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1) Projeto - Introdução

A idéia de motores magnéticos é muito antiga, como se vê da Fig. 1, que mostra uma proposta feita por 
Nikola Tesla em 1889 [Nikola Tesla, “Thermo Magnetic Motor”, US Patent n. 396 121 (1889)]. Nesta Fig. 
uma peça de material magnético mole (identificado pela letra A) é presa a um eixo vinculado a uma mola, e 
é atraída por um ímã permanente (identificado pela letra N). Quando aquecida acima de TC, ela perde a 
magnetização e deixa de ser atraída pelo ímã, sendo puxada para longe dele pela mola. Nesse movimento, 
esta  peça é  retirada da fonte de calor,  resfriando-se e passando novamente pela  transição magnética, 
voltando a ficar magnética e a ser atraída novamente pelo ímã, cuja força de atração vence a da mola. Esta 
seqüência  de  eventos  produz  um  movimento  reciprocativo,  que  pode  ser  utilizado  como  um  motor 
mecânico. 

Fig. 1: Motor proposto por Nikola Tesla

2) Resultado final

O estágio final da montagem do dispositivo pode ser visto na figura 2. Escolhemos alumínio 
para a montagem do suporte, por ser um material paramagnético. Cortamos as chapas, soldamos 
as  partes  e  montamos o  suporte.  Consegui  emprestado  um bico  de bunsen  no  laboratório  de 
química para ser a fonte de calor.

Foi necessário fazer furos na haste para dificultar que o calor suba, e será necessário usar 
água para resfriar mais rapidamente o gadolínio. 
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3) Fotos:



Fig 2: Fotos do Motor, vistas lateral, de cima e de trás. (Estágio atual)

Materiais:

− Mola 
− Imã permanente – FeNdB
− Material magnético mole - Gadolínio 
− Chapa de Alumínio de 300mmx300mm e 7,93mm de espessura
− Parafusos
− Fonte de calor (bico de bunsen)
− Suporte de madeira



4) Dificuldades encontradas

a) Encontrar uma chapa de alumínio apropriada para fazer o experimento. Acabei tendo que 
encomendar de São Paulo.

b)  Conseguir  material  adequado  para  cortar  a  chapa  e  fazer  as  soldas.  A maioria  dos 
serralheiros por onde andei só trabalham com chapas de aço, e não tinham equipamentos para soldar 
alumínio.

c)  Fazer  o  desenho  do  projeto,  pois  o  que  eu  tinha  em  mãos  era  apenas  a  figura  1. 
Dimensionei e fiz algumas adaptações ao projeto original.

d) Não foi possível usar imã de HD velha. Mesmo juntando imãs de três HD, a força não foi 
suficientemente forte para mover o pêndulo a uma distância razoável. 

5) Pesquisa

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gadolínio – palavra chave: gadolínio.

Pesquisa realizada com o intuito  de procurar  as propriedades do material  magnético  mole 
usado no experimento.

 http://www.scene.org/~esa/search/tesla.hu-mirror/tesla.htm 

Página de pesquisa de papers,  usada para encontrar algum experimento para ser feito na 
disciplina.

http://saulojsm.brinkster.net/materialmag.aspx – palavra chave: material magnético mole.

Pesquisa  realizada  para  estudo  das  propriedades dos  materiais  magnéticos  moles,  com o 
objetivo de melhorar a explicação teórica do projeto.

6) Descrição:

- Nível básico:

O projeto consiste em mostrar que é possível fazer um motor usando materiais magnéticos e 
uma fonte de calor. Neste experimento foi feito um suporte e um pêndulo preso a ele, onde no suporte 
foi colocado um imã permanente e no pêndulo um material magnético que quando aquecido perde 
suas propriedades magnéticas e deixa de ser atraído pelo imã, sendo assim puxado pela mola para 
sua posição de origem. Quando ele esfria, ele volta a ser um material magnético e é atraído pelo imã, 
depois é aquecido novamente e volta pra posição de origem, fazendo assim um movimento periódico.

-Nível avançado:

Pode-se acrescentar uma explicação física mais detalhada sobre materiais magnéticos duro e 
mole e a influência da temperatura neles. E também os artigos de Nikola Tesla.

Origem do Eletromagnetismo:  O momento magnético de um material é resultante do movimento 
feito pelos elétrons que estão nos átomos deste material. Cada elétron tem um momento magnético 
intrínseco associado a seu spin. 



Domínios: É a menor unidade de um material que se caracteriza por possuir uma única orientação 
magnética, isto é, um vetor campo magnético próprio.

Em um material magnético, geralmente os domínios estão orientados ao acaso de modo que seus 
momentos magnéticos se anulam, minimizando a energia. Ao aplicarmos um campo magnético externo, os 
domínios se alinham na direção deste campo e podem permanecer ou não alinhados depois de retirarmos o 
campo.
 
Material  Magnético  Duro: é  aquele  que  ao  retirarmos  o  campo  magnético  externo,  o  alinhamento  dos 

domínios permanece.

Material  Magnético  Mole: o  alinhamento  dos  domínios  desaparece  ao  retirarmos  o  campo  magnético 
externo.

Efeito da Temperatura

 
Aumentando a temperatura, aumentamos a agitação térmica dos elétrons e dificultamos o alinhamento dos 
domínios.
 
Temperatura de Curie (TC) : temperatura acima da qual o material ferromagnético se torna paramagnético.











7) O meu orientador realizou os seguintes comentários:

− Projeto:

Meu orientador, o Prof. Adelino de Aguiar Coelho concorda com os termos aqui estabelecidos para o projeto 
e declara que poderá dispor de todos os elementos necessários a menos de exceções indicadas embaixo.

       Exceções: não Há

                    Sigilo: (NÃO SOLICITA)

- Relatório Parcial:

O aluno está trabalhando com autonomia e demonstrando grande interesse pelo projeto.

-Relatório Final:

O  aluno  fez  os  desenhos  para  o  projeto  a  partir  da  ilustração  de  Nikola  Tesla  (fig.  1),  ele 
dimensionou,  escolheu  os  materiais  e  providenciou  a  execução  e  a  montagem  do  dispositivo.  Ele  só 
precisou de ajuda em pequenos detalhes nos ajustes finais. 




