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1. Resumo 

O Sistema e Deslocamento sobre Trilhos consistem no desenvolvimento de um 

sistema de transporte baseado no trem MAGLEV, de modo que, eventualmente seja 

viável sua aplicação comercial na prática. O projeto irá apresentar conceitos físicos 

mecânicos, elétricos e eletrônicos que integrarão o sistema. O intuito é apresentar 

um protótipo deste meio de transporte que é em comparação com os trens atuais, 

mais, veloz, econômico, sustentável, seguro e apresenta menos ruído. 

2. Introdução 

O transporte ferroviário no Brasil, de acordo com a VALE (2017) surgiu em 1854, 

desde então foi pouco desenvolvida em relação a países como os EUA. Mas esse 

sistema foi deixado de lado para desenvolvimento das rodovias, entretanto o 

transporte ferroviário traz alguns benefícios como o baixo custo de frete e 

manutenção, a inexistência de pedágios, o menor índice de roubos e acidentes e 

consegue transportar grandes quantidades de carga por longas distâncias. Além do 

que, ajuda a diminuir o trafego nas auto-estradas e os congestionamentos, que 

podem causar um prejuízo de cerca de 156 bilhões de reais por ano, segundo dados 

da Faculdade de Economia da USP. 

Levando-se em consideração toda a dependência da sociedade no petróleo, é 

necessário buscar novas formas para substituir essa fonte energética. Uma 

possibilidade é usar fontes de energias renováveis assim como os carros elétricos. 

Pensando nisso e nos benefícios do transporte ferroviário, o desenvolvimento de 

tecnologias como o MagLev, torna-se importante para o crescimento do setor e 

desenvolvimento do país. Para tanto existe uma tecnologia em desenvolvimento 

chamada de trens MagLev, que usa um sistema de trilhos alimentado por energia 

elétrica para levitar e impulsionar o trem sem que este tenha contato com o trilho, 

minimizando o atrito e consequentemente economizando energia durante sua 

operação. 

Para elaboração de um protótipo de um trem MagLev, será necessário 

conhecimento na área de física mecânica, já que o sistema se baseia no equilíbrio 

de forças, também será preciso embasamento nos conhecimentos de 

eletromagnetismo, eletrônica e programação, visto que serão bobinas elétricas que 



irão gerar campos eletromagnéticos para levitar e impulsionar o trem, devendo este 

ser controlado por um sistema confiável. 

3. Objetivos 

O projeto consiste em desenvolver um protótipo semelhante ao modelo comercial de 

trem MAGLEV em operação em Xangai na China, para desenvolvimento da 

tecnologia. 

O trem MAGLEV nada mais é que um trem que não possui rodas em contato com o 

trilho, ele usa de forças eletromagnéticas para levitar sobre os trilhos, daí o termo 

MAGLEV que vem de Levitação Magnética, e por essa ausência de atrito com os 

trilhos o trem alcança velocidades muito superiores aos convencionais. 

4. Metodologia 

Este projeto será realizado com base em pesquisas bibliográficas na internet, como 

artigos e trabalhos já realizados com assuntos relevantes ao tema, como 

eletromagnetismo, forças vetoriais, equilíbrio de forças, interação de campos 

magnéticos e circuitos elétricos. 

Como é um tema ainda pouco desenvolvido no país, a maioria das referencias estão 

em outro idioma e na web e também serão utilizados livros didáticos para pesquisa. 

5. Desenvolvimento 

Durante este período foi construído uma base de madeira para o protótipo de 

aproximadamente 30 x 20 x 1 cm, onde foram fixados duas bobinas elétricas, que 

são usadas em contatores, de 127V, ligadas em paralelo, como núcleo foi usado 

uma barra roscada com a altura das bobinas preenchendo quase completamente o 

espaço do núcleo e passando a base de madeira até o outro lado, fixada na bobina 

com uma porca e arruela de cada lado. Para simular o trem ou veículo em cima da 

base foi construído uma estrutura um U e nas pontas que ficarão próximas as 

bobinas foram fixados de cada lado, 3 imãs de neodímio redondos de 1 cm de 

diâmetro cada. Para ligação elétrica foi utilizado cabo de 1 mm preto, terminais do 

tipo garfo de 1 mm para conexão nas bobinas, terminal sindal plástico 2,5 mm e 

plugue macho 2 pinos, para ligação na tomada. Quando tudo montado o protótipo foi 

energizado com 127 V para realização dos primeiros testes.  



6. Resultados preliminares 

Para realização dos testes as bobinas de inicio foram energizadas com 127V nos 

terminais, depois foi aproximado delas a estrutura do veículo com os imãs nas 

pontas, o campo magnético gerado pelas bobinas foi suficiente para gerar atração 

nos imãs, lentamente foi se diminuindo a distância entre os dois no intuito de se 

chegar em um ponto de equilíbrio entre a força peso do veículo e a força de atração 

dos campos magnéticos, sem que houvesse contato entre a base e o veículo. Porém 

em pouco tempo a experiência teve de ser encerrado, devido a um super 

aquecimento nas bobinas, seguido de um forte odor de queimado e fumaça, por isso 

foi necessário a interrupção imediata antes que se obtivesse um resultado concreto. 

Após algum tempo para refrigeração do conjunto foram realizados testes de 

continuidade para verificar se a bobina não estava queimada e com o multímetro foi 

atestado a continuidade no enrolamento de ambas. A seguir o conjunto foi 

energizado em 5V e posteriormente 12V com uma fonte de alimentação em corrente 

continua. Observou se o aparecimento de um campo eletromagnético nas bobinas, 

que foi atestado com a aproximação de uma chave de fenda e a atração da mesma, 

porem este campo gerado com ambas as tensões se mostrou insuficiente para atrair 

e sustentar o veículo com os imãs. 
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