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RESUMO: Será feito o motor eletromagnético com o objetivo de funcionar com materiais 
caseiros e também comprados, esse será o protótipo. Já existem motores eletromagnéticos. 
Acredita-se que é possível reproduzir um motor sustentável e barato. E a pergunta principal 
é, será que é possível fazer um motor eletromagnético barato, sustentável, ? Para realizar 
o projeto precisa-se de um conhecimento básico do eletromagnetismo: o eletromagnetismo 
é a parte da física que relaciona a eletricidade e o magnetismo. 
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INTRODUÇÃO 

O motor magnético é um dispositivo capaz de gerar energia através de ímãs, 

utilizando energia mecânica.  

Tem-se o motor movido a ímã no nosso cotidiano, por exemplo: no ventilador, 

máquina de lavar, entre outros. Motores magnéticos como estes, de maneira geral, se 

desmagnetizam com o tempo fazendo com que o eletrodoméstico deixe de funcionar.  

O motor eletromagnético utiliza uma energia renovável, que seria muito bom para o 

meio ambiente. E que não daria muitos gastos. Atualmente existem vários tipos de produção 

de energia como a eólica, solar, nuclear, hidráulica entre outros. A função desse motor é de 

não poluir o meio ambiente e também gastar menos com manutenções. 

Eletromagnetismo é a parte da Física que relaciona a eletricidade e o magnetismo. 

Essa teoria baseia-se em alguns princípios, como por exemplo: cargas elétricas em 



 
movimento geram um campo magnético e variação de fluxo magnético produz campo 

elétrico (HUGO 2020). 

As energias não renováveis podem se esgotar com o tempo. Elas podem ser 

extraídas da natureza como combustíveis fósseis ou podem ser obtidas por meio de usinas 

nucleares. Já as energias renováveis são obtidas através de fontes que regeneram-se 

espontaneamente como energia eólica e energia solar (MENEZES 2017). 

 

FIGURA 1: Motor eletromagnético. 

 
FONTE: Youtube, Manual do Mundo. 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: O objetivo geral é analisar o funcionamento do motor 

eletromagnético. 

Objetivos específicos: O objetivo específico é construir um motor eletromagnético. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Atualmente muitos tipos de geração de energia não são benéficas ao meio ambiente, 

e as que utilizam fontes de energia renováveis são muito caras, como as placas solares. 

Será que é possível criar um motor magnético potente, durável que seja barato, sem 

danificar o meio ambiente? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para o desenvolvimento do trabalho primeiramente é necessário se aprofundar mais 

ao tema do projeto, motor eletromagnético. Após este aprofundamento o projeto deverá 

iniciar a parte prática com a construção do motor.  

Para a construção do motor precisa-se de alguns materiais que serão listados abaixo: 

- 1 Pilha; 



 
- Fio de cobre normal (um rolo pequeno); 

- 1 Imã; 

- Fio de cobre grosso (um rolo pequeno); 

- Fita isolante (um rolo dos pequenos); 

- Madeira (uma madeira de 15 por 6,5 aproximadamente). 

Com os materiais em mãos deve-se iniciar a montagem do mesmo seguindo algumas 

etapas: 

Com a madeira faça dois furos para o suporte de cobre grosso, que será o apoio do 

fio de cobre enrolado.O fio de cobre enrolado nas pontas tem que estar com a metade 

descascado e a outra ponta por inteiro. Já o suporte de fio de cobre grosso, descascar a 

base dele e também as suas pontas.Encaixe a pilha no suporte. descasque as duas partes 

do suporte de pilha para enrolar no fio de cobre grosso. Por último colocar o imã embaixo 

do fio de cobre enrolado. Para fazê-lo funcionar, dê um impulso e ele começará a rodar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a finalização da montagem do protótipo, foi analisado que é possível construir 

um motor magnético com materiais que encontramos facilmente. 

O funcionamento do motor se aplica a energia que sai da bateria em direção a bobina. 

Quando recebe o impulso, ela começa a girar e ganhar energia e assim se atrai ao imã e 

quando a parte descascada entra em contato e faz a energia parar de vir na bobina, mas 

como ela tá em alta velocidade a parte não descascada entra em contato e faz ele ganhar 

mais impulso elétrico é assim se inicia um ciclo. 

 

FIGURA 2: Protótipo do motor eletromagnético 

  

 FONTE: Autoral, 2021 

  

 



 
           CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Agora que o protótipo do motor foi finalizado, será feito pesquisas para poder        

melhorar o motor eletromagnético cada vez mais. 
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