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Objetivo: Construir um motor de corrente contínua para demonstração do princípio físico
da força exercida sobre um fio condutor, onde circula uma corrente elétrica sob efeito de
um campo magnético com orientação. Materiais e Métodos: A construção do motor
consistiu numa bobina de fio de cobre esmaltado cujas extremidades são apoiadas por
dois suportes de cobre. Sob o enrolamento, tem-se o ímã que cria um campo magnético
perpendicular ao plano horizontal. Por fim, os suportes estão ligados aos terminais de
uma bateria de 9V. Quando a parte decapada está em contato com o suporte, a corrente
passa e a bobina é atuada por uma força eletromagnética perpendicular ao seu plano. Já
a parte isolada que está sobre o suporte, não passa corrente e a bobina não está sujeita à
força eletromagnética, continuando a rodar apenas por inércia. A repetição sequencial
dessas duas situações é o que faz com que o motor rode. Na construção do kit didático foi
utilizado: fio condutor cobre nu esmaltado; fio condutor cobre nu; bateria 9V; conector
bateria 9V; terminais de encaixe; terminais jacaré isolado; chave gangorra e caixa de
montagem. Resultados: Foi possível construir um motor elétrico que converte energia
elétrica em energia mecânica. É o tipo de motor mais usado uma vez que permite aliar
todas as vantagens da energia elétrica a uma estrutura simples, barata e de facilmente
adaptável a várias utilizações. Com o Kit, o aluno foi capaz de visualizar na prática o
funcionamento da eletricidade e magnetismo. Conclusão: O kit didático conseguiu
mostrar de forma física e prática como é o processo de criação de um motor, demostrou
também o funcionamento da força da eletromagnetização, auxiliando na aprendizagem do
aluno.
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