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RESUMO 

O desenvolvimento de veículos movidos a energias renováveis, que transportem o maior 
número de pessoas com segurança e rapidez enseja um desafio complexo para a engenharia. 
A levitação eletromagnética aplicada aos trens bala vem se mostrando uma alternativa 
sustentável e promissora para o transporte urbano.  Apresentamos um estudo sobre a levitação 
magnética através da construção de um protótipo de simulação do eletromagnetismo. 
Descrevemos a formação do campo magnético e os materiais necessários para a ocorrência da 
levitação. Mostramos a levitação de um supercondutor resfriado com nitrogênio líquido sobre 
um trecho de “trilho” de ímãs de neodímio.  

Palavras Chaves: levitação magnética, trem bala, campo magnético, supercondutores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As consequências negativas para o meio ambiente decorrentes da 

superpopulação já são perceptíveis, principalmente nos centros urbanos, com os 

congestionamentos cada vez mais intensos e a poluição gerada pelos meios de 

transportes.   

A Engenharia tem como desafio desenvolver veículos movidos a energia limpa, 

velozes, com baixa dependência energética, que transportem o maior número de 

pessoas e seguros. As fontes renováveis de energia mais conhecidas são a energia 

solar, a eólica, a mecânica e a levitação magnética, campo que vem expandindo com a 

descoberta de novos materiais magnéticos e supercondutores. Os trens movidos à 

levitação magnética são um exemplo de aplicação do eletromagnetismo em transportes 

coletivos.  

Apresentamos um estudo sobre a levitação magnética através da construção de 

um protótipo de simulação do eletromagnetismo. Descrevemos a formação do campo 

magnético e os materiais necessários para a ocorrência da levitação. Mostramos a 

levitação de um supercondutor sobre um “trilho” de ímãs de neodímio. 

2 OBJETIVOS 

Aprofundar o estudo sobre a levitação magnética - fonte alternativa de energia 

renovável - campos magnéticos e materiais supercondutores visando desenvolver 

tecnologias aplicáveis a meios de transporte. Desenvolver um protótipo cujo “trilho” feito 

com ímãs de neodímio gerasse um campo magnético em sua extensão permitindo a 

simulação da levitação magnética de um supercondutor.  



3 METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa aplicada com objetivo exploratório. Envolveu 

procedimentos tais como a pesquisa bibliográfica e o desenvolvimento de um protótipo 

para o estudo dos princípios físicos envolvidos no eletromagnetismo e o estudo de 

conceitos matemáticos e físicos aplicados na definição do formato oval do “trilho” de 

extensão equivalente a 2,0 m lineares. Os materiais utilizados foram 600 ímãs de 

neodímio de dimensões 1,0 x 2,0 x 1,0 cm; um supercondutor e nitrogênio líquido para 

o resfriamento do material e estabilização do campo magnético; base metálica de 550 

mm x 65 mm sobre a qual foram coladas três fileiras de ímãs de neodímio, sendo cada 

entremeada por uma barra de metal de 1mm de espessura. Para a colagem dos ímãs 

foi utilizada cola do tipo adesivo instantâneo multiuso. O nitrogênio líquido foi utilizado 

para o resfriamento do supercondutor nas etapas de teste da pista, sendo prevista para 

as demonstrações do protótipo.  

4 DESENVOLVIMENTO 

O magnetismo ocorre pelas propriedades específicas dos materiais que por sua 

vez têm como característica atrair e repelir materiais ferromagnéticos, que em 

consequência respondem a essa força gerada pelos ímãs (RIBEIRO, 2000).  Para 

visualizar a formação do campo magnético utilizamos limalha de ferro sobre uma base 

de acrílico que ao ser estimulada por um ímã sob a superfície revelou curvas que em 

movimentação se conectaram aos polos por linhas de indução magnética.  

                     

 

       O “trilho” do protótipo foi projetado para gerar um fluxo de campo magnético 

formado por três ímãs posicionados lado a lado com polaridades invertidas 

sequencialmente, tal que as linhas de campo dos ímãs de fora, que possuem 

Figura 01 - Teste com a limalha e a formação das linhas magnéticas 

Fonte: Os autores. 



polaridade diferente do que se localiza no centro, sejam direcionadas ao ímã do meio, 

resultando na formação de arcos convergentes a um mesmo ponto.  

                  
 

 

A colagem dos ímãs requereu testes para a identificação do tipo de cola que não 

interferisse no campo magnético dos imãs e os mantivessem fixos contra a sua 

tendência natural de atração ou repulsão. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizados testes de levitação do supercondutor com o nitrogênio líquido a 

-196.4°C em um segmento de 30 cm do trilho, sob a orientação da equipe do 

Laboratório de Supercondutores (LASUP) da COPPE na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). O supercondutor, ao ser colocado diretamente no centro dos 

campos para onde as linhas convergiam, repeliu as linhas de campo formando assim 

uma espécie de túnel estabilizando sua posição levitando.  

 

Para o teste foram colados 90 ímãs no segmento do trilho. Entre as fileiras de 

ímãs foram inseridas chapas de metal para auxiliar no direcionamento do campo 

magnético.  

 

Figura 02 – “Trilho” formado por ímãs de neodímio posicionados com a polaridade invertida. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=GHtAwQXVsuk 

Figura 03 – Resfriamento do supercondutor; levitação no trilho de 30 cm e inversão do trilho. 

Fonte: Os autores. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GHtAwQXVsuk
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