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1) Introdução: 

O sonho de voar sempre foi uma das aspirações mais cobiçadas da 

humanidade. Desde os primórdios da existência de nossa espécie 

encontramos referências a esse anseio. Encontramos pinturas de povos 

indígenas sobre seres celestiais em naves voadoras, relatos bíblicos de 

máquinas de mesma finalidade e estátuas de povos pré-hispânicos que 

revelavam essa admiração. Da mesma forma, o homem contemporâneo 

ainda se maravilha com fenômenos relacionados ao voo e à levitação.  

Mais ainda, parece pairar sobre o senso comum um certo mistério sobre 

forças de campo (que não exigem contato dos corpos, como é o caso da força 

magnética).  

O pião magnético ou lévitron (nome comercial) é um dispositivo 

magnético que apresenta um comportamento sui generis dentre os 

experimentos com os quais nos deparamos normalmente. 

Como o nome sugere, o lévitron é um pião construído a partir de um anel 

magnético, capaz de levitar sobre uma plataforma de ímã de cerâmica, em 

virtude da interação dos campos magnéticos das duas estruturas. Se 

considerarmos que a levitação é o fenômeno no qual um objeto é erguido do 

solo sem que nada visível o sustenha ou suspenda [1], podemos dizer que o 

pião realmente levita. Este fenômeno é o que por si, mais desperta a atenção 

dos observadores no escopo de nossa experiência. 

 

2) Resultados atingidos 

Conseguimos, nesta etapa final do projeto fazer com que o pião levitasse. 

Enviamos em anexo um vídeo em que mostramos o fenômeno. 

Montamos uma base que permite a regulagem da inclinação dos ímãs. 

Pensamos a princípio em acoplar uma furadeira ao sistema para fazer o 

pião girar com maior velocidade angular. Por dois motivos achamos melhor 

descartar esse aprimoramento: 



1) Mudanças muito pequenas na massa do pião podem arruinar o 

balanço que conseguimos para fazê-lo levitar. Dessa forma, adicionar mais 

componentes, prejudicaria esse equilíbrio. 

2) A inserção de tantos elementos ferromagnéticos como os presentes em 

uma furadeira poderia interferir na configuração do campo magnético e 

mudá-lo de forma prejudicial à levitação. 

 

3) Estado atual do experimento 

Na figura 1, podemos observar a montagem final de nosso conjunto.  

 

Figura 1. Elementos que compõem o conjunto do experimento do pião magnético: 

uma caixa de bombom (canto esquerdo superior); um pião formado por um anel 

magnético, palito de madeira e discos de papelão (centro); caixas de cd de plástico 

(canto inferior esquerdo); base de madeira formada por uma placa de madeira de 

20cm x 20cm e puxadores de gaveta de madeira (canto superior direito); ímãs de 

cerâmica (base magnética – canto inferior direito). 



Na figura 2 todos os componentes estão em seus devidos lugares, e na 

figura 3 vemos uma foto de um momento em que o pião está levitando sobre 

a plataforma magnética. 

              

Figura 2. Configuração da montagem para se realizar o experimento: a caixa de 

bombom se encontra sobre as caixas de cd que estão sobre ao base magnética. O 

conjunto todo é suportado pela base de madeira.  

          

 Figura 3. Momento em que o pião levita. Para obter esta imagem, retiramos 

cuidadosamente as caixas de CD e de bombom. 

 



4) Dificuldades encontradas: 

Como já mencionamos, nosso intuito é criar uma espécie de tutorial para 

professores (principalmente, mas também ao público interessado) que 

auxilie a montagem deste experimento, por isso vamos expor nossas 

dificuldades, e como fizemos para superar as que encontramos. Lembremos 

que sempre priorizamos o menor custo da produção. 

Quanto aos materiais: 

1) Ímã cerâmico de ferrite para servir de base: 

Este ímã precisa apresentar alto valor de campo magnético B1,2. Uma 

forma de fazer isso é utilizando ímãs grandes. Eles podem ser 

encontrados em lojas especializadas de vendas de ímãs, mas não são 

muito baratos. Utilizamos dois magnetos de 12,0x6,2x2,5 (ver 

Apêndice A). O preço varia de lugar para lugar (de 17 a 40 reais). 

Uma alternativa são as lojas de reforma de alto-falantes. Existem 

muitos alto-falantes queimados que são vendidos a preços muito 

baratos. Nós pagamos 10 reais em cada um deles (compramos dois). 

2) Remoção do anel de ferrite do alto-falante: não tiramos fotos antes de 

desmontá-los, mas na internet podem-se encontrar facilmente fotos 

que mostram que o ímã está envolvido por uma grande quantidade de 

carcaça e materiais que não são do nosso interesse. A maior parte da 

carcaça pode ser removida com faca, tesoura, alicate etc. Mas existem 

alguns materiais que estão colados ao magneto. No caso dos ímãs 

pequenos, nós conseguimos removê-los apenas os colocando em água 

quente (em torno de 60°) para amolecer a cola e forçar, então, a 

remoção com uma faca. Para os ímãs maiores não foi possível fazer 

isso e precisamos levá-los em uma loja especializada em reforma de 

alto-falantes. Pelo empregado da loja, soubemos que utilizou-se um 

solvente vendido comercialmente como Tíner (do inglês Thinner) e 

leves batidas de um prego com um martelo. 

                                            
1 Chamaremos B de campo magnético, pois consideramos que o público alvo deste trabalho 
não esteja familiarizado com o conceito de campo magnético descrito por H. 
2 Letras em negrito serão utilizadas para representar vetores. 



Ressaltemos que se deve tomar muito cuidado com o ímã, pois ele 

cisalha facilmente, e com o solvente, pois é tóxico. 

3) Massa dos ímãs:  

A massa do ímã de cerâmica da base não tem influência direta sobre a 

levitação, pois ficará estático na mesa. (A menos que consideremos 

sua magnetização total que depende do volume; logo, da massa.) 

Quanto à massa do ímã que levita: extremamente relevante!!! 

Falaremos sobre ela no tópico a seguir, junto com outros fatores que 

afetam a afinação do sistema.  

Quanto ao funcionamento do sistema: 

4) Orientação da base magnética: 

Este foi um dos nossos maiores problemas no início do experimento. 

Pelos vídeos de instrução que vimos das referências [2] e [3], 

entendemos erroneamente a orientação que se deve dar à base. Talvez 

tenha sido um problema de atenção, mas acreditamos que haja certa 

dubiedade nos vídeos por usarem instruções assaz subjetivas para 

sugeri-la. 

Nós preferimos deixar como orientação a seguinte instrução: 

Podemos associar um dipolo magnético ao eixo central dos anéis. 

(figura 4). Sendo assim, basta que coloquemos o polo sul de um dipolo 

voltado para o polo sul do outro dipolo (ou norte voltado para o norte). 

Nós medimos a orientação dos anéis com uma bússola.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Orientação dos dipolos associados aos anéis. 
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5) Altura de posicionamento do pião: 

É necessário encontrar a altura adequada do pião em relação à base 

para que ele possa girar. Se ele está muito distante da base, o pião 

será arremessado para longe.  Se está muito baixo, ele será 

imediatamente atraído pela base e tombará. Nós utilizamos caixas 

plásticas de CD para investigar a altura correta. Nesta altura, 

percebe-se claramente que o pião gira. Devemos ressaltar que esta 

ainda NÃO é a altura de levitação!  

6) Posição do pião sobre a base magnética: 

É necessário alinhar-se o centro do anel que forma o disco com o 

centro do anel que forma a base como mostrado na figura 4 (mas na 

direção vertical). Isso pode ser feito movimentando-se o pião até se 

encontrar uma região em que não há repulsão tão forte do pião para 

os lados. 

Parte delicada do ajuste do sistema: 

7) Altura de levitação do pião: 

Primeiramente colocamos a caixa de bombom sobre as caixas de CD 

(na altura determinada no item 5). Isso deve ser feito, porque nas 

primeiras tentativas de levitação a planura da base e a massa do pião, 

muito provavelmente, não estarão corretas e ele sairá voando (será 

arremessado) ou deslizando. As paredes da caixa de bombom evitarão 

que o ímã seja arremessado e colida com a base.  

Após girar o pião dentro da caixa (que está sobre as caixas de CD, 

que, por sua vez, estão sobre a base - como mostrado na figura 2), vá 

levantando a caixa lentamente. Perceba que o pião tende 

naturalmente a ficar alinhado com o centro da base magnética, o que 

facilita nosso trabalho. 

Se o pião desestabilizar um pouco, retorne a caixa de bombom sobre 

as caixas de CD e tente novamente. Quando girá-lo de forma 

razoavelmente estável, conforme for levantando a caixa, perceberá 

que o pião começa a perder contato com a caixa de bombom. E podem 

acontecer três coisas: 



a) o pião sai deslizando para algum lado: isso indica que a massa é 

maior do que a massa correta. (E a planura da base também precisa 

ser regulada, como será discutido no item 8, caso o pião deslize 

sempre para o mesmo lado.) 

b) o pião é arremessado/sai voando: isso indica que a massa é menor 

que a adequada. (E a planura da base também precisa ser regulada, 

como será discutido no item 8, caso o pião saia voando sempre para o 

mesmo lado.) 

c) o pião levita: isso indica sucesso! (Caso a planura esteja correta.)  

8) Ajuste da planura da base: 

Se a base magnética não está plana, o pião sempre se desloca na 

mesma direção. Quando isto acontece, é necessário colocar um calço 

na base no mesmo lado para o qual o pião se desloca. Por exemplo, se 

o pião estiver se deslocando sempre para a direita, precisa-se erguer o 

lado direito da base. A princípio nós fizemos isso inserindo cartas de 

baralho sob a base. Posteriormente, aprimoramos nossa montagem 

confeccionando uma base de madeira com puxadores de gaveta para 

regular a planura. Ambos os métodos funcionaram igualmente bem. 

  

5) Pesquisa Realizada: 

5.1) Palavras-chave:  

levitron, homemade levitron, magnetic top, pião magnético, levitação 

magnética, alto-falantes, levitron casero, momento angular, efeito 

giroscópico. 
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7) Teoria: 

7.1) O fenômeno: 

Um pião, formado basicamente de um ímã em forma de anel é posto em 

movimento de rotação sobre a base magnética que também tem formato de 

anel.  Com a manipulação adequada pode-se fazer o pião permanecer em 

movimento no ar, como mostra o esquema da figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5. Representação do fenômeno. 

 

 

 

 



7.2) Abordagem básica: 

Sabemos que quando dois ímãs são alinhados de tal forma que os polos 

opostos se confrontam eles se repelem (alinhamento anti-paralelo – figura 

6).  

Sendo assim, podemos imaginar que 

se colocarmos dois anéis que podem ser 

modelados por dois dipolos magnéticos 

(como cada um dos ímãs da figura 6) alinhados em sentidos opostos, eles se 

repelirão. 

O problema aparece quando tentamos equilibrar um 

dos ímãs sobre o outro, como mostra a figura 7. Neste caso, 

estamos presenciando uma situação de equilíbrio instável, 

como se estivéssemos tentando equilibrar uma bola de 

ping-pong no topo de uma pequena montanha: se a 

perturbarmos com um toque sutil, ela sai do equilíbrio. 

Uma forma de promovermos a manutenção do equilíbrio é fazer com que 

haja no sistema uma força que restaure o equilíbrio, tornando-o estável. 

Aqui entra o efeito giroscópico. 

Quando estamos sobre uma bicicleta fica mais fácil de entender esse 

efeito. Imagine que você esteja sobre uma bicicleta parada. Se você tirar os 

pés do chão, verá como é difícil se manter em equilíbrio sobre ela. 

Entretanto, quando as rodas estão girando, temos a sensação de que essa 

posição tem certa estabilidade, ou, como dizemos corriqueiramente, que 

estamos equilibrados na bicicleta. Isso acontece, porque quando a roda gira 

surge uma quantidade de movimento de angular, ou, momento angular (L), 

que (para um corpo rígido) é dado pelo produto entre o momento de inércia 

(I) e a velocidade angular (ω): 

L=I.ω,    (1) 

que é horizontal, e representa uma inércia ao torque da força peso. 

Podemos dizer que o momento angular representa indiretamente a inércia 

aos movimentos angulares, assim como o momento linear (Q), dado pelo 

produto entre a massa do corpo e sua velocidade (m.v) representa a inércia 
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Figura 6. Configuração que promove
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equilíbrio 

instável. 



aos movimentos de translação. Assim o giro da roda cria uma dificuldade 

para que o torque devido à força peso tombe a bicicleta.  

Da mesma forma, o efeito giroscópico associado à precessão do ímã 

estabiliza seu movimento, evitando que o ímã tombe e pare de girar. 

7.3) Aprofundamentos: 

Devemos primeiramente lembrar 

que a situação de equilíbrio estável é 

caracterizada como o ponto de mínimo 

de uma curva de energia potencial em 

função do espaço, como vemos na 

figura 8. 

Façamos uma análise para a 

situação em que não há rotação: 

Sabemos que a energia potencial 

(U) associada ao pião em função de sua 

altura no eixo z, e de seu momento 

dipolo magnético (µ) em relação ao campo magnético (B) gerado pela base é 

dada por: 

    U= -µ.B + mgz,     (2) 

em que m é a massa do pião, g é a aceleração gravitacional e z é a altura do 

pião em relação ao apoio (mesa, por exemplo). Lembrando que devemos 

considerar somente a componente em z, e que µ e B são antiparalelos, a eq. 

2 se reduz a: 

     U = µ.Bz + mgz     (3) 

Na situação de equilíbrio, a força de repulsão (F= z
z

Bz ˆ.
∂

∂
− µ ) deve se 

igualar à força de atração gravitacional (P=mg). Sabemos também que nesta 

situação a energia potencial deve ser a mínima em relação a qualquer 

direção, isto é, a curvatura deva ser positiva em todas as direções, ou: 
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Figura 8. Gráfico da energia 

pontencial em função do espaço, 

que caracteriza uma região de 

equilíbrio instável. 
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Mas, no espaço livre, sabemos que o laplaciano de B é nulo ( 0
2 =∇ B ), o 

que implica em: 

0
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Entretanto, a condição dada pela equação (5) impede a verificação da 

condição determinada pela equação (4). Ou seja, sem algum outro 

componente, não é possível haver equilíbrio estável. 

A rotação introduz o momento angular que já comentamos e a precessão. 

Quando o pião se desloca do eixo central de rotação, a interação de seu 

movimento de precessão e do momento angular com as linhas de campo 

magnético nos auxiliam a entender o surgimento da força restauradora que 

retorna o pião à sua posição de equilíbrio. 

Obs.: gostaríamos de fazer uma ressalva sobre um assunto que nos intrigou 

bastante: o uso das definições de B e H. Nas notas 1 e 2 da referência [5], 

faz-se uma discussão sobre o uso desses termos. Tanto Edward Purcell, como 

David Griffiths concordam que o uso corrente do termo “campo magnético” 

está associado mais ao campo B, do que o expressão “densidade de campo 

magnético”. E sugerem ainda que H (o campo magnético, oficialmente) seja 

chamado apenas de “campo H”, para se evitar o pedantismo dessa confusão 

histórica. 

 

8) Pareceres: 

8.1) Sobre o Relatório Parcial 

8.1.1) Opinião do coorientador: 

O aluno já está muito bem informado quanto às principais etapas 

necessárias à realização do experimento de levitação. Os próximos passos 

devem incluir uma revisão mais detalhada da teoria e, com relação à parte 

experimental, sugiro que foque primeiro na importância da massa do pião e 

do tamanho da base magnética. 

8.1.2) Opinião do orientador: 

O trabalho está sendo desenvolvido com método e trabalho. Faltam acertos 

que certamente serão feitos. Existe uma preocupação com a massa do pião. 



Essa preocupação deve ser maior com seu momento angular. É ele que faz o 

pião manter-se na vertical. Um anel externo ao imã do pião, irá acrescentar 

momento de inércia, tanto devido sua massa como devido ao raio. 

8.2) Sobre o Relatório Final Prévio: 

8.2.1) Opinião do coorientador: 

O aluno entendeu bem os mecanismos que fazem o pião levitar com foco na 

influência dos parâmetros que pode controlar (principalmente alinhamento 

da base magnética e massa do pião). 

8.2.2) Opinião do orientador: 

Como pode ser observado pela leitura desse relatório, o aluno desenvolveu 

um trabalho experimental com método, dedicação e perseverança. Leu 

bastante e entendeu muito bem os conceitos físicos envolvidos no 

funcionamento do pião magnético. Teve sucesso (merecido) e vai deixar uma 

experiência para o LIEF e um relatório-guia para futuros trabalhos. 

Considero o trabalho muito bom.  

 

9) Horário para apresentação do painel: 

A apresentação será realizada na quita-feira no primeiro horário (das 16 às 

18h do dia 14 de junho). 

 



Apêndice A 

Materiais e métodos 

 

Base magnética: 

- 2 anéis magnéticos de cerâmica (ferrite) 

removidos de alto-falantes (até o momento parece 

que apenas um deles é suficiente) de 12,0x6,2x2,5. 

Na figura A2, esclarecemos o código utilizado neste 

relatório para se especificar as dimensões dos anéis 

magnéticos. 

 

 

 

 

 

 

Pião:  

Utilizamos muitos componentes variando a 

estrutura do pião para testar qual seria a 

melhor.  

A estrutura que melhor se adaptou é aquela 

encontrada na figura A2. 

- Palito de churrasco de madeira para fazer o 

corpo (aproximadamente 4,4cm de altura). 

- Anel magnético de 3,2x1,8x0,5.  

- Vedante de borracha (1,8x0,4x0,3) que 

desbastamos com um estilete para que entrasse 

sem folga no interior do ímã. 

- Para o ajuste da massa do pião, utilizamos um 

disco de papel de bloco para desenho (pois é mais rígido que a folha 

sulfite) e outro de papelão. Com a mudança da temperatura precisamos 

Figura A1. Base 

cerâmica magnética. 

Figura A2. Conjunto 

montado que melhor se 

adaptou ao experimento. 

Figura A2. Representação de um anel e do código 

que usaremos neste relatório. A sequência das 

dimensões será ROUT x RIN x h, com as dimensões 

dadas em centímetros. 

h 

RIN 

ROUT 



fazer um ajuste ainda mais fino, simplesmente colando pequenos pedaços 

de fita crepe no disco de papel cartão. 

Obs.: procuramos exaustivamente por parafusos de plástico (desses de 

fixação de tampas de vaso sanitário) com a cabeça arredondada (parafuso 

francês), mas não os encontramos nas lojas de Barão Geraldo. Apesar de eles 

poderem facilitar a construção, recomendamos fortemente o uso dos palitos 

de madeira para churrasco pois funcionaram muito bem para nós. 

 

Base para rotação: 

Testamos também algumas bases: 

- Recipiente plástico; 

- Chapa de alumínio; 

- Chapa de madeira; 

- Caixas de CD de 0,5cm de altura; 

- Superfície interna da caixa de bombom. 

Em nosso caso, não foi bom o uso da chapa de madeira, pois houve muito 

atrito entre a ponta do pião e da chapa. 

Recomendamos o uso da caixa de bombom em associação com as caixas de 

CD, pois além de ser uma base boa para rotação, as paredes da caixa de 

bombom evitam que o pião seja arremessado para longe durante os testes, 

como já mencionamos. 

As medidas de comprimento deste trabalho foram feitas com uma régua 

graduada em milímetros. Consideramos o erro dessas medidas como 0,1cm. 

 

A1.1) Considerações:  

- Sugerimos manter objetos metálicos longe dos ímãs, pois como os ímãs da 

base são muito fortes, podem atrair outros materiais ferromagnéticos e se 

tornar potencialmente perigosos (“efeito projétil”), além de poderem 

danificar o ímã. (O autor deste relatório machucou a mão ao aproximar os 

dois ímãs que formam a base: eles se atraíram intensamente e “beliscaram” 

os dedos do autor). 



- Evitar o uso de materiais metálicos no corpo do pião, pois podem gerar 

correntes de freamento (correntes de Foucault) que contribuem para a perda 

de energia, e consequentemente, ao colapso do movimento.  

- Um ponto que desperta nosso interesse é o uso de um ímã de neodímio 

para construir o corpo do pião. Na tabela periódica, encontramo-lo dentre os 

metais pertencentes ao grupo de terras raras. Temos um anel de neodímio 

que levamos ao Laboratório de Materiais e Baixas Temperaturas da 

Unicamp, onde nosso coorientador realiza seus experimentos. Aí tentamos 

medir a resistência do ímã de neodímio para ver se ele é um condutor ou 

não. O multímetro possui uma opção de teste de condutividade em que há 

um aviso sonoro, caso o material seja condutor. Descascamos, então, uma 

pequena superfície do ímã que é revestido por uma fina membrana de níquel 

(essa cobertura é condutora como acusou o multímetro) e descobrimos que a 

parte interna (composta de neodímio, ferro e boro) não é condutora – 

segundo os critérios do multímetro. Sendo assim, usamos esse material 

também para confeccionar outro pião e também obtivemos êxito. 
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Obs.: outros sítios famosos de ensino de física foram consultados para nos 

familiarizarmos com o assunto, como wikipedia.com 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Levitron, acessado em 20/03/2012) e o sítio 

feiradeciências.com (http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_36.asp, 

acessado em 20/03/2012). 

 [11] Acessado em 29/03/2012; disponível em 

http://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Magnetic-Levitating-Top/ 

 

 



 


