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RESUMO 

O presente trabalho consiste em apresentar uma análise de acoplamentos magnético para o 

barco solar. O tipo de acoplamento foi escolhido para garantir a vedação do compartimento 

que se encontra o motor e redução, e assim resolver problemas de maresia, respingos e 

aquecimento no motor, e também vibração e desalinhamento no eixo de transmissão. Para 

isso, será comparado dois modelos de acoplamento magnético, afim de escolher o mais 

conveniente a se trabalhar. Uma das formas utilizadas para o estudo do comportamento do 

torque em sistemas com acoplamento magnético é a utilização de softwares de simulação por 

elementos finitos, com modelos 2D. O torque é sensível a número de polos magnéticos, 

material utilizado nos acoplamentos (tipo de imã permanente e circuito magnético utilizado), 

e a distância entre eles. É dessa forma que foi definido as especificações do acoplamento a ser 

usado no sistema de transmissão   

Palavras-Chave: sistema de transmissão, acoplamento magnético, simulação computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present work is to present a magnetic coupling project for the solar boat. The magnetic 

coupling was chose to ensure the sealing of the compartment that goes the electric motor and 

the reduction transmission, and so, solve any problem that could relate the motor with harmful 

salty environment, also transmission vibration and misalignment problems. Therefore, two 

types of magnetic coupling will be compared in order to choose the one that fits better to the 

project. One of the ways to study torque behavior in a magnetic coupling is by using 

simulation software’s, with finite elements solver, using 2D models. The torque is sensitive to 

number of magnetic poles, material, and distance between the couplings. Thus, the 

specifications of the coupling was defined.  

 

Key-Words: Transmission system, magnetic coupling, computer simulation 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTO  

Os alunos dos diversos cursos da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense são estimulados a participarem de projetos externos à Escola visando seu 

desenvolvimento profissional e aplicando, na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso. Um desses projetos, o Desafio Solar Brasil – DSB, realizado pelo NIDES – Núcleo 

Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social / UFRJ – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, em conjunto com o Lafae – Laboratório de Fontes Alternativas de Energia da UFRJ e 

a engenharia mecânica da UFRJ/Macaé, é um rali de barcos movidos à energia solar que tem 

como principal objetivo “estimular o desenvolvimento de tecnologias para fontes limpas de 

energias alternativas, bem como divulgar o potencial dessas tecnologias aplicadas em 

embarcações de serviço, recreio e transporte de passageiros” (www.desafiosolar.org). A 

Equipe UFF-Arariboia participa do Desafio Solar Brasil desde 2013 tendo, em 2015, obtido o 

quarto lugar na competição. 

Um dos problemas observados pela Equipe UFF-Arariboia é que a rabeta atual está 

antiquada, o motor se encontra distante da hélice propulsora sendo mais suscetível a perda de 

energia na transmissão, não oferece uma proteção adequada ao motor elétrico contra 

exposição à maresia e aos respingos de água salgada, e no caso de algum acidente impedindo 

o livre movimento do hélice, seja por agarramento em pedras submersas ou dejetos presentes 

no oceano, o motor poderá ser danificado por esforço um excessivo. Desta forma, foi pensado 

em substituir a rabeta atual por um compartimento para o motor e redução, que se localiza 

submerso em baixo do casco do barco, desta forma, o motor elétrico vai se localizar mais 

perto do hélice. Decidiu-se desenvolver estudos com o objetivo de solucionar os problemas e 

aplicar as novas concepções de rabeta descrita acima. Um dos caminhos encontrados foi a 

utilização de um acoplamento magnético entre o motor e o hélice, permitindo com que o 

motor esteja protegido por um compartimento completamente hermético. 

 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO  

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise computacional de acoplamentos 

magnéticos para o sistema de transmissão do barco solar da equipe Arariboia, que 

solucionarão problemas atuais, que envolvem proteção e localização do motor elétrico e 
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vibração e desalinhamento da transmissão. Como objetivos secundários se tem o aumento dos 

conhecimentos sobre materiais magnéticos, estudo e aprendizado de um novo software. 

 

1.3 METODOLOGIA: 

Para atingir o objetivo explicitado, foi realizado inicialmente uma pesquisa bibliográfica 

com objetivo de identificar na literatura soluções para o problema proposto. Foram 

encontrados dois modelos de acoplamento magnético que se adequam, o tipo “flange” e o tipo 

“anéis concêntricos”. 

Em seguida, foi realizado um estudo sobre materiais magnéticos com a finalidade de 

aprofundar os conhecimentos do autor relativo aos fundamentos da matéria. Ainda nesta 

etapa, também foi feito um estudo sobre a utilização do software Ansoft Maxwell, programa 

de simulação computacional de fenômenos magnéticos por elementos finitos, usado para 

achar soluções para o dimensionamento dos acoplamentos. 

Dando prosseguimento ao trabalho, foi proposto dois modelos 2D para estudo no 

software, as restrições usadas como parâmetro de comparação dos modelos foram o diâmetro 

do acoplamento, espaçamento entre os acopladores e dimensão dos ímãs que resultou em um 

acoplamento tipo “flange” com 8 ímãs cilíndricos, enquanto o acoplamento tipo “anéis 

concêntricos”, com somente 6 ímãs. 

A seguir, com o uso do software Ansoft Maxwell, foi possível analisar comportamento 

e intensidade das linhas de fluxo, campo magnético, e indução magnética e também foi 

possível gerar informações do torque transmitido em cada acoplamento, que é a informação 

mais importante para o estudo em questão.  

Finalmente, foram apresentadas as conclusões sobre a análise dos acoplamentos e 

propostas para futuros trabalhos. 

 

1.4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

O presente trabalho é de grande  relevância para a contínua melhoria da equipe 

Arariboia, que busca sempre uma performance competitiva no DSB. Logo, algumas 

vantagens são vistas, que justificam a escolha do acoplamento.  

O acoplamento magnético, foi escolhido no intuito de garantir a vedação desse sistema, 

resolvendo o contato do motor com o ambiente, além de lidar com problemas de 
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desalinhamento axial, radial e vibrações ao longo da navegação e também no caso do esforço 

excessivo causado por algum tipo de agarramento no hélice, o acoplamento girará em falso, 

não elevando o esforço do motor.  

   As informações coletadas para o trabalho, envolvem temas que estão em ênfase na 

engenharia, como simulação computacional, área naval e inovação. Possibilitou ao aluno 

realizar novos estudos nessas áreas, seja por um trabalho que dê prosseguimento ao tema em 

questão ou trabalhos que envolvam conhecimentos adquiridos para realização deste.  
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS DE MAGNETISMO  

 

2.1 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE MAGNETISMO 

Neste capitulo serão apresentados conceitos básicos sobre o magnetismo. Entre eles, se 

destaca a definição de magnetismo, campo magnético, fluxo magnético, suscetibilidade 

magnética, permeabilidade magnética, materiais magnéticos, estrutura magnética, momento 

magnético, processo de magnetização e histerese magnética.  

Este estudo foi necessário para aprofundar os conhecimentos sobre os tipos de materiais 

magnéticos e suas diversas funções, para um melhor direcionamento na definição dos tipos de 

materiais que devem ser usados na análise e melhor entendimento das soluções encontradas 

nas simulações computacionais. 

 

2.1.1 Definição de magnetismo 

 

O magnetismo é um fenômeno observado desde a antiguidade, relacionado com 

materiais que são capazes de atrair outros objetos. Tais materiais, feitos geralmente com ferro, 

níquel, cobalto, alguns aços e magnetita (Fe3O4), apresentam propriedades magnéticas e são 

chamados de ímãs. Os ímãs têm a capacidade de atrair ou repelir outros materiais magnéticos 

e poder de magnetizar objetos que contenham elementos magnetizantes em sua composição.  

Em 1819 o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu outra forma de 

magnetizar a partir de uma relação entre eletricidade e o magnetismo em um experimento que 

demonstrava o desvio da uma agulha de uma bússola, situada nas proximidades de uma 

corrente elétrica que passa por um fio enrolado gerando assim, um campo magnético. 

 

2.1.2 Campo magnético 

 

Em um espaço ao redor de um ímã permanente ou de um fio conduzindo corrente 

elétrica existe um campo magnético de forma análoga ao campo elétrico em torno de um 

corpo carregado.  É a região do espaço onde se manifesta o magnetismo e apenas algumas 

substâncias são influenciadas pelo campo magnético.  
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Nos domínios desse campo que são geradas as atrações ou repulsão por meio de forças 

magnéticas, que tem origem em regiões denominadas polos, situadas próximas das bordas do 

ímã. Polos diferentes se atraem e os iguais se repelem, o que pode ser visto na Figura 1, 

observando o sentido e direção das linhas de fluxo nas extremidades dos polos. A densidade 

de fluxo magnético é o número de linhas por unidade de área que o campo magnético 

proporciona, também pode ser chamada de indução magnética. 

 

 

Figura 1: Polos magnéticos nos extremos de um ímã 

Fonte: Cullity, (2008) 

 

Uma forma experimental de visualizar o campo magnético é distribuir pequenas 

partículas de ferro ao redor do ímã. As partículas vão se alinhar na região de campo em 

trajetórias das linhas de fluxo. A Figura 2 ilustra o experimento. 

 

 

Figura 2: Partículas de ferro usadas para indicar a presença do campo magnético 

Fonte: Cullity, (2008) 

 

Se um ímã for dividido em sucessivas partes iguais, o limite de divisão seria o dipolo 

magnético (mínima unidade magnética possível).  



17 

 

A força do dipolo magnético exerce um torque que tende a orientá-lo na direção do 

campo magnético aplicado. A propriedade magnética dos materiais é dada pelos átomos, pois 

quase todos os átomos são dipolos magnéticos naturais e podem ser considerados como 

pequenos ímãs, com polos norte e sul. Isto é algo que decorre de uma somatória de dipolos 

magnéticos da matéria (o "spin") com o movimento orbital dos elétrons ao redor do núcleo 

(pois este movimento cria um dipolo magnético próprio). 

A interação entre os átomos determina como os dipolos magnéticos dos átomos estarão 

alinhados em uma matéria. Sabe-se que dois dipolos próximos e de igual intensidade anulam 

seus efeitos se estiverem alinhados anti-paralelamente, e somam seus efeitos se estiverem 

alinhados paralelamente. 

 

 

Figura 3: Alinhamento entre dois dipolos magnéticos 

Fonte: <http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/ele14.htm> Acesso em 2016 

 

2.1.3 Fluxo magnético 

 

Fluxo Φ é o conjunto de todas as linhas de campo que atingem perpendicularmente uma 

área. Está relacionado com a densidade de fluxo magnético B, multiplicada por uma área A, 

sua unidade é o Weber [Wb], onde 1 Weber corresponde a 1x108 linhas de campo. 

Φ = B.A               (1) 
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2.1.4 Suscetibilidade magnética 

 

É a constante de proporcionalidade entre a magnetização de um material e o campo 

magnético aplicado sobre ele. Onde M é a magnetização, H é o campo magnético e χ é a 

suscetibilidade magnética. 

 

χ = M/H               (2) 

 

A magnetização de saturação Ms é definida como o limite estabelecido de máxima 

magnetização, em que todos os momentos magnéticos encontram-se alinhados. 

 

2.1.5 Permeabilidade magnética 

 

A permeabilidade magnética mensura a proporcionalidade entre a indução B num 

material e o campo magnético H ao seu redor, seja produzido pelo próprio material ou 

colocando-o em um campo magnético já existente nessa região. 

Ao sujeitar o material a esse campo, no interior deste existe a presença de uma indução 

B que o valor se deve tanto à magnetização induzida pelo material, quanto ao campo 

magnético. Segundo Morgan, (2013), define-se permeabilidade magnética absoluta como: 

 

µ = B/H               (3) 

 

Em que o B é o valor do campo magnético presente no interior do material (indução 

magnética ou densidade de fluxo magnético) e H é o modulo do campo magnetizante. 

Concluindo, a permeabilidade magnética pode ser considerada uma grandeza que exprime a 

diferença magnética entre os diversos materiais. Vale ressaltar que, apesar da relação 

apresentada mostrar um comportamento linear entre B e H, os materiais magnéticos 

apresentam uma relação não linear entre essas grandezas como será apresentado na curva de 

histerese. 
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2.1.6 Materiais magnéticos 

 

Podem ser classificados em três grupos de acordo com o alinhamento do efeito dipolo 

magnético, nos átomos que constituem uma matéria.  

Se os dipolos, sob qualquer condição, permanecem desalinhados, apontando para 

direção e sentidos aleatórios, acontece um cancelamento dos efeitos do dipolo e o material 

não apresenta nenhum comportamento magnético macroscopicamente observável. Estes 

materiais são considerados como não magnéticos. Quando os dipolos estiverem todos 

alinhados, tem-se um material ferromagnético permanente (ímã natural). Se os dipolos se 

alinharem apenas na presença de um campo magnético externo, tem-se três casos: 

 Ferromagnéticos: O campo alinha seus dipolos magnéticos, e o material se comporta 

como um ímã. A conclusão é que materiais ferromagnéticos são atraídos por um ímã, 

ferro, níquel e cobalto são exemplos. 

 Paramagnéticos: Similar ao ferromagnético, porém, com uma intensidade cerca de 103 

menor. A conclusão é que são fracamente atraídos por um ímã, vidro, alumínio e 

platina são alguns exemplos destes materiais. 

 Diamagnético: Além dos efeitos, macroscopicamente é o caso oposto dos 

paramagnéticos. A conclusão é que diamagnéticos são fracamente repelidos por ímãs, 

ouro e chumbo são exemplos. 

 

2.1.7 Estrutura magnética 

 

A estrutura dos materiais magnéticos é definida por pequenos domínios de volume nos 

quais os momentos magnéticos se alinham da na mesma direção e sentido. 

É necessário analisar a escala atômica do material para compreender como são 

agrupados em regiões denominadas domínio magnético e como seu comportamento origina 

fenômenos como a histerese magnética. 
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2.1.8 Momento magnético 

 

Está associado com elétrons individuais na estrutura atômica do material. A aplicação 

de um campo magnético faz com que os elétrons recebam torque, alinhando seu campo 

magnético próprio com a magnetização aplicada.  

Pode-se considerar o elétron em um átomo como um pequeno ímã devido ao seu spin. 

Os elétrons organizados em pares sempre possuem sentido de spin oposto, assim, o campo 

magnético produzido em cada um se anula. Materiais cuja as estruturas atômicas possuem 

orbitais completos, tem uma resposta fraca a um campo magnético aplicado, já os materiais 

com orbitais incompletos, possuem momento magnético diferente de zero, e se agrupam de 

forma espontânea em domínios no qual os spins estejam no mesmo sentido e direção, 

somando seus momentos. Entre domínios opostos, existem regiões de transição que são 

chamadas de paredes de domínio. 

 

 

2.1.9 Processo de magnetização 

 

O processo de magnetização de um material ferromagnético não possui um 

comportamento linear da indução B em relação ao campo aplicado H para magnetização. 

Inicialmente, as paredes do domínio estão orientadas aleatoriamente, elas se deslocam à 

medida que o campo é aplicado, que ocasiona um crescimento dos domínios orientados na 

direção e sentido do campo, consequentemente. 

O processo de magnetização é afetado pela presença de tensões e defeitos na estrutura 

cristalina do material. Tais defeitos atuam como barreira na movimentação das paredes do 

domínio (pontos de ancoragem) que requer uma energia maior para rompe-la. O processo 

continua até encontrar um novo ponto de ancoragem na sua trajetória.  

Uma vez que a magnetização é finalizada, os domínios não conseguem retornar a sua 

configuração original. Pode-se dizer que o processo de magnetização é descontinuo e 

irreversível. 
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2.1.10 Histerese magnética 

 

Uma forma de se analisar a irreversibilidade do processo de magnetização dos materiais 

ferromagnéticos é por meio do laço de histerese, que é que um gráfico gerado pela resposta da 

indução magnética B do material, na presença de um campo magnético usado na 

magnetização. 

A forma da curva é sensível a parâmetros como intensidade do campo magnetizante, 

período de magnetização, temperatura, microestrutura do material e a tensão (seja aplicada 

e/ou residual). 

 

 

 

Figura 4: Laço de histerese magnética 

Fonte: Morgan, (2013) 

 

O gráfico permite determinar algumas propriedades, tais como: 

 Indução máxima (Bmáx) 

 Campo máximo (Hmáx) 

 Campo coercitivo (Hc): Campo necessário para levar o material de Bmáx até B=0.  
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 Indução de remanência (Br): A indução retida quando o campo magnético passa de Hmáx 

para H=0. 

 Permeabilidade máxima (µmáx): É a relação máxima B/H obtida no ciclo. 

 Permeabilidade inicial (µi): A inclinação inicial da curva de magnetização 

A área dentro do laço de histerese representa a perda de energia no processo, logo, é 

possível relacionar a forma desses gráficos para a classificação desses materiais em 

magnéticos moles e duros. 

 Magnéticos moles: São caracterizados por uma menor perda de energia no processo de 

magnetização/desmagnetização. Possuem alta µi e apresentam um valor pequeno de 

Hc, isso faz com que esses materiais alcancem Bmáx com um campo aplicado de baixa 

intensidade. Tem aplicações que envolvem magnetização alternante, como 

transformadores elétricos. 

 Magnéticos duros: Possuem Hc alto, o que dificulta sua magnetização/desmagnetização 

por campos magnéticos externos. São a base dos ímãs permanentes. 

 

 

Figura 5: Comparação entre laços de histerese magnética. 

Fonte: Morgan, (2013) 
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Para a obtenção da curva de histerese, considere inicialmente um material 

ferromagnético não magnetizado. Primeiro, a força magnetizante é elevada até o valor 

máximo de saturação, depois, reduz-se a força magnetizante a zero podendo se observar no 

gráfico uma densidade de fluxo magnético remanescente. Em seguida é reduzido o fluxo 

magnético a zero, então a força magnética máxima é aplicada em sentido contrário repetindo a 

operação de reduzir a força a zero sobrando assim uma indução remanescente. Por fim, o 

fluxo magnético é reduzido a zero novamente. Esse processo é repetido várias vezes até que 

os valores praticamente não apresentem mais alterações, formando assim, um laço fechado de 

histerese. Quando o laço é fechado, conclui-se que o material atingiu sua saturação magnética, 

isso quer dizer que o processo de crescimento dos domínios e momentos magnéticos estão 

alinhados na direção do campo magnetizante de forma espontânea.  

 

 

Figura 6: Obtenção da curva de histerese. 

Fonte: Morgan, )2013)  
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3. ACOPLAMENTOS MAGNÉTICOS  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Um acoplamento magnético transmite torque de um acoplador para o outro a partir das 

forças magnéticas entre os ímãs. Um acoplamento magnético é composto de duas partes, uma 

se encontra dentro de um compartimento fechado junto à redução e o motor elétrico, é essa 

parte que vai receber o torque exercido pelo motor e transmitir para a segunda parte do 

acoplamento, que por sua vez se encontra fora do compartimento ligado ao hélice do barco 

realizando a transmissão de energia mecânica sem contato entre as partes.  

De acordo com os fabricantes MGT (http://www.magnetpowertransmission.com) e OEP 

couplings (http://www.oepcouplings.com) um acoplamento magnético possui diversas 

vantagens como redução da vibração e desalinhamento, pouquíssima manutenção, não 

necessita lubrificação, pode ser transmitido através de barreiras como paredes e 

compartimentos fechados, que garante a vedação do compartimento e evita a contaminação de 

fluidos indesejados, reduz contato entre peças móveis, isto é, não necessita de contato físico 

para a transmissão de torque, reduzindo assim a fricção e consequentemente resulta uma 

melhoria na eficiência e também reduz o desgaste do motor, em caso de sobrecarga em um 

dos acopladores, este irá girar em falso não sobrecarregando o motor a qual o acoplamento 

está ligado. 

 

3.2 TIPOS DE ACOPLAMENTO 

As Figuras 7 e 8 ilustram, respectivamente, o acoplamento tipo flange e o de anéis 

concêntricos. Esses foram os designs escolhidos para serem analisados e comparados devido 

ao seu amplo uso nas diversas áreas de aplicação como, propulsão marinha, indústria 

alimentícia, farmacêutica, aeroespacial e óleo a gás.   
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Figura 7: Acoplamento tipo flange 

Fonte: 

<http://www.oepcouplings.com/content/magnetic_couplings/magnetic_couplings.html> 

acesso em 2016 

 

 

Figura 8: Acoplamento tipo anel concêntrico 

Fonte: <http://aquaticus.info/thrusters> acesso em 2016 

 

O acoplamento tipo flange, nada mais é que um par de flanges composto por ímãs 

espalhados em ao longo de sua seção transversal a uma certa distância do centro dos flanges. 

Sua geometria é simples e pode servir como uma embreagem de deslizamento livre de 

desgaste, isto é, em caso de sobrecarga o acoplamento magnético simplesmente desliza para a 

próxima posição, é aconselhável o seu uso para torques leves. Suporta cargas radiais 

moderadas, que é proporcional ao seu desalinhamento radial. O diâmetro do flange, dimensão 

dos ímãs, e quantidade de ímãs são os parâmetros que devem ser mudados para se chegar no 

acoplamento desejado. 

 

 



26 

 

 

Figura 9: Carga radial, devido ao peso do hélice que é proporcional ao desalinhamento 

entre os flanges 

Fonte: < http://slideplayer.com.br/slide/356059/> Acesso em 2016 

 

Já o acoplamento tipo anéis concêntricos consiste em um copo e um cilindro, onde 

ambos possuem anéis de ímãs ao redor de sua área lateral. O copo possui um diâmetro maior 

e o anel de ímãs se localiza em sua área lateral inferior, já o cilindro, de menor diâmetro, 

possui a distribuição de ímãs em torno de sua área lateral. Sua geometria é mais complexa que 

o primeiro tipo de acoplamento o que dificulta a fabricação deste, sendo a concentricidade dos 

acoplamentos um fator determinante para a sua efetividade. Possui as mesmas vantagens do 

acoplamento tipo flange, e suporta torques mais elevados. Este será analisado a partir das 

dimensões que foram impostas ao modelo final do acoplamento tipo flange, para assim serem 

comparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

4. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL  

 

4.1 MODELOS PROPOSTOS PARA A SIMULAÇÃO 

Os dois modelos apresentados no capítulo anterior foram escolhidos para serem 

analisados nesse trabalho devido a sua funcionalidade em separar duas áreas hermeticamente 

e ainda assim transmitir torque, com exemplos de empresas fabricantes como a JBJ 

Techniques Ltd, OEP Couplings, Magnomatics Limited e MGT que fabricam esses tipos de 

acoplamento para as mais diversas finalidades, dentre elas área naval, alimentícia, 

farmacêutica, química e biotecnologia. 

Esses dois modelos foram simulados no software Ansoft Maxwell com o objetivo de 

encontrar uma dimensão de acoplamento que consiga transmitir o torque do motor para o 

hélice. Foi preciso comparar o valor do torque máximo dos acoplamentos devido a força 

magnética com o  valor de torque exercido pelo hélice. De acordo com Silva (2015) foi obtido 

o valor nominal de torque do hélice utilizado neste trabalho. 

Os dois modelos de acoplamento foram analisados de forma empírica, sendo necessário 

várias simulações do mesmo modelo, porém, com dimensões diferentes, até encontrar uma 

solução que atenda especificação de tamanho e transmissão de torque. Os parâmetros 

alterados para se chegar ao 1º modelo (flange) foi, dimensão e número dos ímãs, se mantendo 

fixo o diâmetro do acoplamento, formato do ímã e o espaçamento entre os acopladores. Após 

encontrado o modelo ideal, é feito o 2º modelo, tendo como comparação entre os dois a 

dimensão do acoplamento. 

 

4.2 ACOPLAMENTO TIPO FLANGE.        

 

4.2.1 Definição do modelo 2D 

 

O modelo para o acoplamento tipo flange estudado neste trabalho foi inspirado no 

modelo proposto por Jon Eide Pettersen, aluno de engenharia mecânica do Instituto 

Norueguês de tecnologia (NTNU). Seu trabalho está disponível no site (http://pettersen-

prod.com/index.html), onde o autor apresenta o projeto de um veículo propulsor para 

mergulhadores, com simulação computacional 2D e posteriormente fabricado, validando 

assim o modelo 2D usado. Para a simulação 2D desse modelo, foi preciso pensar em uma 

forma de analisar o movimento e consequentemente a interação dos flanges por meio de um 
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corte em alguma secção do acoplamento. As figuras 10, 11 e 12 ilustram o procedimento para 

se chegar no modelo 2D. 

 

 

Figura 10:  Vistas do acoplamento tipo flange 

Fonte: do autor (2016) 

 

A figura 11 demonstra um corte radial à vista frontal da figura 10.  

 

 

Figura 11: É feito um corte radial ao plano frontal, e em seguida estica-se o flange 

Fonte: do autor (2016) 
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Após  o corte, o flange é esticado e então é feito outro corte perpendicular ao plano frontal, 

que passa ao longo dos centros dos ímãs de modo que o comprimento da figura 12, observada 

pela vista frontal, se iguale ao perímetro da circunferência que passa pelo centro dos ímãs. 

 

 

Figura 12: Acoplamento totalmente esticado, para posterior corte 

Fonte: do autor (2016) 

   

Após feito o segundo corte, a geometria é observada a partir da vista superior. Assim é 

encontrado o modelo 2D para a simulação. 

 

 

Figura 13: Modelo 2D do acoplamento flange. 

Fonte: do autor (2016) 

 

O movimento de rotação dos flanges é análogo ao movimento horizontal do modelo 2D. 

Mantendo um lado fixo, enquanto o outro se desloca horizontalmente, é possível obter as 

forças de reação devido ao campo magnético, e consequentemente, o torque transmitido no 

acoplamento analisado.  
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4.2.2 Teste e aprendizado do Software 

 

Primeiramente, para ambientação do novo software, foi feito um modelo sem 

preocupação com suas dimensões, os procedimentos que devem ser realizados para conseguir 

gerar a simulação tiveram base de um manual fornecido pelo próprio software (http://ansoft-

maxwell.narod.ru/english.html). Após feito o desenho no Ansoft é preciso definir o tipo de 

solução, que inclui modo de geometria a se trabalhar e o fenômeno físico a ser simulado. Para 

o estudo em questão, com base em um manual fornecido pelo software, a solução definida foi 

trabalhar com design 2D, usando geometria cartesiana XY e para o fenômeno físico, foi 

escolhido a opção Magnetostatic, pois é analisado somente efeitos magnéticos sem variações 

ao longo do tempo.  

 

Figura 14: Tipo de solução escolhido 

Fonte: do autor (2016) 

 

O programa possui uma lista de tipos de materiais constando de suas propriedades 

magnéticas como permeabilidade magnética e coercitividade magnética, que devem ser 

atribuídas ao seu desenho de acordo com o projeto. A partir dos fundamentos teóricos foi 

escolhido o material NdFe35 para ser utilizado como ímã do acoplamento devido suas 

propriedades magnéticas serem adequadas. O neodímio é o material magnético mais moderno 

utilizado atualmente na fabricação de ímãs, pertencendo ao grupo de imãs de terras raras. São 

altamente suscetíveis à corrosão, logo é necessário a aplicação de um revestimento para sua 

proteção, os mais usados são niquelar, zincar ou resinar. Algumas classes de neodímio podem 

operar até 200ºC sendo necessário avaliar sob qual exigência os ímãs serão submetidos. 
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Possuem alto grau de magnetismo com dimensões pequenas, tornando o equipamento mais 

compacto devido a sua menor área de instalação. Os ímãs de neodímio são materiais 

magnéticos duros, se utilizados de forma correta possuem vida útil praticamente ilimitada. 

  

 

Figura 15: definindo os materiais para sua simulação 

Fonte: do autor (2016) 

 

Foi atribuída a opção “Vector Potential” para a fronteira da análise, que vai definir as 

condições de contorno na simulação. Essa opção é a mais indicada para modelos de estruturas 

magnéticas isoladas, isto é, sem a presença de um campo elétrico ou magnético externo. Em 

seguida, é preciso definir o parâmetro a ser analisado, no caso o torque do acoplamento, 

porém esse modelo não permite definir o torque como parâmetro pois o movimento de 

rotação é simulado deslocando o objeto paralelamente ao eixo X como explicado 

anteriormente. Logo, é definida a força como parâmetro sendo possível calcular o torque 

multiplicando a distância dos ímãs até o centro do flange pela força magnética horizontal Fx 

gerada. O próximo passo é definir a malha da análise, que é composta de pequenos elementos 

e nós que dividem sua geometria analisada em pequenas partes que passam a representar o 

domínio contínuo do problema e resolvem as equações matemáticas que regem o 

comportamento físico de forma aproximada. A precisão da análise depende da quantidade de 

nós e elementos e do tamanho dos elementos da malha, ou seja, quanto menor for o tamanho e 

maior for o número deles em uma determinada malha, maior a precisão do resultado da 
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análise. Para a simulação em questão, foi gerada uma malha automática grosseira pelo 

programa, e posteriormente foi incorporado uma malha mais refinada numa região de menor 

área. 

 

 

Figura 16: Analise da malha usada no experimento. 

Fonte: do autor (2016) 

 

Finalmente o programa solicita que seja é incorporada uma solução para a configuração 

para assim ser possível analisar a simulação, obtendo dados como visualização de magnitude 

da indução, campo magnético, linhas de fluxos, gráficos da magnitude do campo e da indução 

ao longo do eixo X e magnitude das forças magnéticas. 

 

4.2.3 Modelo final e dados gerados 

 

Para a definição do modelo final, foi pensado em um flange que não se destoe em 

tamanho comparado ao motor elétrico atualmente utilizado no barco solar. As dimensões dos 

ímãs foram escolhidas a partir de um catalogo de ímãs de neodímio e a distribuição de forma 

que preencha o flange ao longo de sua circunferência. 

O primeiro modelo, foi de um flange de 100mm de diâmetro, com 8 ímãs cilíndricos de 

15mm de diâmetro por 10mm de altura colocados a 35mm do centro dos flanges. O 

espaçamento entre os flanges é de 5mm, contabilizando a espessura da superfície que os 

separa e a folga da superfície até o flange. 
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É feita a simulação, gerando a visualização das linhas de fluxo, do campo magnético e 

da indução magnética. A partir de uma linha colocada no meio do espaçamento entre os 

acoplamentos, é gerado os gráficos de campo magnético e indução nessa região. Tais 

visualizações são importantes para se entender o fenômeno físico que acontece nos 

acoplamentos. 

 

 

Figura 17: Linhas de fluxo com o acoplamento alinhado. 

Fonte: do autor (2016) 

 

As linhas de fluxo fornecem informações acerca da intensidade de interação entre os 

ímãs. São fechadas, sempre se conectando aos polos. 
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Figura 18: Visualização do campo magnético com o acoplamento alinhado. 

Fonte: do autor (2016) 

 

A região colorida do espaço é onde se manifesta o magnetismo devido ao campo. A medida 

que é observado uma região mais afastada dos ímãs a intensidade do campo diminui, até 

chegar em uma região onde o campo magnético não se manifesta mais.  

 

 

Figura 19: Visualização da indução magnética com o acoplamento alinhado. 

Fonte: do autor (2016) 

 

A indução exprime o valor do efeito magnético causado por um campo. Esse efeito não 

depende somente do campo, mas também do meio por onde circulam as linhas de fluxo. É 

possível relacionar as cores que simbolizam a intensidade da indução com a proximidade das 

linhas de fluxo, quanto mais próximas forem as linhas de fluxo, maior a intensidade da 

indução naquela região. 

O gráfico da Figura 20 demonstra as regiões de pico do campo e da indução magnética 

ao longo do acoplamento com o acoplamento totalmente alinhado. 
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Figura 20: Gráfico da indução e do campo magnético entre os acoplamentos, ao longo do 

eixo X com o acoplamento alinhado, ímãs 15x10mm. 

Fonte: do autor (2016) 

 

Ao observar o gráfico, é possível concluir que acontece uma variação de pontos 

máximos e mínimos, formando assim um gráfico de uma parábola onde os pontos de 

intensidade máxima se encontram no centro dos ímãs, logo, tem-se 8 pontos de pico de campo 

devido a quantidade de ímãs em cada acoplamento. O formato similar do gráfico da indução 

reforça a ideia da sua dependência com o campo. 

Um dos flanges foi movimentado horizontalmente de 4 em 4 milímetros enquanto o seu 

par permanece imóvel, obtendo assim os módulos de Fx, Fy e Fmag com sucessivas simulações 

até encontrar a força máxima Fx exercida pelo acoplamento. 
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Figura 21: Gráfico de Fx 

Fonte: do autor (2016) 

 

Comparando o acoplamento alinhado com o desalinhado, é possível visualizar a partir 

das linhas de fluxo, o aumento da força magnética da componente horizontal a medida que o 

acoplamento se desloca. Esse efeito é visualizado pela direção em que as linhas de fluxo saem 

e entram nos polos. 

 

 

Figura 22: Linhas de fluxo com o acoplamento desalinhado no ponto de Fx máximo. 

Fonte: do autor (2016) 
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Figura 23: Visualização do campo magnético com o acoplamento desalinhado no ponto 

de Fx máximo. 

Fonte: do autor (2016) 

 

 

Figura 24: Visualização da indução magnética com o acoplamento desalinhado no ponto 

de Fx máximo. 

Fonte: do autor (2016) 

 

Ao comparar o gráfico de magnitude de campo do o acoplamento alinhado com o 

desalinhado, é possível notar uma diferença quanto a forma do gráfico. As regiões de pico, 

foram deslocadas e não se encontram mais no meio dos ímãs e surgiram pontos de deflexão 

no gráfico que não era observado com o acoplamento alinhado. Foi observado também que o 

campo magnético e indução aumentaram seus valores de pico. 
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Figura 25: Gráfico da indução e do campo magnético entre os acoplamentos, ao longo do 

eixo X com o acoplamento magnético desalinhado no ponto de Fx máximo, ímãs 

15x10mm. 

Fonte: do autor (2016) 

 

Finalmente, depois de ter encontrado e a força máxima da componente horizontal, é 

feito um cálculo para se obter o torque exercido pelo acoplamento.  

Para o modelo 2D, o programa assume que o desenho possui uma profundidade de 1 

metro, logo é preciso encontrar a profundidade que se adequa ao projeto. Foi especificado um 

ímã cilíndrico raio r=15,0mm e altura h=10,0mm, como o Ansoft não contabiliza o diâmetro 

no eixo Z, é encontrada a profundidade d’ igualando o volume do cilindro com o volume de 

um prisma quadrangular de comprimento d=15,0mm e altura h=10,0mm. 
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Figura 26: Os dois prismas possuem o mesmo volume 

Fonte: do autor (2016) 

 

 Dados: h=10,0mm, r=7,5mm, d=15,0mm, d’=profundidade  

V1=V2                          (4) 

     π*r2*h=d*h*d’ 

     d’= π*r2/d 

     d’= π*7,52/15 

     d’=11,78mm 

 

Encontrado a profundidade do desenho, multiplica-se pela força máxima horizontal 

Fx=13390,0N/m e posteriormente pela distância do centro dos ímãs até o centro do flange 

R’=11,78 para encontrar o torque T. Se o torque encontrado for maior que o torque exercido 

pelo hélice Thélice, o acoplamento está dimensionado corretamente, caso contrário, é preciso 

mudar as dimensões para adequá-lo. 

 Dados: Fx = 13390N/m, d’=11.78*10-3m, R’=35*10-3m, Thélice=10.37N*m 

T=Fx*d’*R’                        (5) 

T=13390(N/m)*11.78*10-3(m)*35*10-3(m)  

T=5.52N*m < Thélice 
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Figura 27: Flange cotada. A força F tem direção perpendicular ao raio. 

Fonte: do autor (2016) 

 

Visto que o acoplamento simulado, não atendeu as especificações de torque, é feita uma 

nova tentativa, com o mesmo acoplamento, porém com ímãs de 20mm de diâmetro. As 

imagens geradas de linhas de fluxo, campo magnético e indução magnética são similares às da 

simulação anterior, sendo valido adicionar somente os gráficos de B e H ao longo do eixo X e 

a tabela e gráfico de força ao se deslocar horizontalmente um dos flanges. 
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Figura 28: Gráfico da indução e do campo magnético ao longo do eixo X com o 

acoplamento alinhado, ímãs 20x10mm 

Fonte: do autor (2016) 

 

Como os ímãs de dimensão 20x10mm apresentam um maior diâmetro, pode-se observar 

que as regiões de pico do campo magnético são mais largas que o a do acoplamento de ímãs 

15x10mm, isso demonstra que o campo é diretamente proporcional às dimensões do ímã, 

porém, é importante concluir que ao comparar os gráficos da figura 20 e figura 28, apesar do 

segundo acoplamento possuir um ímã de maior dimensão, a ordem de grandeza do campo se 

iguala com o acoplamento de ímãs 15x10mm.  

 

 

Figura 29: Gráfico de Fx. 

Fonte: do autor (2016) 
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Ao deslocar o acoplamento para o ponto de Fx máximo, é apresentado o gráfico de 

campo magnético e indução entre os acoplamentos, ao longo do eixo X. 

 

 

Figura 30: Gráfico da indução e do campo magnético entre os acoplamentos, ao longo do 

eixo X com o acoplamento magnético desalinhado no ponto de Fx máximo, ímãs 

20x10mm. 

Fonte: do autor (2016) 

  

O gráfico gerado é similar ao do acoplamento 5x10mm, com alguns detalhes que os 

diferenciam. É observado uma deflexão mais leve neste gráfico e a indução deste novo 

acoplamento possui uma maior intensidade. 

De forma análoga, é calculado a profundidade do modelo que se adequa ao projeto para 

assim achar o torque exercido por esse acoplamento. 

 Dados: h=10mm, r=10mm, d= 20mm, d’= profundidade 

V1=V2                          (4) 

     π*r2*h=d*h*d’ 

     d’=π*r2/d 

     d’= π*102/20 

     d’=15.71mm 

 Dados: Fx = 19165N/m, d’=15.71*10-3m, R’=35*10-3m, Thélice=10.37N*m 

T=Fx*d’*R’                        (5) 



43 

 

T=19165(N/m)*15.71*10-3(m)*35*10-3(m)  

T=10.54N*m > Thélice 

Esse novo acoplamento atende as especificações de torque. Porém, como o programa 

gera seus valores a partir de uma média feita na malha, foi necessário um modelo que tenha 

um torque um mais elevado para garantir a aplicabilidade do acoplamento, como fator de 

segurança, visto que este último calculado se encontra próximo do valor limite de torque. 

Ao invés de mudar as dimensões do ímã ou a distância entre o ímã e o centro do flange, 

foi pensado em adequar este último acoplamento com um caminho de ferro, que vai ter a 

função de direcionar as linhas de fluxo para um caminho mais estreito, aumentando assim a 

indução do acoplamento e consequentemente a sua força magnética. 

Ao observar as ilustrações é notável o efeito que o caminho de ferro causa no 

acoplamento. Ele direciona as linhas de fluxo de um polo para o outro, estreitando as 

distâncias entre as linhas. 

 

 

Figura 31: Linhas de fluxo com o acoplamento alinhado. 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Isso é refletido diretamente no campo magnético, que agora se concentra somente na 

região de interesse, no espaçamento entre os acoplamentos. 

 

 



44 

 

 

Figura 32: Visualização do campo magnético com o acoplamento alinhado. 

Fonte: Do autor (2016) 

 

E agora é possível perceber a diferença entre o comportamento do campo magnético e a 

indução, que representa a densidade das linhas de fluxo. As regiões que apresentam mais 

linhas de fluxo, possuem uma indução mais elevada.  

 

 

Figura 33: Visualização da indução magnética com o acoplamento alinhado. 

Fonte: Do autor (2016) 

 

De forma análoga aos outros acoplamentos, o gráfico gerado tem forma similar, porém, 

maior magnitude de indução e campo.  
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Figura 34: Gráfico da indução e do campo magnético entre os acoplamentos, ao longo do 

eixo X com o acoplamento alinhado, ímãs 20x10mm e caminho de ferro. 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Ao desalinhar o acoplamento, foi encontrado uma força Fx cerca de 45,6% maior que o 

o acoplamento sem o caminho de ferro. 

 

 

Figura 35: Gráfico de Fx 

Fonte: Do autor (2016) 

 

É possível encontrar quantos graus o flange rotacionou para o torque máximo, que é 

equivalente ao deslocamento horizontal do modelo 2D. 

 

 



46 

 

 Dados: xmáx= 14,00mm; R’=35,00*10-3m; θ= ângulo de torque máximo 

θ= xmáx*180º/R’*π 

θ=14*180º/35*π 

θ=22,91º 

 

 

Figura 36: Linhas de fluxo e campo magnético com o acoplamento desalinhado no ponto 

de Fx máximo 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Como esperado, o gráfico da indução e campo magnético desalinhado é similar aos 

anteriores, porem com maior magnitude. 

 

 

Figura 37: Gráfico da indução e do campo magnético ao longo do eixo X com o 

acoplamento desalinhado no ponto de Fx máximo, ímãs 20x10mm e caminho de ferro. 

Fonte: do autor (2016) 
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 Dados: Fx = 35214N/m, d’=15.71*10-3m, R’=35*10-3m, Thélice=10.37N*m 

T=Fx*d’*R’ 

   T=F*R’ 

T=35214(N/m)*15.71*10-3(m)*35*10-3(m)  

T=19.36N*m > Thélice 

Dessa forma, o modelo de acoplamento tipo flange foi definido. 

 

4.3 ACOPLAMENTO TIPO ANÉIS CONCÊNTRICOS. 

4.3.1 Definição do modelo 2D 

 

O modelo proposto para o acoplamento tipo anéis concêntricos de acordo com X. Li 

(2013) que usa o mesmo tipo de desenho para fazer a análise 2D. Para esse tipo de 

acoplamento, um corte na secção transversal do acoplamento permite observar o movimento 

de rotação tanto do anel externo quanto o interno. Os ímãs usados são magnetizados 

radialmente. 

 

Figura 38: Modelo 2D do acoplamento anéis concêntricos. 

Fonte: <https://www.jbj.co.uk/magnetic-couplings.html> acesso em 2016 
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Figura 39: Alinhamento dos ímãs e disposição dos polos magnéticos. 

Fonte: <https://www.jbj.co.uk/magnetic-couplings.html> acesso em 2016 

 

Mantendo um acoplamento fixo enquanto o outro é rotacionado, é possível obter o 

torque de reação do acoplamento devido o campo magnético.  

 

4.3.2 Modelo final e dados gerados 

 

O procedimento feito para a simulação deste modelo é análogo ao primeiro acoplamento 

analisado, passando por desenho da geometria, tipo de solução, designação de materiais, 

atribuição das fronteiras e refinamento das malhas, com um detalhe na definição do parâmetro 

a se analisar, que nesse caso pode ser atribuído o parâmetro de torque, devido a geometria 

permitir essa análise. Logo, um dos acoplamentos a princípio alinhado sofre rotações 

sucessivas de 5 em 5 graus até ser encontrado o torque máximo exercido pelo acoplamento. 

A partir do primeiro modelo definido (flange), foi usado o mesmo diâmetro de 

acoplamento, espaçamento entre acopladores e dimensão de ímãs, para assim ter se uma 

comparação entre os dois modelos. Então foi desenhado um acoplamento de anéis 

concêntricos com o acoplamento externo de 100mm de diâmetro, 5mm de espaçamento entre 

o acoplador externo e interno, com ímãs de Neodímio com dimensões 20x10x15.71mm sendo 

ligados por um caminho de ferro. Com essas especificações, não foi possível colocar o mesmo 

número de ímãs ao longo do acoplamento interno, então foi escolhido 6 ímãs para serem 

distribuídos ao longo da área lateral dos acopladores como mostra na figura 40. 

 



49 

 

 

Figura 40: Desenho 2D do acoplamento tipo anéis concêntricos 

Fonte: do autor (2016) 

 

A solução dessa simulação gerou dados e visualizações que podem ser analisados, para 

entender melhor o comportamento magnético deste acoplamento, como mostrado nas figuras 

abaixo.  

  É possível observar o efeito que o caminho de ferro faz nas linhas de fluxo de forma 

análoga ao acoplamento tipo flange. 

 

Figura 41: Linhas de fluxo com o acoplamento alinhado 

Fonte: Do autor (2016) 
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Dessa forma, o campo magnético se concentra na região de interesse, concentrando sua 

intensidade nos espaçamentos entre os acopladores. 

 

 

Figura 42: Visualização do comportamento do campo magnético 

Fonte: Do autor (2016) 

 

A região de maior intensidade da indução reflete onde as linhas de fluxo estão mais 

próximas. 

 

Figura 43: Visualização do comportamento da indução magnética 

Fonte: Do autor (2016) 
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O gráfico de magnitude de campo e de indução entre os acopladores, se assemelha com 

o modelo tipo flange que foi estudado anteriormente, é possível observar o efeito deste 

acoplamento possuir menos ímãs, pois observamos 6 picos de campo e indução magnética. 

 

 

Figura 44: Gráfico da indução e do campo magnético entre os acoplamentos, com o 

acoplamento alinhado 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Como o acoplamento encontra-se alinhado, o parâmetro nos dá um torque igual a zero. 

Agora, desalinhando o os acoplamentos à um ângulo de 30º, é encontrado o torque 

máximo fornecido pela reação dos ímãs. 

Comparando as linhas de fluxo, campo magnético e indução dos dois acoplamentos, é 

possível observar uma maior dispersão destes efeitos no acoplamento tipo anéis concêntricos 

quando desalinhados. 
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Figura 45: Gráfico de torque do acoplamento a medida que um dos acopladores é 

desalinhado 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Com um acoplador desalinhado em 30º, é obtido o torque máximo resultante do 

acoplamento, O torque surge pela necessidade dos ímãs se alinharem. 

 

 

Figura 46: Linhas de fluxo com o acoplamento desalinhado na angulação de torque 

máximo 

Fonte: Do autor (2016) 
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A influência do campo magnético é maior onde as linhas de fluxo percorrem, para sair 

de um polo e chegar no outro 

 

 

Figura 47: Comportamento do campo magnético com o acoplamento desalinhado na 

angulação de torque máximo 

Fonte: Do autor 

 

 

Figura 48: comportamento da indução magnética com o acoplamento desalinhado na 

angulação de torque máximo 

Fonte: do Autor 
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Figura 49: Gráfico da indução e do campo magnético entre os acoplamentos, com o 

acoplamento desalinhado na angulação de torque máximo 

Fonte: do autor (2016) 

 

E finalmente, foi definido o torque do acoplamento, para ser comparado com o 

acoplamento tipo flange. Nesse caso, também é necessário multiplicar o torque obtido pela 

profundidade especificada, pois estamos lidando com uma simulação 2D. 

 

 

Figura 50: Valor do torque do acoplamento, desalinhado em 30º (torque máximo) 

Fonte: Do autor (2016) 
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 Dados: T’ =824[N*m]/m, d’=15.71*10-3m, Thélice=10.37N*m 

T=T’*d’ 

   T=824([N*m]/m)*15.71*10-3(m) 

T=12.95N*m > Thélice 

Dessa forma, o modelo de acoplamento tipo anéis concêntricos foi definido. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Em virtude dos resultados gerados, foi possível observar que os dois tipos de 

acoplamento com as dimensões definidas são convenientes para o barco solar. Ao compara-

los, foi possível reconhecer uma vantagem em relação ao torque transmitido pois o primeiro 

acoplamento possui cerca de 33% mais torque que o acoplamento tipo anéis concêntricos. 

Como definimos o diâmetro em 100mm e ímãs de mesma dimensão nos dois acoplamentos 

para comparação, não foi possível colocar a mesma quantidade de ímãs no acoplamento tipo 

anéis concêntricos devido a sua geometria, logo o menor torque gerado pode ser resultado da 

distribuição de 6 ímãs ao longo de sua área lateral, ao invés de 8 ímãs como acontece no 

acoplamento tipo flange, e isso também é refletido na quantidade de picos nos gráficos de 

intensidade de campo apresentados nesse trabalho. Ainda fazendo uma análise a esses picos, é 

possível notar que ambos os modelos de acoplamento apresentam a mesma ordem de 

grandeza em relação aos seus picos de campo magnético, isso se deve ao material, dimensão e 

formato de os ímãs usados serem o mesmo para os dois modelos. Foi interessante poder 

visualizar a partir das simulações alguns fenômenos magnéticos como as linhas de fluxo, 

indução e campo magnético que foi importante para esclarecer como acontecem as interações 

dos ímãs em cada acoplamento 

Como o projeto tem uma finalidade de aplicação prática, é possível aproveitá-lo para 

desenvolver outros trabalhos e dar continuidade a essa área de simulação computacional e 

tecnologia naval e mecânica, por seguintes novas possibilidades: fabricação de um modelo 

simplificado para validação experimental, comparar o modelo 2D com um novo modelo 3D 

simulado no Ansoft, dimensionamento e simulação de escoamento do compartimento do 

motor e transmissão, dimensionamento e simulação de reduções magnéticas e posterior 

implementação do projeto no barco solar para ser apresentado no Congresso de Energias 

renováveis (DSB) com objetivo de compartilhar inovações tecnológicas com alunos e 

profissionais das diversas áreas de engenharia.  
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