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          Resumo do Projeto               

O Magneto-hidrodinâmico é uma área de atividade teórica e prática e 

com o avanço da tecnologia vem promovendo um grande desenvolvimento, 

particularmente nas aplicações em embarcações navais. O sistema magneto-

hidrodinâmico se trata da área de líquidos eletricamente conduzidos, sabe- se 

que os campos magnéticos e elétricos interagem com muitos líquidos naturais 

e artificiais criando uma força Lorentz que é dada como propulsão no sistema. 

Une também conceitos de duas áreas eletromagnetismo e fluido dinâmico, por 

tanto essa área da engenharia mecânica vem ganho espaço devido a sua 
aplicabilidade e maleabilidade comparando com as outras áreas da 

engenharia. Os conceitos baseados no projeto proposto faz um experimento 

que em seu funcionamento utiliza-se o Sistema de Propulsor Magneto-

hidrodinâmico onde um novo sistema de motor eletromagnético submerso em 

fluidos condutores gera um fenômeno físico chamado “Força de Lorentz” que 

em estudo nos referencia de forma simples em obter uma corrente de íons e 

por meio de uma eletrolise. Visando com base nos conceitos os geradores que 

compõem este sistema é um método proposto para propulsar embarcações em 

alto-mar. Uma corrente elétrica é passada através da água salgada na 

presença de um campo magnético intenso, funcionalmente movimentando o 

fluido empurrando a água para fora da parte traseira acelerando o veículo, 

estabelecendo toda a teoria que a magneto-hidrodinâmico exerce na 

comunidade cientifica acaba sendo atrativo, pois não constituem de partes 

moveis, diminuindo a manutenção do equipamento por não haver sistemas 
geradores de atritos, significando um projeto inovador e silencioso. 

             Palavras-chave – Magneto-hidrodinâmico (MHD), Força de Lorentz. 

  

            

 

 

 



           Introdução 

    A pesquisa bibliográfica apresentada nos capítulos seguintes tem 

propósito apresentar conhecimentos assim como estudos em conceitos, 

métodos e análise que a MHD pode alcançar nas embarcações marítimas e 

motores movidos por essa tecnologia, visando gratificação em satisfações nos 

desempenhos em melhorias no funcionamento dos motores movido à 
propulsão magneto hidrodinâmico.  

      O presente projeto tem como principal objetivo aprimorar os 

conhecimentos sobre a área de líquidos eletricamente conduzidos, por tanto 

visa estudar o movimento de fluídos condutores submetidos à influência de 

campos eletromagnéticos, mas conhecido como “magneto hidrodinâmica” 

(MHD). O projeto faz um experimento que em seu funcionamento utiliza-se o 
Sistema de Propulsor Magneto-hidrodinâmico (MHD) onde é um novo sistema 

com motor elétrico. Os propulsores magneto-hidrodinâmicas dependem de uma 

unidade de fluido condutor por um campo elétrico e magnético cruzados 

perpendicularmente. Como será visto que a dimensão do campo magnético 

contínuo ou alternado deve ser muito elevada, devido à baixa condutividade do 

fluido, a água do mar (água salgada). Poucos exemplos existem de navios que 
navegaram através deste novo sistema de propulsão. Nesse projeto temos 

algumas expressões que, a partir de certas dimensões e restrições calcular o 

impulso e o desempenho de um linear propulsor MHD. Tem como objetivo 

entender a equações propostas nesse projeto, estudar os processos físicos 

envolvidos no seu funcionamento e elaborar um protótipo que comprove de 
forma eficaz as qualidades que este sistema promove. (Aoki, disponível em 
2013) 

 

 

 

 

 



         Mecânica dos Fluídos 

         A mecânica dos fluídos é o ramo da mecânica que estuda o 

comportamento físico dos fluídos e suas propriedades. Os aspectos teóricos e 

práticos da mecânica dos fluídos são de fundamental importância para a 

solução de diversos problemas encontrados habitualmente na engenharia, 

sendo suas principais aplicações destinadas ao estudo de escoamentos de 

líquidos e gases.  O estudo da mecânica dos fluídos é dividido basicamente em 

dois ramos, a estática dos fluídos e a dinâmica dos fluídos. (Professor Luiz 
Eduardo, 2013). 

         Um fluído é caracterizado como uma substância que se deforma 

continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não 

importando o quão pequena possa ser essa tensão. A principal característica 
dos fluidos está relacionada à propriedade de não resistir à deformação e 

apresentam a capacidade de fluir. (Professor Luiz Eduardo, 2013). 

         Fundamentos da mecânica dos fluídos 

         Conforme citações desenvolvidas pelo Professor J. Gabriel F. Simões, o 

fluido é uma substância que não tem forma própria, e que se estiver em 
repouso, não resiste a tensões de cisalhamento.  

            Ferramentas hidrodinâmicas 

        Segundo Sr. Carlos Daher Padovezi a importância do projeto 

hidrodinâmicona tecnologia atual é exibir de forma clara e objetiva os possíveis 

meios para que possamos aperfeiçoar toda e qualquer forma de embarcações 

assim como redução de custos e menores manutenções aproveitando o 
máximo a Ferramentas Hidrodinâmicas assim tenhamos uma maior eficiência 

operacional, com redução de consumo de combustíveis e, consequentemente, 
com redução de emissão de gases poluentes.  

         Magneto-hidrodinâmica 

          A magneto-hidrodinâmica, mais conhecido como MHD tem conquistado 

bom desempenho na área tecnológica cientifica e devido a sua aplicabilidade e 

maleabilidade em seus conceitos e definir como o comportamento do sistema 



magnético. A engenharia dos fluídos procura estudar o sistema fluido dinâmico, 
com motores de propulsão magnética e modelagem das embarcações navais, 

(Aoki, 2013). 

         O movimento e a interação dos fluxos e dos campos magnéticos são 

fornecidos por uma enorme variedade de fenômenos associados com a 

conversão de energia em eletromagnética denominando-se fluido-mecánica 
mais comumente MHD, (Elsnorkel, 2013). 

            Força de Lorentz 

        Segundo livro de fundamentos de física III editora UFMG 2011, a força de 
Lorentz é a força aplicada por uma partícula que esta carregada eletricamente, 

Quando uma carga elétrica se move em uma região do espaço onde coexistem 

um campo elétrico e um campo magnético, ela fica sujeita a uma força 

resultante dada por ). Sendo que F representa a força que 

foi aplicada na carga puntiforme, pelo campo eletromagnético, E representa o 

campo elétrico, B representa o campo magnético, q representa a carga elétrica 
e v representa a velocidade da carga que também é conhecida com o nome de 

força de Lorentz. Devido ao caráter das forças elétricas e magnéticas, é preciso 

ressaltar que, quando uma carga elétrica se move em uma região do espaço 

contendo um campo elétrico e outro magnético, o campo elétrico é quem 
acelera a carga, o campo magnético só a deflete. A energia total é conservada. 

 

         Objetivo 

        O objetivo principal é construir um protótipo que consiga gerar o fenômeno 

MHD e trabalhar nesse protótipo para que melhor consiga desenvolver esse 

projeto pesquisa, adquirir mais conhecimentos envolvidos a essa área da 

engenharia mecânica. E através dos conceitos e pesquisas aperfeiçoar a 

construção do protótipo movido à propulsão magneto-hidrodinâmica e transmitir 

os pontos positivos e negativos alcançados com base nos estudos e cálculos 

envolvidos no seu funcionamento. 

 



       Metodologia para o desenvolvimento do projeto. 

           Na parte experimental serão abordados abaixo itens que serão compostos 

o projeto de pesquisa que aborda o tema Sistema de Propulsor Magneto 

Hidrodinâmico, visando buscar experimentalmente dados que comprovem que 

o sistema MHD funciona como na teoria e assim como citam os autores acima 

os métodos para o projeto viabilizaram em modo geral redução em consumo de 

poluentes, energia, redução de ruídos e muito outros fatores, porem com esse 

método às vezes não muito utilizado pelo seu auto-custo de fabricação, 

portanto será apenas devolvido toda a parte matemática e esquemas de 
cálculos na parte final do projeto assim abaixo serão apenas mencionados os 
itens que vão fazer parte do sistema. 

         Painel de comando elétrico e caixa de Bornes 

        Conforme fotos ilustrativas que será apresentado abaixo, o painel será 

utilizado para que possamos acionar ou não toda vez, que for notada qualquer 

irregularidade com o painel ou com os núcleos MHD, durante o experimento.  

 

Figura 2 – Visão geral do painel MHD 
            Fonte U3. 

         Abaixo será abordada a Fonte U3 que usaremos para regularização das 

tensões elétricas e devido as suas funções cada voltagem utilizada para 
processo servirá de dados para alimentação dos calculo devidos.   

 

Figura 3 - Fonte U3 – Fonte 24Vcc com saída de tensão variável 



             Suporte 

            Para o correto posicionamento dos eletrodos durante o experimento, 

vamos utilizar chapas de isopor. Em uma das extremidades destes pequenos 

quadrados de isopor vão ser realizadas modificações de modo a servir de guias 
para os eletrodos. O desenho e a respectiva foto do suporte seguem abaixo. 

 
           Figura 4 - Suporte de base para o imã 

Para efetuar as medições de correntes e tensões elétricas no sistema 
criado serão usados os seguintes modelos: 

       Multímetro Digital – POL  

 

Figura 5 - Modelo 01- POL 76 

              Balança 

              As quantidades de sal utilizadas no experimento deverão ser medidas 

através de uma Balança Balmak, sua precisão é de aproximadamente mais ou 

menos 0,1 g tendo em vista como resultados de pesagens de completo e de 
total confiança nas medições. 

             Recipiente para a realização do experimento. 

             A maioria das etapas experimentais do presente trabalho será realizada 

em um recipiente de acrílico transparente. 



     Imãs de neodímio 

             Os Imãs trabalhos deste experimento servirão para definem-se com 
características de campo axial. 

 

Figura 6 – Sensor medidor de escoamento 

           Esquemas sensor e contador 

           O instrumento utilizado para medir a velocidade do escoamento será 

mencionado abaixo conforme esquema ilustrado. Visando com simples 
instrumentos adquirir dados coerentes. 

 

Figura 7 – Sensor medidor de escoamento 

           Cobre 

         Neste experimento, os eletrodos que serão usados será o cobre foram 

onde tentaremos obter o melhor desempenho possível para o experimento, 

excelente condutor elétrico, porém tem alta capacidade de corrosão. 

 

Figura 8 – eletrodo de cobre  

 



         Resultados Esperados 
   Com a pesquisa será possível, estabelecer parâmetros que o Sistema de 

Propulsor Magneto-hidrodinâmico fornecera através de tecnologia e inovações. 

Para a construção protótipo movido à propulsão MHD, será apresentado passo 

a passo o processo de desenvolvimento mediante a última postagem artigo 
final. 

 

Considerações Finais 

O presente projeto vem com intuito de adquirir conhecimentos nos 

métodos citados abrangendo conceitos da mecânica dos fluidos embasado no  

comportamento físico dos fluídos e suas propriedades. Os aspectos teóricos e 

práticos da mecânica dos fluídos e do experimento que será posto em pratica 
são de fundamental importância para que conseguissem coletar dados que 

comprovem de forma eficácia o tema proposto assim ao decorrer do projeto 
indicaremos todos os pontos positivos e negativos do protótipo. 
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