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PROTÓTIPO MOTOR MAGNÉTICO 

 

RESUMO 

Há diversas fontes de energia no mundo, sendo elas renováveis e não renováveis, 

as renováveis são: eólica, hidrelétrica, solar e outras; as não renováveis são: 

petróleo, carvão mineral, nuclear e outras. O motor magnético em conjunto com o 

gerador de energia, entram nas renováveis, esse sistema é igual a energia eólica, a 

diferença é que não depende do ar para funcionar, e sim da força de repulsão dos 

imãs de neodímio. Os imãs de neodímio têm diversas caracteristicas e para diversas 

funções diferentes, entre elas a criação do motor que não usa a corrente elétrica 

para funcionar, esse motor quase que nâo tem ruídos, livre de poluição e 

desmatamento de florestas e animais. Com essa ideia de sustentabilidade, 

buscamos o objetivo de criar um motor que não usa energia, e que use a força de 

repulsão dos imãs de neodímio, para que haja força suficiente para girar um gerador 

de energia. Espera-se que através deste motor em conjunto com o gerador de 

energia, iremos transformar a energia mecânica para a energia elétrica, sem parar 

de gerar, por tempo indeterminado, então teremos a energia limpa e livre. 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto do Protótipo Motor Magnético, é a construção de um motor movido 

apenas pela força de repulsão dos imãs de neodímio, para que enfim o motor possa 

ter a força em rpm necessária para girar um gerador de energia, do mesmo tipo que 

da energia eólica. O Motor contém um eixo principal com um anel travado no meio, 

nesse anel tem vários imãs espalhados uniformemente na sua parte interna, com os 

polos virados norte e norte ou sul e sul. Com raio menor do que o raio interno do 

anel para fora, com ímãs na parte exterior, desta forma os imãs estarão bem 

distribuídos como a do eixo central. Ao unir as duas peças a repulsão dos polos dos 

ímãs faz com que o disco comece a girar, e junto com ele o eixo central, no final do 

eixo, tem um gerador de energia dentro do gerador de energia contém imã e bobina. 

Este movimento, que a barra de ímã faz sobre a bobina transforma o campo 

magnético dos mesmos em corrente elétrica. 

 

OBJETIVOS 



O principal objetivo deste projeto, é criar uma fonte de energia renovável de baixo 

custo que possa ser de fácil uso, para qualquer pessoa ou empresa, e a qualquer 

lugar do mundo, sendo este um gerador que pode ser eficiente em qualquer 

condição atmosférica. O projeto demonstra e descreve uma alternativa de solução 

de um dos principais problemas no mundo, este protótipo consegue gerar energia 

limpa sem combustão de matérias ou extração de elementos. Um dos principais 

motivos de termos escolhido esse projeto, é mostrar essa fonte de energia limpa e 

renovável, capaz de substituir todas as energias existentes, tanto as energias 

fosseis e até mesmo a energia solar, hidrelétrica e a eólica, pelo fato dessa fonte de 

energia poder ser usada em qualquer lugar.  

 

METODOLOGIA 

Ela é renovável, ou seja, nunca acaba. É uma energia limpa, ou seja, não gera 

poluentes para o meio ambiente. Baixo custo de manutenção dos equipamentos 

usados. É uma excelente fonte de energia em locais não atendidos por outras fontes 

de energia. A energia hidrelétrica, mais consumida no Brasil, não chega em locais 

de dificil acesso ou com grandes dificuldades para instalação de torres e cabos de 

energia elétrica. O equipamento pode ser instalado em residências, baixando o 

custo da conta de energia elétrica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Neste projeto utilizaremos imãs de neodímio, por conta da inseparabilidade dos 

polos e consequentemente as forças que são geradas pelos imãs para os quais que 

estes sejam repelidos e atraídos ao mesmo 

tempo, desta forma o eixo entra em movimento 

concêntrico de forma que gere a força em rpm, conforme 

as figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Construção do Protótipo e como funciona: A construção do Protótipo Motor 

Magnético, consiste em fazermos todo o projeto em cads, pesquisar mais a fundo 

sobre quais os imãs adequados para esse protótipo. A parte do motor vai ter uma 

base, e vai ter dois pilhares onde estará os rolamentos, entre os dois rolamentos 

estará um eixo, no meio desse eixo terá um círculo com vários imãs como na 

imagem. Na parte de fora estará outros imãs, para quando fechar, o eixo central irá 

rodar quase que infinitamente, claro que terão os desgastes das peças e o imã 

perderá o magnetismo com o passar dos anos, mas isso demorará muitos anos. 

Para que esse motor possa funcionar, os imãs deverão estar com os polos norte e 

norte ou sul e sul, “um contra o outro” para termos a repulsão dos imãs, o eixo 

central irá rodar, se colocar norte e sul ou sul e norte, haverá a atração dos imãs e 

não irá funcionar. 

Através dessa força será gerada em rpm, no final do eixo estará um gerador de 

energia do mesmo tipo que dá eólica, que estará transformando a energia mecânica 

em energia elétrica, e assim irá comprovar a terceira lei de Newton que "Toda ação 

provoca uma reação de igual ou maior intensidade, mesma direção e em sentido 

contrário". Ao conseguir essa energia gerada pelo gerador, obteremos enfim a 

energia limpa e livre, com mínimo de ruído, sem agredir o meio ambiente, não 

iremos atrapalhar o ciclo natural dos animais ao redor e poderá ser instalada em 

qualquer local apropriado, isentando a necessidade de utilização de água, ar ou sol. 
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