procedimento, realizando as leituras dos valores máximos da corrente 

registrados no galvanômetro e compará-los com os anteriores. Perguntar 

se houve alguma alteração dos valores registrados, em relação aos 

anteriores. Repetir o procedimento, desta vez movimentando a bobina B e 

depois as duas juntas. 

- Mostrar novamente o conjunto de bobinas e ímã flexível do motor e 

realizar discussões. 

- Chamar a atenção que um mesmo conjunto de bobinas e ímãs 

funcionaram de maneiras diferentes. Como motor, foi fornecida corrente 

elétrica e obteve-se movimento. Como gerador foi através de movimento, 

obteve-se corrente elétrica. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 07: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). 

Confrontar as respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos 
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refletirem e fazer a próxima. Anotar no quadro as ideias ou conceitos 

necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- A velocidade com que o ímã se move é a mesma das linhas de campo 

magnético do ímã? Aumentando-se a velocidade do movimento do ímã 

houve alguma alteração na leitura do galvanômetro? 

- Movendo-se a bobina, deixando o ímã em repouso, houve alguma 

alteração no deslocamento do ponteiro do galvanômetro? 

- Quando ímã está em repouso atravessando a bobina, existe campo 

magnético atravessando a bobina? Se existe, então qual a razão de não 

haver registro no galvanômetro? 

- A quantidade de ímãs influencia na leitura no galvanômetro? 

- A quantidade de espiras (voltas de fios na bobina) influencia na leitura 

no galvanômetro? 

- As áreas das bobinas influenciam na leitura no galvanômetro? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 07 (anotar no quadro quando/se 

surgir): 

- A velocidade do movimento do ímã é a velocidade com que o campo 

magnético atravessa a área delimitada pela bobina (quantidade de linhas 

de campo por unidade de tempo. 

- Os efeitos são os mesmos movendo-se o ímã ou movendo-se a bobina. 

- O sentido do deslocamento do ponteiro do galvanômetro está 

relacionado com a aproximação ou no afastamento do ímã. 

 

5. SEGURANÇA NAS ATIVIDADES 

 

Nas atividades propostas, o professor deve ter a atenção redobrada quanto 

ao manuseio dos ímãs de neodímio, por apresentarem elevada intensidade de 

campo magnético e dessa forma produzirem alta intensidade de força magnética. 

Além disso, durante as atividades devem ser desligados e mantidos afastado todos 

os aparelhos celulares, além de carteiras que contenham cartões magnéticos.  

Nas atividades em que se utilizam correntes elétricas, em uma das garras 

que se conecta ao galvanômetro, deve estar ligada a um conjunto de resistores 

associados em paralelo, a fim de proteger o equipamento. 
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Quando utilizar corrente elétrica no circuito da atividade 02 e nas atividades 

com as bobinas, não permitir a ligação por um período de tempo prolongado, uma 

vez que é produzido elevado aquecimento das pilhas ou baterias, bem como nos 

fios que compõem os dispositivos. 

Na utilização do secador de cabelo, deve-se ter muito cuidado na sua 

ligação e no seu manuseio, tendo em vista a alta potência do aparelho bem como o 

poder de sucção da parte traseira do mesmo, além da elevada temperatura do ar 

que é ejetado. 
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APÊNDICE I 
 

FOLHAS PARA ANOTAÇÕES DOS GRUPOS 
 

ATIVIDADE 01 

 

GRUPO Nº: 

Componentes: 

 

 

 

1 – Nesta atividade, o grupo (ou alguém do grupo) observou algum fato (ou suscitou 

dúvidas) que chamou atenção que seja merecedor de ser investigado com mais 

detalhes? 

 

 

2 – Se a resposta do item anterior foi SIM, então descreva o fato ou o que o grupo 

(ou alguém do grupo) percebeu. 

 

 

 

 

 

3 – Anote neste espaço o que o grupo (ou alguém do grupo) julgar necessário.  
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APÊNDICE II 

 
FOLHAS PARA ANOTAÇÕES DOS GRUPOS 

 

ATIVIDADES 02 A 07 

 

GRUPO Nº: 

Componentes: 

 

 

 

1 – Nesta atividade, o grupo (ou alguém do grupo) observou algum fato (ou suscitou 

dúvidas) que chamou atenção que seja merecedor de ser investigado com mais 

detalhes? 

 

 

2 – Se a resposta do item anterior foi SIM, então descreva o fato ou o que o grupo 

(ou alguém do grupo) percebeu. 

 

 

3 – O que o grupo percebeu de diferente e semelhante nesta atividade, em relação a 

atividade anterior? 

 

 

 

4 – Anote neste espaço o que o grupo (ou alguém do grupo) julgar necessário.  


