
Motores Eléctricos Minn Kota 
 
 
 
Os motores eléctricos são indispensáveis para pesca e navegação em águas interiores. Os pescadores poderão manobrar silenciosamente a embarcação nas 
zonas de pesca, pois estes tipos de motores são silenciosos, ao contrário dos ruidosos "outboards e inboards". 
 
Estes motores são também incrivelmente simples de usar, muitos têm até comando por pedal. São amigos do ambiente, não poluem, não produzem ruído e 
usam energia de bateria, que por sua vez pode até ser carregada com energia limpa, a solar. 
 
As baterias a usar para este tipo de motores devem ser do tipo "ciclo profundo" (deep cycle), ou seja que permitam descargas profundas e recargas ao 
máximo constantemente (as baterias de automóvel são o contrario). O tempo que a bateria leva a descarregar depende da sua capacidade de carga e da sua 
voltagem (12 ou 24VDC) entre outros factores. Por exemplo: Uma bateria de 120Ah, 12VDC a alimentar um motor de 12 VDC que consume 30A na máxima 
velocidade, terá uma carga para 3/4 horas de uso. No entanto, o mesmo motor a baixa velocidade, poderá consumir só 5A e aí a autonomia da bateria vai até 
20 horas. 
 
A secção dos cabos eléctricos que ligam o motor à bateria é também um factor importante. Uma secção demasiado pequena conduzirá a perdas de voltagem, 
causando queda na potência do motor e o respectivo aquecimento desses mesmos cabos eléctricos. 
 
Os motores eléctricos são classificados em função de unidade de força, que por sua vez é medida em Libras. A escolha da especificação de força do motor 
depende do comprimento e peso da embarcação. 
 
Na página www.minnkotamotors.com é possível encontrar uma folha de cálculo de escolha de motor. Não é possível encontrar uma relação entre força dos 
motores eléctricos e os cavalos dos motores convencionais tipo “outboard e inboards”. São dois tipos de medida diferentes completamente diferentes. Os 
motores Minn Kota privilegiam a aceleração, em detrimento da velocidade máxima, ou seja, o barco reage sempre rapidamente mas a velocidade máxima 
não deve exceder os 5 nós. Estes motores são também ideais para pneumáticos e para serem usados como motores de reserva. 
 
 
Fórmula de cálculo da autonomia:  
Capacidade da bateria (Ah) x 0,85 / consumo de corrente (A) = horas de funcionamento do motor. 

 
Para melhor interpretação das especificidades de cada motor, na óptica do fabricante, apresentam-se as medidas de força em libras. 
 
O factor de conversão para Kg. (força) é 0,453: Ou seja 30 libras x 0.453 = 13,59 kg. força 

http://www.minnkotamotors.com/�


Tabela indicativa de relação comprimento do barco / Nível de Força do motor 
  
  
  

              Comprimento do Barco   Nível de Força do Motor 
                abaixo de 4m (menor que 14')   30 libras 
                entre 4 e 5m      (15-17')    34 a 40 libras                                                 
                entre 5 e 6m      (18-21')    44 a 55 libras 
                entre 6 e 7,5m   (22-25')    65 libras ou mais 

  
 

Motor à popa: Distância da amura à linha de água, em função do tamanho da haste 
 

                 0 a 25 cm (10")                                                             75cm (30") 
               25 a 40cm (10-16")                                                        90cm (36") 
               40 a 55cm (16-22")                                                      105cm (42") 
               

  
 

Motor à proa: Distância da amura à linha de água, em função do tamanho da haste 
  
 

   0 a 40 cm              90 cm (36”) 
 40 a 55cm                                                                   105cm (42") 
 55 a 70cm                                                                    120-130cm  
 70 a 85cm                                                                    135-155cm 

 
 
 
Vantagens Minn Kota: 
Sistema “Maximizer” em algumas séries por oposição ao de bobine/velocidade : os segundos só permitem 5 velocidades para a frente, ou nos motores de 
controlo manual, 3 velocidades reversíveis. Na técnica “Maximizer” as variantes de velocidade são infinitas e devido ao correcto controlo do consumo o 
motor Minn Kota tem uma autonomia 5 vezes superior aos outros para a mesma carga de bateria. 
 
Protecção da haste em 360º permitindo embarcação movimentar-se em áreas de vegetação submersa, sistema de hélice e haste indestrutível. Componentes, 
bobines, escovas dimensionadas para motor não aquecer em demasia e assim não consumir mais carga da bateria. 


