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RESUMO 

 

Devido à competividade e a concorrência do mercado atual, as empresas 

sempre estão com necessidade de eliminar as perdas durante o processo e diminuir 

os custos na geração do produto. Atualmente tem-se no processo de fabricação dos 

motores de indução, uma etapa, de fixação das tampas traseira e dianteira, e a 

centralização do estator e rotor do motor. Este processo é executado em duas etapas: 

primeiro a tampa é prensada em uma máquina e depois é transferida para outra 

máquina, onde são fixados os rebites. Neste processo, devido à troca de postos de 

trabalho e fragilidade em que o processo atua, não é possível garantir a conformidade 

dimensional da distância do rotor com estator, chamado de entreferro, que dificulta a 

montagem dos motores desta linha de produção. Neste trabalho foi desenvolvido um 

protótipo de máquina com a finalidade de modificar o processo de centralização do 

estator e rotor, e fixação das tampas do motor. Como existem muitas variáveis no 

processo de injeção, a solução proposta foi retirar a exigência de precisão existente 

no projeto da tampa injetada em alumínio e atribuir esta precisão para o protótipo da 

máquina, que tem a finalidade de centralizar o rotor e estator sem depender 

unicamente das dimensões da tampa injetada. Além disso, foi necessário realizar o 

processo de montagem das duas tampas em uma única operação, tendo assim maior 

produtividade, maior confiabilidade e precisão para o processo. Foram realizadas 

pesquisas buscando soluções para a fixação de motores de indução sendo o conceito 

de pinos injetados adotado na solução escolhida. Foram desenvolvidos dois protótipos 

de moldes para a validação do conceito adotado. O primeiro foi montado em injetora 

horizontal com canais frios e o segundo em injetora vertical com canais quentes. Os 

testes comprovaram o ganho de qualidade e eficiência do novo processo em relação 

ao atual. O aperfeiçoamento do processo e a maior precisão da medida do entreferro 

do motor, poderá permitir a redução da distância do entreferro e a minimização de 

componentes, usados no motor, devido aos ganhos de eficiência e rendimento 

mecânico. 

 

Palavras-chave: Motor elétrico. Rotor. Estator. Entreferro. Montagem. 
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ABSTRACT 

 

Due to the competitiveness and competition of the current market, companies 

are always in need of eliminating losses during the process and reducing costs in 

generating the product. Nowadays, the induction motors are manufactured in one step, 

with the fixing of the rear and front covers and the stator and motor rotor centralization. 

This process is performed in two steps: first the cap is pressed in one machine and 

then transferred to another machine, where the rivets are fixed. In this process, due to 

the exchange of jobs and fragility in which the process operates, it is not possible to 

guarantee dimensional compliance of the stator rotor distance, called as air gap, which 

makes it difficult to assemble the motors of this production line. In this work was 

developed a machine prototype with the purpose of modifying the stator and rotor 

centralization process and fixing the motor covers. As there are many variables in the 

injection process, the proposed solution was to remove the precision requirement in 

the design of the aluminum injected cap and assign this precision to the prototype of 

the machine, which has the purpose of centralizing the rotor and stator without 

depending solely on the dimensions of the injected cap. In addition, it was necessary 

to perform the assembly process of the two covers in a single operation, thus having 

greater productivity, greater reliability and precision for the process. We searched for 

solutions for the fixation of induction motors, and the concept of injected pins was 

adopted in the chosen solution. Two mold prototypes were developed to validate the 

concept adopted. The first was mounted in horizontal injector with cold channels and 

the second in vertical injector with hot channels. The tests proved the gain of quality 

and efficiency of the new process compared to the current one. The improvement of 

the process and the greater precision of the measurement of the engine air gap, can 

allow the reduction of the air gap distance and the minimization of components, used 

in the engine, due to the gains of efficiency and mechanical efficiency. 

 

Keywords: Electric motor. Rotor. Stator. Air gap. Assembly. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o crescente aumento da competitividade, aliado a elevados níveis de 

exigência por parte dos clientes quanto à qualidade e eficiência dos processos, as 

empresas visualizam cada vez mais a necessidade de eliminar as perdas durante o 

processo e diminuir os custos na fabricação do produto (CHENG & FILHO, 2007). 

No início, os motores eram fabricados com a preocupação central e o objetivo 

de transformar energia elétrica em energia mecânica, e com isso, não se analisava o 

consumo de energia e os gastos de fabricação para estes motores. Nos últimos anos 

tem-se assistido cada vez mais, por parte dos fabricantes, uma evolução das técnicas 

utilizadas para melhorar o rendimento elétrico dos seus motores (FRANCISCO, 2009). 

Uma das fontes de eficiência nos motores elétricos de indução ocorre nas partes 

metálicas próximas do campo magnético produzido pelas cabeças das bobinas. Os 

elementos que mais afetam estas perdas são o projeto do enrolamento do estator e a 

distância entre o estator e o rotor que é denominado entreferro (COSTA, 2012). 

Para minimização destas perdas, há necessidade de uma maior precisão de 

posicionamento entre os componentes do motor e a redução desta distância da 

entreferro. Por isso, este protótipo será estudado com base no aprimoramento de 

centralização do estator e rotor para que a distância do entreferro seja cada vez mais 

uniforme e precisa. 

 

1.1 Justificativa e relevância 

 

Atualmente, a linha de produção de motores de lavadoras está configurada 

conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Linha de montagem da produção de motores de lavadoras. 

 
Fonte: Do Autor 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entreferro
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Nesta linha de montagem tem-se a dificuldade do acerto da medida do 

entreferro, conforme especificado na Figura 2. Esta distância do entreferro é medida 

após a fixação das tampas traseira e dianteira do motor.  

 

Figura 2 - Vista de corte de um motor de lavadora 

 

Fonte: Do Autor 

 

Estas tampas são injetadas em alumínio e recebidas acabadas, sem 

necessidade de acabamento por usinagem. A eliminação do processo de usinagem 

das tampas foi uma das formas encontradas para diminuir o custo final do produto 

para a nova plataforma de lavadoras de roupa. Por conta disto, transferiu-se aos 

moldes e ao processo de injeção a responsabilidade de produzir peças acabadas, 

com cotas críticas que não poderão ser retrabalhadas em processos subsequentes. 

Devido à exatidão e tolerâncias necessárias, ocorre um alto índice de refugo na 

fabricação destas tampas. 

As tampas são fixadas no estator através de rebites. Este processo é executado 

em duas etapas: primeiro a tampa é prensada em uma máquina e depois é transferida 

para outra máquina, onde ocorre a fixação dos rebites. Neste processo, devido à troca 
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de postos de trabalho e dificuldade na obtenção da posição adequada em que a tampa 

que fixa o conjunto precisa permanecer, não é possível garantir uma distância 

uniforme do entreferro. 

 

1.2 Objetivos 

 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um processo para fixação dos 

componentes do motor elétrico de indução através de pinos injetados, com finalidade 

de melhorar a centralização do produto.  

 

 

 

A fim de buscar o êxito no atendimento do objetivo geral, têm-se como 

seguimento os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar uma pesquisa em nível “estado da arte”, buscando o aprimoramento 

dos conhecimentos para o desenvolvimento do trabalho; 

 Desenvolver um equipamento para melhorar a precisão do posicionamento das 

peças para a montagem do motor; 

 Realização de testes comparativos com o processo atual para a validação do 

equipamento.  

 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

1.2.2 Objetivos específicos 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Motor elétrico de indução monofásico  

 

Em Londres, no ano de 1879, foi apresentado em uma exposição por Walter 

Baily, um dispositivo eletromecânico que possuía três eletroímãs. Esses eletroímãs 

eram ligados em estrela e chaveados manualmente na rede elétrica causando a 

rotação de um disco de cobre. Este ficava sustentado por uma haste, acima das 

bobinas. 

Depois deste acontecimento, em 1885, Galileo Ferraris, engenheiro italiano, 

começou suas pesquisas sobre campo magnético girante. Ele, nesta data, com auxilio 

do seu protótipo confirmou que 

[...] se dois enrolamentos diferentes defasados de 90º elétricos fossem 
percorridos por duas correntes alternadas separadas, podiam criar campos 
magnéticos independentes e que quando combinados, produziam campo 
magnético girante, sem necessidade de chaveamento externo, utilizando-se 
de uma fonte de alimentação monofásica, ou bifásica. (PELIZARI, 2009, p. 
23) 

 
Outro motor de indução bifásico, após o protótipo de Galileo foi desenvolvido 

por Nikola Tesla em 1888. 

Em 1893, produzido em escala industrial pelo engenheiro eletricista Charles 

Eugene Lancelot Brown, da BBC (Brown Boveri Company), surgiu o primeiro motor 

monofásico. Brown junto a Walter Boveri foram membros fundadores da companhia. 

O primeiro motor de indução trifásico surge em 1889, produzido pelo 

engenheiro russo Michael O. Doliwo-Dobrowolski da empresa alemã AEG que 

patenteou o motor. No início os motores eram extremamente grandes e possuíam alta 

relação peso/potência. Observa-se a evolução dos mesmos na figura 3. 
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Figura 3 - Evolução dos motores elétricos. 

 

Fonte: Weg (2015, p. 18) 

 

Existe uma desvantagem ao comparar-se as máquinas de indução trifásica e 

monofásicas de mesma faixa de potência. As monofásicas têm algumas 

desvantagens: menor rendimento, maior corrente elétrica, inexistência de torque de 

partida com condições de acionar o rotor da máquina sem utilização de enrolamento 

auxiliar, além de serem mais pesadas e volumosas (PELIZARI, 2009). 

 

2.2 Principais componentes de um motor elétrico de indução 

 

 

 

A máquina de indução difundiu-se substituindo as máquinas de corrente 

contínua devido ao menor ruído, à menor manutenção, e também por serem de 

fabricação mais simples e apresentarem menor custo.  

Conforme cita Peixoto (2011, p. 6), “a máquina de indução é um tipo de motor 

assíncrono”. São compostos praticamente por duas partes: a estacionária, o estator e 

2.2.1 Motores de indução 
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a rotativa, o rotor. As partes são montadas com um eixo em comum, mas não há 

contato entre eles. 

A composição do estator se dá por finas chapas de aço que apresentam 

ranhuras internas, por onde são inseridos fios metálicos, como cobre e alumínio, 

formando as bobinas que é elemento que cria o campo magnético. As lâminas são 

submetidas a um tratamento térmico, com o intuito de diminuir as perdas por correntes 

parasitas e histerese. 

Com lâminas tratadas termicamente e com ranhuras nas quais se alojam 

longitudinalmente os enrolamentos, tem-se o rotor. Nos motores de indução 

monofásico os rotores são conhecidos popularmente como rotores com gaiola de 

esquilo.  

Por conta desta configuração simples, os motores de indução monofásicos 

tornam-se baratos e de fácil instalação. Apesar de serem maiores e menos eficientes 

que um motor trifásico são mais usados devido a instalação elétrica das residências, 

comércio e pequenas indústrias geralmente ser feita em duas fases ou fase-neutro. 

Assim, estão presentes em diversos equipamentos como: compressores, 

ventiladores, condicionadores de ar, entre outros. 

 
 

 

Pode-se considerar que o motor de indução com rotor de gaiola de esquilo, tem 

seu enrolamento principal distribuído nas ranhuras das lâminas do estator, conectado 

a uma fonte de tensão alternada, surgindo no enrolamento uma corrente elétrica. 

Porém, temos que este enrolamento monofásico produz um campo 
magnético com comportamento estacionário, sendo pulsante no tempo, não 
sendo suficiente então para fazer com que o rotor gire, não conseguindo 
assim acelerar e atingir a rotação nominal (as correntes induzidas criam 
torques de direções opostas no rotor. 
Deste modo, torna-se necessário criar um desequilíbrio no campo de estator, 
para que haja força suficiente para o rotor girar, ou seja, um torque de partida. 
É utilizada então a bobina auxiliar, posicionada a 90º em relação a principal 
[...]. Essa bobina faz com que o campo resultante seja girante, e assim este 
campo interage com a corrente do rotor produzindo torque. (PEIXOTO, 2011, 
p. 8) 

 

A produção do torque deve ser satisfatória para vencer as forças existentes no 

modo estacionário, fazendo com que o motor possa partir. 

 

 

2.2.2 Princípios de funcionamento do motor de indução monofásico 
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Na sequência, serão apresentadas as partes que constituem o motor elétrico 

de indução: o estator (núcleo e enrolamento), o rotor (eixo, núcleo magnético, barras 

condutoras, anéis de curto-circuito), carcaça e demais partes (tampas caixas de 

ligação e ventilador).  

O estator (Figura 4) é a parte fixa do motor, ele é composto por três partes 

principais: carcaça, núcleo magnético e enrolamento estatório (Figura 5). 

 

Figura 4 - Imagem representativa do estator de um motor elétrico. 

 

Fonte: DEMOTOR (2018) 

 

Figura 5 – Vista explodida de um estator  

 

Fonte: ENCRYPTED (2018b) 

2.2.3 Partes do motor de indução 

Carcaça 

Núcleo Magnético 

Enrolamento Trifásico 
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A carcaça (Figura 6) elaborada com aletas para resfriamento de modelos 

blindados, sustenta e protege o motor “de agressões mecânicas, químicas e 

climáticas, o núcleo magnético que formará os polos do motor e o enrolamento, por 

onde fluirá a corrente elétrica que magnetizará o motor” (OLIVEIRA, 2009, p. 19). 

 

Figura 6 – Representação de um motor destacando o rotor, estator e carcaça 

 

Fonte: Eletrovalmotores (2018) 

 

A carcaça é fabricada com material resistente para sustentar e proteger o 

motor. Pode ser constituída de vários materiais e se baseia principalmente na 

aplicação e exposição do motor. Para motores de uso doméstico, ou quando o 

equipamento a que serão acoplados provém proteção o suficiente, a carcaça é apenas 

a sustentação para as chapas do estator. Em aplicações onde o motor ficará exposto 

a atmosferas agressivas ou mesmo explosivas, a proteção mecânica não é o 

suficiente, e vedações e pintura diferenciada são usadas de modo a tornar a carcaça 

resistente às agressões que encontrará. 

A matéria-prima mais comum para a fabricação da carcaça dos motores 

industrial é o ferro fundido, devido a ser um material resistente e ter uma boa 

usinabilidade. Um outro fator importante do ferro fundido é a sua boa condutividade 

térmica. Em alguns motores, a carcaça é fundida com aletas em sua superfície 

externa, com função de aumentar a superfície de contato com o ar e assim elevar a 

dissipação térmica do motor.  
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O núcleo magnético forma eletroímãs em seus polos, porque aumenta o fluxo 

magnético do campo causado pelas bobinas. Os polos são fixos em motores de 

corrente contínua, por outro lado em motores de corrente alternada o campo gerado 

é o campo girante. Várias lâminas finas de material magnético são prensadas para 

formar o conjunto do estator. O espaço reservado para bobinas chama-se ranhura, e 

as estruturas que formarão os polos são os dentes.  

O enrolamento estatórico trata-se das bobinas de cobre ou alumínio que são 

enroladas podendo ser trifásicos ou monofásicos. O isolamento entre as bobinas é 

realizado por adição de um verniz. E uma capa isolante adicionado nas ranhuras do 

estator. (OLIVEIRA, 2009) 

 

Na carcaça podem ser instalados olhais de erguimento do motor para poder 

transportá-lo, e a estrutura pode receber a caixa de ligação, além dos pés, que podem 

ser opcionais de acordo com o formato de construção do motor. 

O rotor (figura 7), no motor elétrico de indução, não possui bobinas e tem uma 

estrutura semelhante a uma gaiola.  

Figura 7 – Rotor 

 

Fonte: DEMOTOR (2018) 

 

Rotor 
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Conforme Oliveira, (2009, p. 21) o rotor de motor assíncrono é composto de:  

eixo, núcleo magnético, barras condutoras e anéis de curto-circuito. 

Eixo: O eixo é normalmente feito de aço-carbono tratado termicamente para 
ser resistente e suportar os esforços mecânicos da carga a ser acionada. É 
também sobre a sua estrutura que é montado todo o resto do rotor e do 
sistema de ventilação do motor. Sua ponta é confeccionada de diversas 
formas dependendo da aplicação, mas usualmente possui uma chaveta. 

 

O Núcleo magnético é confeccionado de “material magnético cortado em 

lâminas finas e prensadas em conjunto de modo a formar o volume desejado” (Idem). 

As barras condutoras agem como as espiras nos demais tipos de rotores. São 

confeccionadas através de um processo denominado injeção. Nesse processo, o 

material é fundido e derramado dentro do núcleo magnético já montado, fator que é 

crucial para a escolha de seu material. Como são percorridas por altas correntes, 

possuem seção reta larga. 

Os anéis de curto circuito unem as barras condutoras e são confeccionadas do 

mesmo material. As demais partes que constituem um motor elétrico são as tampas, 

as caixas de ligação e o ventilador. 

 

2.3 Importância da distância do entreferro do motor 

 

O funcionamento de um motor para Francisco (2006, apud AGOSTINHO et all, 

2016) acontece pela utilização da energia elétrica que se transforma em energia 

mecânica, contudo perdas acontecem durante o processo. Como por exemplo perdas 

Joule no estator, perdas Joule no rotor, perdas no ferro e perdas mecânicas por atrito 

e ventilação.  

Existe uma perda elétrica que aumenta acentuadamente com a carga aplicada 

ao motor. Estas perdas podem ser reduzidas aumentando a seção dos condutores, 

assim diminuindo o efeito Joule. Perdas magnéticas que acontecem nas lâminas de 

ferro do estator e do rotor são devidas ao efeito da histerese e às correntes induzidas 

ou correntes de Foucalt, que variam com a densidade do fluxo e da frequência. As 

perdas podem diminuir através do aumento da seção do ferro no estator e no rotor ou 

através do uso de lâminas delgadas e do melhoramento dos materiais magnéticos 

(FRANCISCO, 2006, AGOSTINHO, et all 2016).  

As perdas mecânicas nos motores de indução se relacionam com o atrito nos 

rolamentos e com o arraste aerodinâmico provocado pelo ventilador e pela geometria 
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irregular do rotor. “As perdas por atrito nos rolamentos dependem da lubrificação, 

alinhamento e montagem do motor; enquanto que as perdas por ventilação podem 

variar dependendo das aberturas de ventilação e do formato das barras do rotor”. 

(AUGUSTO, 2001 apud AGOSTINHO, 2016, p. 7). 

 

 

 

Embora não sejam as soluções definitivas para todos os problemas energéticos 

relacionados aos motores de indução, os motores de alto rendimento são uma 

alternativa para a economia de energia em sistemas motrizes. Eles são suscetíveis a 

fatores exógenos como por exemplo: condições do alimentador, método de partida, 

ambiente de trabalho, etc. Quanto à motores de projeto padronizados. (VIANA et. All. 

2012, apud AGOSTINHO, 2016) 

Na Figura 8 estão representadas as principais características de um motor de 

alto rendimento. 

 

Figura 8 - Principais características de um motor de alto rendimento 

 

Fonte: Ramos (2005)  

 

  

2.3.1 Motor de alto rendimento 
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Conforme descrevem Agostinho et all (2016, p. 8) a principal característica de 

motores de alto rendimento é a melhoria em pontos cruciais onde acontecem a maioria 

das perdas. Pode-se citar: 

O aumento da quantidade de cobre nos enrolamentos do estator, incluindo o 
projeto otimizado das ranhuras e o superdimensionamento das barras do 
rotor para diminuir as perdas por efeito Joule; 
A diminuição da intensidade de campo magnético e utilização de chapas 
magnéticas de boa qualidade para reduzir as perdas no ferro e a corrente de 
magnetização; 
O emprego de rolamentos adequados e otimização do projeto dos 
ventiladores para diminuir as perdas por atrito e ventilação; 
A regularidade do entreferro, melhoria no isolamento e tratamento térmico 
das chapas do estator e do rotor para reduzir as perdas adicionais. 

 

Estas quatro medidas conseguem reduzir em até 30% as perdas, o que 

significa uma real economia de energia (VIANA et al., 2012, apud AGOSTINHO, 

2016). 

Em torno de dois milhões e quinhentos mil motores de indução trifásicos foram 

comercializados no Brasil nos últimos 20 anos. Quase 90% desses motores vendidos 

então entre 0,5 e 10 cv, justamente na faixa de potência onde se observam maiores 

ganhos de rendimento nos motores de projeto eficiente. (VIANA et. al. 2012) 

Uma elevada distância do valor do entreferro é prejudicial para o rendimento 

elétrico dos motores de indução, pois o rotor terá que ser magnetizado pelo lado do 

estator. Sendo assim haverá uma correte de magnetização elevada, um aumento da 

perda ôhmica no enrolamento do estator e um baixo fator de potência. 

(LÄHTEENMÄKI, 2002) 

Lähteenmäki realizou teste com um motor de indução de 7kW/50Hz 

modificando o valor do entreferro. Utilizou-se um entreferro inicial, 0,35mm. Durante 

as medidas, foi reduzido o diâmetro do rotor em duas etapas. O entreferro foi 

aumentado para 0,50 mm e a finalmente para 0,67 mm. Uma fonte de tensão senoidal 

foi usada para acionar o motor em 50, 100 e 150 Hz. Os resultados mostraram que o 

motor, operando com torque nominal, e que tinha o maior entreferro apresentou um 

total de perdas menor quando a frequência foi aumentada. A perda total em 150 Hz 

caiu em um terço, quando o entreferro foi aumentado de 0,35 mm para 0,67 mm. Em 

50 Hz e especialmente em vazio, as diferenças foram pequenas. Isto foi devido ao 

aumento das perdas do enrolamento que compensa a diminuição das perdas 

adicionais do ferro. Os resultados aplicam-se também de forma similar para as 
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máquinas de indução alimentadas por inversor de frequência operado em frequências 

mais elevadas. 

Assim, a seleção do entreferro pode ser baseada principalmente em equilibrar 

os componentes das perdas de modo que a soma delas seja minimizada. 

(LÄHTEENMÄKI, 2002) 

A refrigeração do motor de indução poderá ser afetada quando a restrições 

para a passagem do refrigerante pelo entreferro, principalmente em motores que 

utilizam carcaça aberta. A Tabela 1 mostra o entreferro () de alguns motores de 

indução de alta rotação relatados na literatura. A relação do entreferro pelo diâmetro 

do rotor (/De2), o tipo do rotor, a potência nominal, a velocidade nominal e a 

referência também estão tabelados. Pode-se ver que o entreferro é aproximadamente 

dez vezes maior em um motor de alta rotação comparado a um convencional. 

 

Tabela 1 - Entreferro de alguns motores de indução  

d 
[mm] 

d/De2 
[%] 

Tipo de rotor 
Potência 

[kW] 
Rotação 

[rpm] 
Referência 

4,00 5,7 Sólido revestido 60 100000 (SAARI,1994) 

4,50 5,0 Sólido revestido 60 60000 
(LÄHTEENMÄKI, 

2000) 

4,50 5,0 Sólido revestido 50 30600 
(LÄHTEENMÄKI, 

1999) 

2,50 2,8 Sólido engaiolado 50 50000 
(LÄHTEENMÄKI, 

2000) 

1,27 2,5 Laminado 21 50000 (SOONG, 1996) 

2,15 2,4 Laminado 50 30600 
(LÄHTEENMÄKI, 

1999) 

0,95 1,1 

Sólido 

12 13500 (PYRHÖNEN,1996) Sólido com fendas 

Sólido engaiolado 

1,00 1,0 

Sólido 

12 24000 (PYRHÖNEN,1994) Sólido revestido 

Sólido duplo revestimento 

0,40 0,8 
Sólido 

0,7 24000 (SHANEL,2000) 
Sólido duplo revestimento 

0,80 0,4 Laminado (Convencional) 37 1500 
(LÄHTEENMÄKI, 

2002) 

 

 

 

Para obter um centro magnético ideal para um motor é necessário que os 

campos magnéticos do estator e do rotor estejam em equilíbrio. Podem ocorrer forças 

externas muitas vezes ocasionadas na montagem do motor podendo deslocar o rotor 

de seu centro magnético.  

2.3.2 Vibrações de origem magnética 
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 Um rotor excêntrico cria pontos de mínimo entreferro que gira com o rotor na 

velocidade de rotação, ocorrendo variações dinâmicas no entreferro. Com isso a 

homogeneidade do circuito magnético se altera. Ao ocorrer este problema as 

grandezas elétricas e mecânicas do motor são perturbadas e se manifestam como 

vibrações mecânicas. (FINLEY et al.,2000) 

 

2.4 Injeção de polímeros 

 

 

 

Rocha (2017, p. 2) define polímeros como: 

[...] macromoléculas formadas pela repetição de unidades químicas simples, 
chamadas de meros, conectadas por ligações covalentes. Os polímeros 
possuem cadeias moleculares longas e grande peso molecular. Estas 
macromoléculas podem ser orgânicas, como o látex, a madeira e as proteínas 
ou sintéticas. 

 

A classificação desses materiais pode se dar por sua fusibilidade e, ou 

solubilidade. Essa classificação mais empregada separa os materiais de acordo com 

suas propriedades mecânicas. Devido a essa classificação, os polímeros podem ser 

divididos em termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. 

Por causa das ligações fracas entre suas cadeias, o termoplástico é capaz de 

se fundir possibilitando a sua moldagem, através do aquecimento e resfriamento além 

de se solubilizar em solventes compatíveis. Podem ser reprocessados sem grandes 

perdas em suas propriedades e de acordo com tipos de polímeros a microestrutura 

serem classificados como amorfos ou semicristalinos. São os plásticos de maior 

consumo na atualidade. Alguns exemplos: policloreto de vinila (PVC), poliestireno 

(PS) e polipropileno (PP). 

Os termorrígidos geram uma rede chamada de retículo, formado devido a 

ligação de suas macromoléculas, gerando altas massas molares. O aumento do peso 

molecular impossibilita a solução em água destes polímeros. Normalmente a 

moldagem é realizado em altas temperaturas na presença de catalizadores, na reação 

de cura. (ROCHA, 2017)   

 

Os Elastômeros têm condições de retornar de forma rápida às suas formas e 

dimensões iniciais, mesmo depois de serem deformados por uma carga. Estes 

2.4.1 Polímeros 
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materiais são capazes de suportar elevadas deformações antes de se romper. Os 

monômeros que formam estes polímeros são, geralmente, compostos por carbono, 

hidrogênio, oxigênio e silicone. Os elastômeros mais comuns são: a borracha, que 

pode ser natural ou vulcanizada, o silicone e as espumas de poliuretano. 

 

 

 

Conforme escreve Rocha (2017, p. 2) a moldagem por injeção 

[...] é um processo cíclico de moldagem de termoplásticos, é similar ao 
processo de fundição de metais e é o processo mais utilizado para se fabricar 
peças plásticas. Este método pode ser automatizado com relativa facilidade, 
é capaz de produzir peças de diferentes tamanhos e complexidades e é ideal 
quando se deseja produzir grandes volumes de um mesmo produto. 
 

Ela se resume na plastificação e homogeneização mecânicas de grânulos de 

polímeros termoplásticos em uma câmara com uma rosca. O material plastificado é 

injetado para a cavidade de um molde, em seguida é resfriado até atingir uma 

temperatura que permita a extração da peça com as dimensões esperadas. 

Pode-se observar duas unidades principais na máquina injetora: a de injeção e 

a de fechamento. Para injetar e fundir o plástico é utilizado a unidade de injeção, já a 

unidade de fechamento é responsável pela fixação e controle do molde. Cada ciclo 

envolve o fechamento do molde, a injeção do polímero, o recalque, o resfriamento da 

peça, a abertura do molde e a extração da peça. A Figura 9 apresenta o desenho 

esquemático de uma máquina injetora e seus componentes. 

 

2.4.2 Características da moldagem por injeção 
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Figura 9 - Esquema de uma máquina injetora e seus componentes 

 

Fonte: Rocha (2017) 

 

Na sequência serão elencados e descritos os principais componentes de uma 

máquina injetora: A tremonha (funil), o canhão (cilindro), a rosca (parafuso), o bico de 

injeção, o molde e o sistema de fechamento e de controle de variáveis. 

Segundo Rocha (2017, p. 3) a tremonha (funil), 

[...] direciona os grânulos de polímero para a região de alimentação da rosca 
através da gravidade. Em algumas máquinas, este componente também 
realiza a secagem e o pré-aquecimento do material. Outra possibilidade é 
anexar um dosador para a alimentação de aditivos, como pigmentos e 
plastificantes. 

 

Já no canhão (cilindro), devido ao atrito promovido pela rosca e pelo 

aquecimento fornecido pelas resistências elétricas acopladas a seu exterior, ocorre a 

plastificação do material.  

Dentro do cilindro encontra-se a rosca (parafuso) que é responsável por 

transportar, comprimir, plastificar, homogeneizar e dosar o polímero. A profundidade 

dos sulcos da rosca diminui, o que comprime o material contra as paredes internas do 

cilindro e plastifica o material através do cisalhamento. Quando uma rosca é bem 

projetada ela produz uma massa fundida com temperatura e viscosidade uniformes. 

O bico de injeção costuma utilizar resistências elétricas para controlar a 

temperatura do polímero a ser injetado. Ele é a terminação da unidade de injeção, ou 

seja, conecta o cilindro da injetora ao molde de injeção. 
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As injetoras podem ser acionadas por um sistema que pode ser hidráulico, 

elétrico ou híbrido. Mais tradicionais, comuns e de menor custo são os acionamentos 

hidráulicos, por isso são indicados para a maioria dos serviços, contudo têm algumas 

desvantagens por usarem óleo e serem mais lentos. Os elétricos podem garantir 

elevada precisão e não utilizam óleo, mas não conseguem aplicar pressões tão 

elevadas quanto os hidráulicos. Sistema híbridos utilizam atuadores elétricos para 

posicionar as placas, executar a dosagem e controlar os movimentos da rosca e utiliza 

atuadores e acumuladores hidráulicos para a injeção do plástico. 

O molde é composto por placas móveis e estacionárias que possuem as 

cavidades onde o plástico será moldado. Por ser o componente mais importante no 

desenvolvimento deste trabalho será dado um maior detalhamento a seguir. 

 

 

 

Os moldes de duas placas são os mais simples, de menor custo e mais 

utilizados na moldagem de componentes plásticos, sendo compostos de parte fixa, 

conectada ao bico de injeção da injetora e uma parte móvel, ligada ao mecanismo de 

abertura do molde e extração da peça. 

Pode-se observar, na figura 10, os distintos componentes deste tipo de molde 

e o ciclo de moldagem. Conforme pode ser observado o molde da figura 10 possui 

duas cavidades para produzir duas peças com formatos de copo a cada ciclo de 

injeção. 

2.4.3 Os moldes 
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Figura 10 - Funcionamento de um molde de injeção: (a)fechado e (b)aberto 

 

Fonte: Rocha (2017 
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Componentes do Molde: 
 

O molde de injeção é composto por diferentes componentes. Na figura 11 

encontramos um esquema do desenho e a nomenclatura das partes, o que facilita o 

entendimento. 

 

Figura 11 - Estrutura básica de um molde de injeção 

 

Fonte: Rocha (2017) 

 

A peça que encaixa no bico de injeção da injetora e conecta esta máquina ao 

molde é a bucha de injeção. O fluxo do material plastificado passa através da bucha 

de injeção e segue até as cavidades do molde. A bucha de injeção possui um canal 
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cônico, cuja conicidade geralmente varia entre 2 e 5, com o diâmetro maior voltado 

para o interior do molde facilitando a saída da peça depois da moldagem. 

Os canais de distribuição têm como objetivo de transferir o material fundido da 

bucha de injeção para as entradas das cavidades do molde. Os canais maiores 

necessitam menores pressões comparados com os canais muito finos, e minimizam 

as linhas de juntas frias das peças moldadas. A maioria dos canais usados são os de 

perfil circular, estes precisam ser usinados nas duas metades do molde para facilitar 

sua extração. (ROCHA, 2017) 

Os moldes de injeção podem ser conter canais de ventagem que permitem a 

saída de ar que se encontra no interior das cavidades. A retirada de gases se faz 

necessário para não perturbar o fluxo do material injetado e minimiza os defeitos como 

peças incompletas, zonas queimadas, junções fracas, mau acabamento, marcas de 

fluxo ou cavidade preenchida vagarosamente. Há situações onde canais extras devem 

ser usinados, contudo a folga entre o molde e os pinos extratores é suficiente para a 

retirada do ar em muitos dos casos. 

Para a refrigeração são usados canais usinados diretamente no molde. 

Geralmente é utilizado um fluido refrigerante. Estes furos deverão ser usinados a 25 

mm de distância em relação a cavidade e canais de alimentação, para evitar 

problemas de fluxo do polímeros e marcas no produto moldado. 

A peça deve ser resfriada de modo uniforme e controlado, para que não 

empene devido aos diferentes gradientes de temperatura e para diminuir o tempo do 

ciclo de moldagem.  

As peças depois de injetadas tender a ficar presas no interior do molde devido 

à contração do polímero. O sistema de extração possui uma placa que desloca pinos 

extratores que, por sua vez, expulsam as peças do molde.  

Os moldes de câmara quente são aqueles que no interior do molde constitui 

um distribuidor (manifold) que armazena o polímero em estado de plastificado. Há um 

sistema de controle de temperatura que permite que o polímero esteja em condições 

ideais no momento da moldagem. Estes tipos de moldes dispensam o uso de canais 

de alimentações que solidificam juntamente com o conjunto moldado. A Figura 12 

ilustra um molde com câmara quente e permite uma comparação visual entre esses 

moldes e os de câmara fria ilustrados na Figura 10. 
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Figura 12 - Desenho do esquema de moldes com câmara quente 

 

Fonte: Rocha (2017) 

A vantagem que existe neste tipo de molde é que as cavidades são 

preenchidas uniformemente ou de maneira uniforme (com maior qualidade de 

balanceamento), fazendo a injeção do material plástico diretamente na cavidade, 

evitando a formação de galhos de injeção. Isto possibilita possibilitando assim 

economia no processo, diminuição do desperdício e ainda impedindo retrabalhos 

como o de moagem de galhos, aumentando a qualidade no processo como um todo. 

 

 

 

Rocha (2017, p. 7) escreve que o processo de moldagem por injeção é cíclico 

e segue uma determinada “ordem de eventos durante um determinado intervalo de 

tempo. Este intervalo é denominado de ciclo de injeção e consiste no intervalo entre 

o fechamento do molde em um ciclo até o fechamento no ciclo seguinte”. O ciclo de 

injeção é composto por fechamento do molde, injeção, recalque, plastificação, 

dosagem, resfriamento, abertura do molde e extração das peças moldadas. 

Normalmente, o maior período do ciclo de injeção tem relação com o tempo de 

resfriamento. Uma vez que os custos operacionais por hora da máquina são 

constantes, uma maior eficiência no resfriamento da peça reduz o custo do processo. 

Cuidados devem ser tomados para que não haja um resfriamento não uniforme do 

2.4.4 Ciclo de injeção 
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molde, o que pode causar peças com tensões residuais, junções frias e mau aspecto 

visual.  

A Figura 13 mostra um exemplo de ciclo de uma máquina injetora. Nela é 

possível observar esquematicamente as parcelas de tempo das diferentes etapas 

desse processo fictício. 

 

Figura 13 - Ciclo de Injeção 

  

Fonte: Telles (2001) 
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3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

 

A atual centralização do conjunto rotor com o conjunto estator é realizada pelo 

alojamento do rolamento e os quatros perfis da tampa defletora traseira e dianteira 

(Figura 14).   

Figura 14 - Motor de lavadora em vista de corte 

 

Fonte: Do Autor 

 

Conforme descrito anteriormente, estas tampas traseira e dianteira são 

injetadas e recebidas acabadas, sem possibilidade de usinagem adicional antes da 

montagem final. Sendo assim, estas tampas possuem pequena tolerância de 

concentricidade do centro do rolamento e suas hastes, conforme indicado na 

figura 15. 
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Figura 15 - Desenho detalhado da Tampa Traseira e Dianteira 

 

Fonte: Do Autor 

Na pesquisa do problema foi constatado que muitas destas peças injetadas 

estavam fora do dimensional especificado pelo projeto, que origina um dos motivos 

do problema de centralização das peças utilizadas para montar o motor. 

Além disso as posições relativas entre pinos também culminaram na falha de um 

pino por cisalhamento durante montagem em dispositivo de medição. O estudo 

conduzido, ilustrado na Figura 16, mostrou que essa falha tem grande chance de 

ocorrer quando a distância entre dois pinos consecutivos exceder um limite 

determinado. 

Figura 16 - Falha do pino por cisalhamento 

Fonte: Do Autor 
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3.1 Estudo do dimensional do processo de obtenção da tampa 

 

Como estes dimensionais são designados pelo processo de injeção da tampa 

em alumínio, um planejamento experimental (DOE) foi realizado para estudar as 

principais variáveis que teriam influência sobre o desvio de concentricidade da tampa 

injetada. 

No estudo foram avaliados os seguintes fatores (Figura 17): 

 Tempo de Solidificação da peça no molde entre 10 e 15 segundos 

 Temperatura do Alumínio injetado entre 700ºC e 720ºC 

 Velocidade de Injeção entre 2m/s e 5m/s 

 Pressão de Compactação entre 600 kgf/cm² a 850 kgf/cm² 

 

Figura 17 - Amostragem do DOE 

 

Fonte: Do Autor 

Com estas 4 variáveis de monitoramento foram avaliadas 16 sequências e 

retirada 1 amostra por condição. Teve-se como variável de resposta o desvio da 

concentricidade da tampa, com valor desejado de 0,15 mm. 

O processo de injeção de alumínio é realizado atualmente em um molde com 

seis cavidades. A análise do DOE foi realizado somente na cavidade “1” do molde 

(Figura 18). 
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Figura 18 - Molde de injeção das tampas em alumínio  

 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

Os resultados obtidos, mostraram que das 16 possibilidades somente 5 tiveram 

os valores de acordo com o especificado no projeto, conforme ilustrados na tabela 2 

e figura 19 

Tabela 2 - Resultados do DOE 

Pattern RODADA TS TA VI PC Y1   

−−−− 1 -1 -1 -1 -1 0,132 

−−−+ 2 -1 -1 -1 1 0,168 

−−+− 3 -1 -1 1 -1 0,156 

−−++ 4 -1 -1 1 1 0,192 

−+−− 5 -1 1 -1 -1 0,889 

−+−+ 6 -1 1 -1 1 0,885 

−++− 7 -1 1 1 -1 0,825 

−+++ 8 -1 1 1 1 0,857 

+−−− 9 1 -1 -1 -1 0,121 

+−−+ 10 1 -1 -1 1 0,124 

+−+− 11 1 -1 1 -1 0,140 

+−++ 12 1 -1 1 1 0,140 

++−− 13 1 1 -1 -1 0,204 

++−+ 14 1 1 -1 1 0,328 

+++− 15 1 1 1 -1 0,284 

++++ 16 1 1 1 1 0,432 
Fonte: Do Autor 

3.1.1 Resultados do DOE 
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Figura 19 - Gráfico dos resultados obtidos no DOE 

 

Fonte: Do Autor 

Na imagem a seguir pode-se verificar que o fator mais significativo é TA, TS e 

TA interagindo com TS. 

 

Figura 20 - Estimativas de parâmetros classificadas 

 

Fonte: Do Autor 

 

Na sequência pode-se verificar no gráfico, que a temperatura do alumínio “TA” 

é fator mais significativo pela variação de dimensional. 
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Figura 21 - Gráfico dos perfis de previsão 

 

Fonte: Do Autor 

 

Como o propósito é a retirada de peças com dimensional de acordo com as 

tolerâncias de projeto de todas as 6 cavidades do molde realizou-se um estudo 

complementar com simulação computacional.  

Como os resultados do DOE já mostraram que o principal fator do desvio foi a 

Temperatura do Alumínio e Tempo de Solidificação das peças, a análise das outras 

cavidades foi feita por resultados obtidos em uma simulação de injeção, os parâmetros 

utilizados para esta analise estão listados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Dados utilizados na simulação de injeção 

Fatores Dados 

Software utilizado Magma 5.3 

Matéria prima a ser injetada Alumínio SAE 306 

Maquina injetora Agratti 600T 

Ciclagem  5 Ciclos 

Velocidade de aproximação 0,4 m/s 

Velocidade de injeção 3,5 m/s 

Comutação entre as fases Câmara Cheia 

Aplicação do desmoldante 5 segundos 

Tempo de Solidificação 15 segundos 

Tempo de ciclo 45 segundo 

Temperatura do metal Forno dosador a 710ºC 

Temperatura da refrigeração Água= 25ºC e óleo = 150ºC 

Fonte: Do Autor 
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No resultado de temperatura do molde tem-se uma variação de 18 graus entre 

a cavidade 1 para 4 conforme ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Simulação do perfil de temperatura das tampas injetadas 

 

Fonte: Do Autor 

 

Esta variação de temperatura e devido a variação do tempo de injeção entre as 

cavidades, sendo a número 1 a primeira a receber o alumínio e a número 4 a última. 

(Figura 23) 
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Figura 23 - Simulação do perfil de enchimento das tampas injetadas 

 

Fonte: Do Autor 

 

Com esta análise foi concluído que não é possível produzir peças com o 

dimensional conforme exigido no projeto da tampa de alumínio nas 6 cavidades. 

  

3.2 Análise da proposta de solução. 

 

Para encontrar uma possível solução do problema de centralização do conjunto 

rotor e estator, será abordado neste item o projeto informacional e conceitual, 

seguindo a proposta de metodologia de desenvolvimento de produtos de Rosenfeld et 

al. (2006). 
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Juntamente com a engenharia de produto da empresa Weg verificou-se que o 

desvio de concentricidade entre a tampa e o estator é um dos fatores que tem maior 

contribuição para a variação final do entreferro como ilustra na tabela 4. A Figura 24 

ilustra o pior caso de entreferro mínimo que ocorre quando todos os desvios estão 

deslocados para a mesma direção. 

 

Tabela 4 - Stack up (simplificado) 

Dimensão Nominal Tol(-) Tol(+) Contribuição 

Diâmetro interno do extator 70 0,02 0,03 5,2% 

Concentricidade da tampa com estator 0 0 0,15 60,1% 

Diâmetro do cubo 32,02 -0,02 0,02 3,3% 

Diâmetro externo do rolamento 32 -0,01 0 0,3% 

Folga interna do rolamento 0 0 0,018 0,7% 

Desvio radial devido ao paralelismo 0,01 -0,01 0,01 3,3% 

Diâmetro do rotor 69,4 -0,03 0,025 6,3% 

Batimento do rotor 0 0 0,05 20,8% 

Fonte: Do Autor 

 

Figura 24 - Entreferro mínimo 

 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

3.2.1 – Projeto informacional  
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Esta seção tem o objetivo de identificar as normas e regulamentos relacionados 

ao produto e ao mercado alvo do desenvolvimento, considerando normas de clientes, 

identificando as restrições e as tendências relacionadas ao projeto. A tabela 5 registra 

as normas aplicáveis à linha de motores de indução para lavadora de roupas.  

 

Tabela 5 - Normas aplicáveis para motores de lavadoras 

Norma Título Descrição 

NEMA MG1-2014 Motors and Generators 
Norma do mercado Americano que 

regulamenta motores e geradores de modo 
geral 

ABNT NBR 
17094-2:2016 

Máquinas elétricas girantes – 
Motores de indução Parte 2: 

Monofásicos 

Norma do mercado nacional que regulamenta 
motores de indução monofásicos 

IEC 60335-1 

Household and similar 
electrical appliances – Safety 

– Part 1: General 
requirements 

Norma do mercado europeu específica para 
aplicações de motores elétricos no mercado 

appliances 

NBR NM 60335-1 
Segurança de aparelhos 

eletrodomésticos e similares 
Parte 1: Requisitos gerais 

Versão brasileira da IEC 60335-1 

IEC 60335-2 

Household and similar 
electrical appliances – Safety 

– Part 2: Particular 
requirements for washing 

machines 

Parte da norma do mercado europeu, 
específica para máquinas de lavar roupas. 

IEC 60456 

Clothes washing machines 
for household use – Methods 

for measuring the 
performance 

Norma do mercado europeu que especifica o 
método de medição da eficiência de lavagem 

e centrifugação 

UL 2157 
Electric clothes washing 
machines and extractors 

Norma de segurança do mercado americano 
específica para máquinas de lavar roupas e 

centrífugas 

RTAC000975 

Regulamento específico para 
uso da etiqueta nacional de 
conservação de energia – 
ENCE – Máquinas de lavar 

roupa 

Portaria nº 185 do INMETRO em vigor em 
25/01/2017 que registra os requisitos para 

utilização da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia – ENCE em 

máquinas de lavar roupa 

RTAC001905 
Regulamento técnico da 

qualidade para máquinas de 
lavar roupas 

Portaria n° 466 do INMETRO que está em 
consulta pública em 25/01/2017 que visa 

atualizar a portaria n° 185 vigente nesta data 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

Para obtenção destes dados, foram feitas reuniões com as áreas onde é 

executado o processo do fechamento do motor, e com funcionários que estão 

executando este trabalho diariamente. 

3.2.2 Estudo de normas aplicáveis ao produto 

3.2.3 Definição ciclo de vida do projeto 
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A matriz de apoio tem uma grande importância para o projeto, pois através dela 

é possível a análise de dados relevantes para o projeto, possibilitando assim uma 

junção de informações para o projeto, construção, testes e manutenção, os quais 

podem ser vistos no Apêndice A. 

O levantamento da lista de necessidades foi possível através da matriz de 

apoio, apontando as necessidades do cliente os quais podem ser vistos no Apêndice 

B.  

 

 

 

Assim após a definição de projeto, pode-se analisar o ciclo de vida do produto 

com requisitos do cliente, essa análise requer um valor atribuído ao grau de 

importância dentro do projeto. Sendo assim, o ciclo de vida do produto foi avaliado e 

descrito conforme Apêndice C. 

Com os requisitos do produto gerados é possível a classificação dos requisitos 

do cliente, como demonstrada no Apêndice D. 

Para transformar o resultado do levantamento de dados e pesquisa, em 

informações quantitativas, foi utilizado o método desdobramento da função qualidade 

(QFD). Desta maneira as necessidades dos usuários foram convertidas em requisitos 

dos usuários, pontuando os principais requisitos do projeto com um grau de 

importância, os quais podem ser vistos no Apêndice E. 

 

 

 

Serão relatados aqui as opções e concepções que serão adotados para a 

construção do produto, analisando o processo que este irá realizar. 

Conforme mencionado anteriormente, este trabalho se restringe ao 

desenvolvimento de uma solução para uma maior precisão na montagem do conjunto 

motor de indução destinado para motores usados em lavadoras de roupas, desta 

forma serão abordadas as partes do motor responsáveis pela fixação do conjunto. 

 

 

 

3.2.4 Definição ciclo de vida do produto 

3.2.5 Projeto conceitual 
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Pode-se definir como a função do sistema global “fixar tampa traseira e 

dianteira” podendo assim verificar suas entradas e saídas conforme representadas na 

figura abaixo: 

 

Figura 25 - Função global do sistema 

 

Fonte: Do Autor 

 

O próximo passo foi a criação da função elementar do processo de fixar a tampa 

traseira e dianteiro do motor, levando em consideração desde a colocação das peças 

do motor até a retirado do motor da máquina, conforme representadas na figura 26. 

 

3.2.6 Definição da estrutura Funcional 
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Figura 26 - Fluxo sequencial e funções 

 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

Para encontrar as soluções neste trabalho foi utilizado o método da matriz 

Investigação Morfológica. Esse método tem como seu objetivo auxiliar na escolha de 

dados importantes para o andamento e levantamento de possíveis soluções do 

problema 

Para cada sub função foram listados alguns princípios de solução, os quais 

foram demonstrados num diagrama em forma de matriz de maneira que as soluções 

possam ser facilmente analisadas, como pode ser visto no Apêndice F. 

 

 

 

 

3.2.7 Princípios de solução 
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A partir das soluções analisadas com ajuda da matriz morfológica, foi realizado 

a formulação de diferentes concepções possíveis. Dentre as concepções que se 

sustentaram, a que distinguiu a escolha entre uma e outra foram as suas 

características individuais. Com o requisito de maior precisão na montagem do 

conjunto motor pode-se ter o melhor resultado. Estas concepções podem ser vistas 

no Apêndice G  

 

 

 

A escolha dos critérios de avaliação para melhor alternativa foi baseada nos 

requisitos do projeto e os seus respectivos pesos. Foram avaliados como “0” não 

atende, “1” Atende parcialmente, “2” Atende plenamente, “3” Atende com excelência. 

Uma somatória geral é dada ao final do quadro, a melhor escolha é aquela que 

obtiver a maior pontuação diante das outras. O quadro de avaliação das concepções 

é mostrado no Apêndice H. 

 Como análise final tem-se que a melhor alternativa é realizar manualmente a 

colocação das peças e a centralização do conjunto motor realizada pela superfície 

externa do estator e face do rolamento com a fixação do conjunto realizada por um 

processo de injeção de polímero e retirada do motor manualmente. 

 

 

3.3 Protótipo de injeção com canais frios 

 

Como a ideia foi retirar a exigência de precisão de centralização do conjunto 

rotor e estator existente no projeto da tampa, e esta transferir para a face externa do 

rolamento e do estator tendo como a fixação por um processo de injeção de um 

polímero, teve-se a necessidade de remodelar a tampa atual para obter estas 

características no novo processo.  

Devido a tampa atual (figura 27), não permitir a ancoragem por injeção do 

polímero e a centralização utilizando a face do rolamento, teve-se a necessidade da 

modificação do alojamento do rolamento e um estudo de um perfil adequado onde o 

polímero injetado teria ancoragem no conjunto. 

3.2.8 Geração de concepção 

3.2.9 Avaliação das concepções 
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Figura 27 - Atual tampa traseira e dianteira em alumínio 

 

Fonte: Do Autor 

 

Foram realizadas diversas interações no projeto de tampas com objetivo de 

avaliar os mesmos critérios já estudados e aprovados da tampa atual, registrados na 

tabela 6. Algumas das alternativas avaliadas em comparação com a tampa atual estão 

ilustradas na figura 28. 

 

Tabela 6 - Critérios de avaliação do desempenho da geometria proposta 

Item Objetivo Critério 

Deslocamento do cubo dianteiro na 

direção de aplicação da carga 
Minimizar ∆y ≤ 0,05mm 

Deslocamento do cubo traseiro na 

direção de aplicação da carga 
Minimizar ∆y ≤ 0,02mm 

Fator de segurança sujeito aos esforços 

da aplicação 
Maximizar FS ≥ 1,0 

Fonte: Do Auto 
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Figura 28 - Geometrias alternativas para o alojamento do rolamento 

 

Fonte: Do Autor 

 

Na proposta do alojamento do rolamento tem-se um modelamento conforme 

figura 29 onde permitirá o acesso por 8 pontos na face do rolamento. 
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Figura 29 - Perfil da geometria final do alojamento do rolamento 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

A estrutura que suporta o mancal foi elaborada a partir de restrições 

geométricas impostas pelos componentes já existentes e pelas necessidades de 

robustez do processo de fechamento do motor com injeção polimérica. 

Diversas configurações de posicionamento da matriz de injeção foram 

avaliadas num processo semelhante ao esquematizado na tabela 7 e figura 30 que foi 

repetido para diferentes configurações de restrição geométrica inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Desenvolvimento da base e perfil de ancoragem da tampa 
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Tabela 7 - Histórico de modificação das versões ilustradas na Figura 32 

Versão Descrição 

v1.2 
Tampa com oito suportes e maior área para apoio do molde no ponto de 

injeção das hastes. Defletora ainda não avaliada. 

v1.3 

Tampa com quatro suportes, defletora com perfil igual ao da tampa 

original, sem furos de entreferro e configuração de mancal v49. Região 

de apoio do molde de injeção com inclinação. 

v1.4 

Modificação no perfil da região de formação da cabeça da haste injetada 

e modificação na geometria das pernas da tampa para facilitar acesso do 

molde de injeção. 

v2.1 
Região do mancal conforme tampa v1.2 e desenvolvimento da estrutura 

considerando injeção de polímero pelo topo da estrutura. 

v3 

Mancal com oito regiões de engaste na defletora e primeiro engaste na 

direção de aplicação da carga. Modificação das quatro bases para 

adequação do molde de injeção. Superfície de apoio do molde de injeção 

sem inclinação e aumento da área de contato para evitar vazamento 

durante formação das hastes.  

v3.3 Posicionamento do primeiro ponto de fixação para o suporte do capacitor. 

v3.5 

Posicionamento dos furos de medição do entreferro. Modificação da 

seção transversal das quatro bases da tampa e reavaliação dos 

momentos de inércia de área em relação à direção da linha neutra. 

v4.1 

Modificação da seção transversal das quatro bases da tampa e 

reavaliação dos momentos de inércia de área em relação à direção da 

linha neutra. 

v3.10 

Criação do segundo ponto de fixação para o suporte do capacitor. 

Modificação da seção transversal das quatro bases da tampa e 

reavaliação dos momentos de inércia de área em relação à direção da 

linha neutra. 

v3.11.2 Otimização parcial da geometria do mancal. 

v3.13.1 Modificação de ângulos de extração. 

v3.15.1 
Otimização final da geometria do mancal com giro de 22,5° do primeiro 

engaste em relação à configuração v3.13.1. 
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Figura 30 - Histórico de modificações das versões 

 

Fonte: Do Autor 

 

A partir do volume de trabalho obtido em cada interação, foram analisados 

diferentes perfis para os suportes da tampa e para a região de acomodação da cabeça 

da haste injetada. A avaliação das geometrias propostas está ilustrada na figura 31 e 

o projeto final da tampa conforme a figura 32. 

 

Figura 31 - Alternativas de combinação de mancais com base 

 

Fonte: Do Autor 
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Figura 32 - Proposta final da tampa traseira e dianteira 

 

Fonte: Do Autor 

 

Após a modificação do modelamento da tampa realizou-se o projeto do 

dispositivo de centralização e injeção (figura 33). Para a obtenção do projeto 

conceitual do equipamento foi utilizado a modelagem sólida, através do software 

Solidedge®. 

 

Figura 33 - Protótipo de centralização 

 

Fonte: Do Autor 
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Para a centralização do conjunto motor foram acopladas 16 pinças na 

superfície externa do estator e 8 pinças na superfície da capa do rolamento conforme 

figura 34. 

Estas pinças foram projetadas com uma folga de 0,03 mm de distância das 

superfícies de centralização. 

 

Figura 34 - Pinças de centralização do conjunto motor 

 

Fonte: Do Autor 

 

Figura 35 - Referência utilizada na fixação do motor 

 

Fonte: Do Autor 
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Figura 36 - Dispositivo utilizado para o teste 

 

Fonte: Do Autor 

 

Para a fixação do conjunto motor com adição do polímero, foram utilizada uma 

placa de alimentação acoplada em uma máquina injetora horizontal. 

 

Figura 37 - Placa de alimentação montadas com conjunto de centralização 

 

Fonte: Do Autor 
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A realização do estudo e escolha do polímero a ser utilizado, foi designado a 

engenharia de produto, onde optou-se a utilização do polímero TECHNYL A 216 V33, 

fornecida pela Rhodia Poliamida e Especialidades e seus dados técnicos estão 

listados no anexo A. 

Em seguida realizou-se a injeção do polímero para a união e fixação do 

conjunto completo do motor e após a quebra do canal de alimentação, figura 38. Para 

cada conjunto motor injetado levou-se em média 16 minutos desde a preparação e 

injeção do conjunto.  

 

Figura 38 - Conjunto motor injetado 

Fonte: Do Autor 

 

Neste teste obteve-se 20 unidades de conjuntos de motores. Estes foram 

levados para a comparação da medida do entreferro, com outras 20 unidades de 

conjuntos, fixados conforme processo atual.  Esta análise foi realizada em oito pontos 

do motor, figura 39, em um projetor de perfil da marca Hauser e modelo HF35B, figura 

40.  

 



58 

 

 

Figura 39 - Pontos de análise do entreferro 

 

Fonte: Do Autor 

 

Figura 40 - Projetor de perfil 

 

Fonte: Do Autor 
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O processo proposto obteve uma média maior e um desvio padrão menor 

comparados com o atual, tabelas 8 e 9. Sendo assim pode-se afirmar que o processo 

proposto tem uma precisão maior nesta centralização do conjunto motor.  

 

Tabela 8 - Dimensão do entreferro do processo atual 

Motores no processo atual (rebitado) 

Motores 

Medida dos pontos no entreferro do motor (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
entreferro 

1 0,15 0,20 0,22 0,35 0,44 0,40 0,36 0,23 0,29 0,11 0,15 

2 0,18 0,22 0,27 0,23 0,40 0,36 0,33 0,37 0,30 0,08 0,18 

3 0,30 0,32 0,30 0,25 0,29 0,28 0,30 0,34 0,30 0,03 0,25 

4 0,15 0,18 0,25 0,19 0,45 0,41 0,34 0,41 0,30 0,12 0,15 

5 0,12 0,15 0,20 0,25 0,46 0,43 0,40 0,33 0,29 0,13 0,12 

6 0,40 0,40 0,35 0,25 0,15 0,18 0,24 0,34 0,29 0,10 0,15 

7 0,25 0,23 0,25 0,23 0,35 0,37 0,34 0,36 0,30 0,06 0,23 

8 0,17 0,22 0,28 0,25 0,41 0,36 0,30 0,34 0,29 0,08 0,17 

9 0,41 0,28 0,30 0,30 0,16 0,30 0,29 0,30 0,29 0,07 0,16 

10 0,38 0,41 0,35 0,32 0,22 0,18 0,25 0,27 0,30 0,08 0,18 

11 0,40 0,38 0,32 0,30 0,18 0,21 0,26 0,30 0,29 0,08 0,18 

12 0,30 0,25 0,18 0,20 0,29 0,35 0,40 0,40 0,30 0,08 0,18 

13 0,12 0,16 0,22 0,25 0,47 0,42 0,38 0,33 0,29 0,13 0,12 

14 0,30 0,28 0,18 0,15 0,29 0,31 0,40 0,44 0,29 0,10 0,15 

15 0,28 0,26 0,15 0,11 0,30 0,33 0,45 0,47 0,29 0,13 0,11 

16 0,18 0,15 0,12 0,20 0,40 0,44 0,47 0,40 0,30 0,15 0,12 

17 0,22 0,25 0,26 0,30 0,37 0,35 0,33 0,30 0,30 0,05 0,22 

18 0,40 0,42 0,45 0,35 0,18 0,15 0,12 0,22 0,29 0,13 0,12 

19 0,47 0,43 0,46 0,38 0,11 0,15 0,13 0,22 0,29 0,16 0,11 

20 0,35 0,38 0,42 0,40 0,25 0,23 0,15 0,20 0,30 0,10 0,15 

          Média 0,16 

          
Desvio 
padrão 

0,04 

Fonte: O autor 
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Tabela 9 - Dimensão do entreferro do processo proposto (injeção horizontal) 

Motores no processo Teste (injetado) 

Motores 

Medida dos pontos no entreferro do motor (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
entreferro 

1 0,35 0,33 0,3 0,25 0,24 0,26 0,28 0,35 0,30 0,04 0,25 

2 0,25 0,23 0,22 0,3 0,35 0,35 0,36 0,29 0,29 0,06 0,22 

3 0,33 0,3 0,25 0,27 0,27 0,28 0,33 0,32 0,29 0,03 0,25 

4 0,28 0,3 0,22 0,25 0,32 0,3 0,36 0,35 0,30 0,05 0,25 

5 0,3 0,37 0,28 0,25 0,28 0,23 0,31 0,35 0,30 0,05 0,23 

6 0,23 0,25 0,3 0,28 0,38 0,35 0,28 0,3 0,30 0,05 0,23 

7 0,26 0,23 0,3 0,32 0,34 0,36 0,3 0,26 0,30 0,04 0,23 

8 0,3 0,28 0,23 0,25 0,3 0,31 0,35 0,34 0,30 0,04 0,23 

9 0,37 0,35 0,3 0,28 0,22 0,23 0,28 0,3 0,29 0,05 0,22 

10 0,35 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,26 0,3 0,29 0,05 0,23 

11 0,23 0,25 0,28 0,33 0,35 0,34 0,3 0,26 0,29 0,04 0,23 

12 0,22 0,3 0,26 0,25 0,37 0,3 0,33 0,35 0,30 0,05 0,22 

13 0,35 0,33 0,3 0,29 0,24 0,27 0,3 0,3 0,30 0,03 0,24 

14 0,3 0,37 0,33 0,28 0,3 0,22 0,25 0,3 0,29 0,05 0,22 

15 0,28 0,22 0,21 0,28 0,3 0,35 0,37 0,3 0,29 0,06 0,21 

16 0,3 0,29 0,28 0,26 0,3 0,31 0,31 0,34 0,30 0,02 0,26 

17 0,3 0,28 0,3 0,28 0,3 0,31 0,29 0,31 0,30 0,01 0,28 

18 0,25 0,23 0,25 0,3 0,34 0,37 0,35 0,3 0,30 0,05 0,23 

19 0,28 0,28 0,25 0,26 0,3 0,31 0,34 0,34 0,30 0,03 0,25 

20 0,3 0,28 0,26 0,31 0,3 0,32 0,34 0,28 0,30 0,03 0,26 

          Média 0,24 

          
Desvio 
Padrão 

0,02 

Fonte: O Autor 

 

A figura 41a tem-se a comparação do desvio padrão das distâncias do entreferro 

médio. Observa-se que o processo proposto obteve valores menores, portanto pode-

se afirmar que este processo obteve uma maior estabilidade. A partir das distâncias 
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do mínimo entreferro (Figura 41b), pode-se verificar que os valores obtidos na injeção 

horizontal se aproximam do valor nominal de 0,30 mm e com menor dispersão em 

comparação com o processo com rebites (atual). 

 

Figura 41 - Gráficos comparativos entre o processo atual e o proposto com injeção 

horizontal: entreferro médio (a) e mínimo entreferro (b). 

 
 

(a) (b) 

Fonte: Do Autor 

 

Devido às restrições da máquina injetora ser com injeção horizontal, obteve-se 

uma dificuldade de montagem dos protótipos, tendo assim um aumento de tempo de 

preparação e injeção para cada conjunto rotor de 16 minutos. Outra situação 

verificada é a perda de polímero devido o canal utilizado na placa de injeção.  Portanto 

não foi possível comparar com uma situação real da linha de produção e sendo assim, 

há necessidade do estudo de um novo protótipo com intuito de minimizar estes 

problemas levantados no protótipo de injeção horizontal. 

 

3.4 Protótipo com injeção vertical 

 

Devido às dificuldades encontradas no teste anterior, decidiu-se realizar um 

protótipo com injeção vertical. Para tanto necessitou-se adquirir uma injetora 

específica para o processo. 
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Para a escolha da injetora foram analisados os seguintes tópicos: Dimensão de 

abertura da injetora, força de fechamento da injetora e viabilidade econômica. 

 

- Dimensão de abertura da injetora: 

Esta dimensão foi calculada pelo maior pacote de motor montado, mais altura 

do molde, e valor da folga para executar o processo. Para o curso da mesa tem-se a 

subtração do maior curso exigido, pelo valor total do molde fechado com o menor rotor 

a ser injetado (Figura 42). 

 

Figura 42 - Dimensões do molde em trabalho 

Fonte: Do Autor 

 

- Força de fechamento da injetora: 

Esta força de fechamento foi dimensionada pela área projetada, multiplicado 

pela força necessária para injeção/compactação do polímero com incremento de 20% 

de coeficiente de segurança.  

A área da superfície injetada é de 5,36 cm², conforme figura 43. 

Força de compactação para o material PA66: 1400 kgf/cm². 

(MOLDESINJECAOPLASTICO, 2017) 

3.4.1 Seleção da injetora vertical 
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Figura 43 - Área projetada de injeção 

 

Fonte: Do Autor 

5,36 ∙ 1400 ∙ 1,20 = 9004,8 𝑘𝑔𝑓 

A força de fechamento da máquina deverá ser superior a 9 toneladas. 

 

- Viabilidade econômica. 

Esta análise foi a determinante para a escolha da injetora, pois teve que ser 

adequada ao valor aprovado para o investimento que era de R$30000,00.  

Após a análise destes 4 fatores, foi decidido a compra da injetora vertical de 

fabricada por Fomtec Group, com força de Fechamento de 12 T, abertura da mesa de 

750mm, indicado para a injeção do polímero desejado para teste e o valor compatível 

do orçamento previsto para investimentos (Figura 44). 
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Figura 44 - Máquina de injeção vertical 

 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

Foi realizado um novo projeto de um molde para a injeção do polímero com uso 

da injetora vertical. No projeto foi incorporado um conjunto de bicos quentes para 

diminuir a quantidade de material a ser injetado a cada ciclo e minimizar as perdas e 

necessidade de reciclagem (Figura 45 e figura 46). 

 

 

 

 

3.4.2 Reprojeto do molde de injeção  
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Figura 45 - Bicos injetores – câmara quente 

 

Fonte: Do Autor 

 

Estes bicos foram direcionados diretamente na tampa dianteira do motor. 

 

Figura 46 - Molde em vista de corte, bicos de injeção 

 

Fonte: Do Autor 
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Para a centralização do conjunto rotor e estator, foi utilizado o conjunto de 

centralização adotado anteriormente na injeção horizontal, que foi composto de 16 

pinças na superfície externa do estator e 8 pinças na superfície da capa do rolamento. 

Para maior centralização da parte inferior com a superior do molde foi previsto 

a adição de 4 conjuntos de colunas e buchas e 4 conjuntos de centradores de topo 

figura 47. Com estas centralizações o dispositivo admite um erro máximo de 

posicionamento de 0,03 mm. 

 

Figura 47 - Centralização do conjunto motor no molde 

 

Fonte: Do Autor 

 

A extração do motor do molde é realizada por quatro pinos, sendo o 

acionamento por molas de compressão na parte superior e na parte inferior por um 

sistema de cunhas (Figura 48). 
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Figura 48 - Conjunto extrator do molde 

 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

Para o controle de temperatura dos bicos e da câmara quente foi empregado 

um controlador de temperatura modelo CNT-05 fabricado pela Tecnoserv com 6 

canais de controle. O controle dos 4 bicos injetores e 2 sensores localizados na 

alimentação do polímero, após vários testes de injeção tem-se a temperatura ideal 

para o processo, que é de 295ºC a 330ºC. (Figura 49). 

 

Figura 49 - Controlador de temperatura CNT-05 

 

Fonte: Do Autor 

3.4.3 Teste de injeção do molde com canais quentes. 
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Visando a compactação, homogeneidade, compensação do encolhimento por 

contração do polímero injetado e obter o melhor processo para maximização do 

resultado de compactação, teve-se a ideia da criação de um dispositivo de calibração, 

com objetivo de não utilizar uma quantidade grande de conjunto motor até o fim desta 

calibração de processo. Este dispositivo foi projetado com o maior volume de injeção 

a ser utilizado nos motores, e com um ângulo de extração para a retirada das peças 

injetadas conforme figuras 50 e 51.  

 

Figura 50 - Dispositivo para calibração 

 

Fonte: Do Autor 
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Figura 51 - Dispositivo de calibração encaixado no molde 

 

Fonte: Do Autor 

 

Nesta etapa foram utilizados vários parâmetros de injeção até chegar no 

resultado esperado, com uma injeção que não apresentou aspectos de defeitos 

visuais como heterogeneidade do polímero (problema de junta fria) e contrações 

isoladas do material (problemas designados como rechupe) com um menor tempo de 

pressão exercida pela rosca da injetora. Pode-se observar na figura 52 a amostra 1 

com problemas de junta fria e amostra 4 sem problemas de compactação do polímero. 

 

Figura 52 - Materiais injetados para calibração 

 

Fonte: Do Autor 

Junta fria. 
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Após estas calibrações teve-se a montagem e injeção de 60 motores, Figura 

53, com o tempo médio de 42 segundos para cada montagem e injeção dos motores, 

Figura 54. 

 

Figura 53 – Motor injetado 

 

Fonte: Do Autor 

 

Figura 54 - Operação de trabalho com método proposto 

  
Fonte: Do Autor 
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Figura 55 - Molde fechado na máquina injetora vertical 

   

Fonte: Do Autor 

 

3.4.4 Resultados obtidos com o processo no molde vertical. 

 

Para a obtenção dos resultados, foi adotado o mesmo procedimento utilizado 

no processo anterior com injeção vertical. Foram medidos 20 motores injetados e 

medidos no projetor de perfil (Figura 56 e tabela 10). 

 

Figura 56 - Dimensional do entre ferro 

 

Fonte: Do Autor 
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Tabela 10 - Dimensão do entreferro do processo proposto (injeção vertical) 

Motores no processo proposto (Injeção vertical) 

Motores 

Medida dos pontos no entreferro do motor (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo 
entreferro 

1 0,3 0,25 0,23 0,28 0,29 0,33 0,37 0,3 0,29 0,04 0,23 

2 0,35 0,36 0,3 0,28 0,25 0,23 0,29 0,32 0,30 0,05 0,23 

3 0,25 0,3 0,28 0,33 0,35 0,3 0,3 0,27 0,30 0,03 0,25 

4 0,3 0,31 0,26 0,3 0,29 0,29 0,33 0,3 0,30 0,02 0,26 

5 0,25 0,24 0,3 0,33 0,34 0,34 0,3 0,26 0,30 0,04 0,24 

6 0,35 0,36 0,3 0,28 0,24 0,23 0,3 0,3 0,30 0,05 0,23 

7 0,24 0,26 0,3 0,28 0,35 0,32 0,3 0,3 0,29 0,03 0,24 

8 0,26 0,28 0,3 0,33 0,33 0,32 0,3 0,27 0,30 0,03 0,26 

9 0,25 0,3 0,33 0,35 0,34 0,3 0,26 0,25 0,30 0,04 0,25 

10 0,35 0,33 0,34 0,28 0,25 0,27 0,25 0,3 0,30 0,04 0,25 

11 0,23 0,28 0,3 0,33 0,37 0,3 0,29 0,26 0,30 0,04 0,23 

12 0,34 0,3 0,28 0,33 0,25 0,3 0,32 0,26 0,30 0,03 0,25 

13 0,23 0,25 0,3 0,33 0,36 0,35 0,3 0,27 0,30 0,05 0,23 

14 0,3 0,35 0,33 0,28 0,3 0,25 0,26 0,3 0,30 0,03 0,25 

15 0,28 0,25 0,26 0,3 0,3 0,33 0,33 0,3 0,29 0,03 0,25 

16 0,33 0,3 0,31 0,28 0,27 0,3 0,28 0,3 0,30 0,02 0,27 

17 0,3 0,32 0,3 0,32 0,3 0,28 0,3 0,28 0,30 0,02 0,28 

18 0,33 0,35 0,3 0,28 0,27 0,25 0,3 0,32 0,30 0,03 0,25 

19 0,23 0,25 0,28 0,3 0,37 0,35 0,3 0,29 0,30 0,05 0,23 

20 0,3 0,3 0,28 0,26 0,29 0,3 0,31 0,34 0,30 0,02 0,26 

          Média 0,25 

          
Desvio 
padrão 

0,01 

Fonte: Do Autor 

 

Os resultados demonstram um pequeno, porém melhor desempenho da 

solução com injeção na vertical (Figura 57a), principalmente na diminuição dos 
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desvios entre as medidas. Os valores do entreferro médio apresentados na figura 57b 

apontam para uma melhoria em torno de 4% em relação à medida nominal e houve 

uma diminuição de 20% nos desvios padrão. 

 

Figura 57 - Gráficos comparativos entre o processo com injeção horizontal e com 

injeção vertical: entreferro médio (a) e mínimo entreferro (b). 

 

 
 

(a) (b) 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

3.5  Análise comparativa do processo proposto com o atual. 

 

Do processo comparativo obteve-se análise da precisão dimensional do 

processo, do tempo de ciclo e acabamento do produto, conforme listados abaixo. 

 

 

 

Relativo a precisão do processo pode-se verificar na figura 58a que o processo 

injetado na vertical é mais preciso e estável comparado com o processo rebitado 

(atual). Um dos motivos deste resultado do produto injetado é devido a retirada desta 

precisão da tampa de alumínio, por esta não garantir estabilidade no processo 

conforme relatado no DOE e simulações de injeção de alumínio. Considerando os 

valores para o entreferro mínimo para a injeção vertical (Figura 58b), obteve-se o valor 

médio de 0,25 mm com um desvio padrão de 0,01 mm, se aproximando do valor 

3.5.1 Precisão dimensional do processo 
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nominal de 0,3 mm, o que representa uma melhoria de 50% em relação à condição 

atual rebitada. 

 

Figura 58 - Gráficos comparativos entre o processo atual e o proposto com injeção 

vertical: entreferro médio (a) e mínimo entreferro (b). 

 

 
 

(a) (b) 

Fonte: Do Autor 

 

 

 

O tempo médio de ciclo do motor injetado foi de 42 segundos, comparado com 

os 20 segundos do tempo médio de ciclo do motor rebitado, tendo um aumento de 

52% no tempo do ciclo da peça. Uma das maiores influências para obtenção deste 

resultado é devido ao motor injetado ser realizado por muitos processos manuais. 

Para melhorar este resultado assim tem-se a necessidade de automatizar o processo. 

 

 

 

O acabamento dos dois tipos de motores está adequado à aplicação do cliente. 

A maior diferença percebível é da modificação da tampa dianteira e traseira do motor 

conforme Figura 59.  

 

3.5.2 Tempo de ciclo 

3.5.3 Acabamento e custo do produto 
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Figura 59 - Produto acabado do motor injetado e motor rebitado 

 

Fonte: Do Autor 

 

Além do acabamento, o custo do rebite para um motor com o pacote de lâminas 

de 40 cm é de 0,09 centavos por rebite, sendo utilizados 4 para a fixação do conjunto, 

assim totalizando 0,36 centavos. Já no injetado calculado pelo volume utilizado no 

ancoramento do conjunto, o valor é de 0,16 centavos, ou seja, há a minimização do 

custo neste elemento de fixação. Estes custos são referentes somente da matéria-

prima utilizada, não foi possível comparar o custo total do processo.  
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4 CONCLUSÃO 

 

4.1 Conclusões do trabalho 

 

Com a pesquisa em nível “estado da arte” pode-se conhecer todos os 

elementos e suas particularidades que compõe um motor elétrico de indução, outro 

ponto a ser estudado foi a importância da distância do entreferro, pois é um fator que 

deve ser observado no projeto dos motores elétricos de indução. Na deficiência do 

dimensionamento da distância que compõe o entreferro, teremos uma perda de 

eficiência energética deste motor. Já na descentralização desta medida, poderá haver 

problemas de ruídos, dificuldade na refrigeração e perdas de torques nos motores.  

O propósito deste trabalho foi aperfeiçoar a estabilidade dimensional da 

distância do entreferro do motor, esta é realizada no processo de montagem do motor. 

Cada etapa do projeto foi relevante para alcançar o objetivo principal. Com a 

combinação de alteração do processo proposta pelo projeto informacional e a 

concepção encontrada no projeto conceitual, pode-se se adequar um processo mais 

estável e preciso. 

Com o estudo foi possível perceber que a maior dificuldade seria na obtenção 

da tampa traseira e dianteira que faz a centralização do estator e do rotor. Devido a 

esta dificuldade se adotou a retirada da função de centralização dos componentes 

pelas tampas traseira e dianteira, e se transferiu para a face externa do estator e capa 

do rolamento que permitiu uma maior estabilidade dimensional. Para ser possível esta 

alteração foi modificada o ancoramento dos componentes, realizados anteriormente 

por um conjunto de rebites, para um composto por componente injetado. 

No primeiro protótipo com a utilização da injetora horizontal e o processo de 

câmara fria, foi possível observar uma melhora na centralização do conjunto motor e 

diminuição na dispersão das medidas, mas obteve-se uma dificuldade de montagem 

dos protótipos devido ao processo ser na horizontal, tendo assim um aumento de 

tempo de preparação e injeção. Outra desvantagem verificada foi o uso excessivo de 

polímero devido ao tipo de canal utilizado nesta concepção.   

Após os testes com o molde vertical e o processo em molde com câmara 

quente pôde-se perceber uma maior estabilidade da distância do entreferro, 

minimização do volume de polímero injetado e uma redução no tempo de preparação 

e injeção comparados com o processo utilizado a injetora horizontal. Porém obteve-
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se um tempo de ciclo maior do que o atual processo que utiliza os rebites para a 

fixação do conjunto, este tempo de ciclo maior foi devido aos processos manuais e o 

tempo de solidificação do polímero. Imagina-se que posteriormente o tempo possa ser 

diminuído com um estudo de automação da célula ou a partir da utilização de uma 

segunda injetora vertical. A melhoria de centralização neste segundo processo foi de 

50% comparado com o processo atual rebitado.  

O objetivo de melhor estabilidade no dimensional do entreferro foi alcançado 

com a mudança de sistema de centralização e ancoramento dos componentes do 

conjunto motor de indução, mas ainda não é aplicável imediatamente em um sistema 

produtivo devido ao tempo de ciclo.  

 

 

4.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Devido ao trabalho ainda não poder ser aplicável em um sistema produtivo pelo 

motivo do elevado tempo de ciclo, tem-se a necessidade de um estudo de 

automatização deste sistema para a minimização deste tempo. 

Como o processo utiliza materiais quentes e movimentos manuais tem-se a 

necessidade de um estudo para o melhoramento da segurança do operador, 

adaptando a máquina e dispositivos, para a norma NR12. 

Com a precisão da centralização do conjunto motor, adquirida neste processo 

proposto poderá ser estudado a possível diminuição do entreferro e a minimização de 

componentes usados no motor devido aos ganhos de eficiência e rendimento 

mecânico. 
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APÊNDICE A - Matriz de apoio para o levantamento ciclo de vida projeto. 

 

Ciclo de vida 

Atributos do sistema 

Funcionalidade Usabilidade Confiabilidade Segurança 

Projeto 

Que atenda todos os 

requisitos do controle 

de qualidade do 

produto. 

Simples de se 

operado. 

Qualidade e 

precisão na 

operação 

executada. 

Evitar risco de 

acidentes com o 

operador; 

Ser ergonômica 

para o operador 

Construção 

Facilidade da 

montagem dos 

componentes. 

 

Indicação de 

possíveis peças 

com fragilidade. 

Garantir 

tolerâncias de 

dimensional do 

projeto. 

Usar EPI,S 

necessário para a 

montagem da 

maquina. 

Testes 

Teste na prensagem e 

fixação da tampa 

traseira e dianteira no 

motor. 

Definição de 

parâmetros de 

locomoção da 

mesa. 

Garantir 

tolerâncias de 

qualidade do 

produto. 

Aplicação da 

norma NR12. 

Manutenção 
Componentes padrões 

de mercado. 

Facilidade na 

manutenção de 

componentes. 

Fácil de 

diagnosticas local 

da falha. 

Indicação do 

maquinário 

desligado. 
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APÊNDICE B - Lista de necessidades do projeto. 

Fases do ciclo 

de vida projeto 
Necessidades do projeto 

Projeto 

Utilizar o máximo de componentes intercambiáveis com 

maquinas da linha de montagem. 

Utilizar o máximo de componentes padrões de mercado 

Prototipagem 

Utilizar materiais disponíveis na empresa 

Utilizar processos existentes na ferramentaria da empresa 

Baixo custo de fabricação 

Baixo tempo de montagem 

Testes 

Permitir que os testes sejam realizados na própria empresa 

Fácil operação 

Definição de parâmetros da fixação da tampa dependendo da 

altura do motor. 

Construção 

Minimizar esforços físicos 

Proporcionar total segurança de operação 

Baixo custo de energia 

Baixo custo de operação 

Baixo custo de manutenção 

Possibilitar aos usuários fácil entendimento do funcionamento e 

projeto 

Baixo nível de ruídos 

Fácil manutenção 

Manutenção 

Fácil acesso aos componentes 

Fácil limpeza 

Fácil aquisição de peças 
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APÊNDICE C - Lista de requisitos do produto 

Fases ciclo de vida produto Requisitos produto Valor 

Projeto 

Ser construída com componentes 

intercambiáveis com a linha de 

produção e padrões de mercado. 

2 

Prototipagem 

Ter componentes disponíveis na 

ferramentaria da empresa 
1 

Ter baixo custo de fabricação 2 

Ter baixo custo de montagem 2 

Testes Ter baixo custo de testes 2 

Construção 

Ser de fácil montagem 4 

Ser pouco exigente no esforço físico 5 

Ter baixo ruído 5 

Ter baixa probabilidade de falhas 2 

Ser seguro 1 

Manutenção 

Fácil manutenção 2 

Ter baixo custo de manutenção 4 

Ter componentes de fácil aquisição 1 
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APÊNDICE D - Requisitos do cliente 

Requisitos do cliente Unidade Objetivos 

1.Ser construída com componentes 

intercambiáveis com a linha de produção e 

padrões de mercado. 

n° > 45 

2.Ter baixo custo de fabricação R$ < 260.000 

3.Ter baixo custo de montagem R$ < 22.000 

4.Ter baixo custo de teste R$ < 2.000 

5.Ter resistência ao desgaste Meses > 6 

6.Ter baixo ruído e vibração Acústica/dB < 60 

7.Ter baixa probabilidade de falhas %/mês < 1 

8.Ser de fácil manutenção Minutos/horas < 1h 

9.Ter baixo custo de manutenção R$ < 1.500 

10.Segurança na operação n°acidentes/ano = 0 
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APÊNDICE E - Analise de QFD 
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Utilizar componentes intercambiáveis
2 5 2 2

Utilizar componentes padrões de mercado
2 5 5 3

Utilizar materiais disponíveis na empresa
5 4 5 4 1

Utilizar processos existentes na ferramentaria da empresa
5 5 5

Baixo custo de fabricação
5 3 5

Baixo tempo de montagem
5 5

Permitir que os testes sejam realizados na empresa
10 2 2 4

Fácil operação
10 1 3 4 5 3

Definição de parâmetros da fixação da tampa 
10 5 2

Minimizar esforços físicos
2 2

Proporcionar total segurança de operação
10 4

Baixo custo de energia
2 5

Baixo custo de operação
5

Baixo custo de manutenção
2 3 1 5 5 5

Possibilitar aos usuários fácil entendimento
10 5

Baixo nível de ruídos 
1 3

Fácil manutenção
3 3 5 2 5 5

Fácil acesso aos componentes
2 5 5 3 4 4

Fácil limpeza
2 1 3 3 4

Fácil aquisição de peças
5 5 5 3 4

95 85 84 65 12 16 3 150 46 108 114 40 0 53

4ª 5ª 6ª 7ª 12ª 11ª 13ª 1ª 9ª 3ª 2ª 10ª 14ª 8ª

Custo de fabricação

Construída com componentes intercambiáveis 

Construída com componentes padrão de mercado

Projeto

Prorotipagem

Teste

Contrução

Manutenção

valor de importancia

RP: Requisito de Projeto

Fácil manutenção

Segurança para operador

Fácil entendimento do funcionamento ao usuário

Consumo de energia

Tempo de lead time

Custo de montagem

Custo de testes

Resistencia ao desgaste

 Primeira Matriz da Qualidade (casa da qualidade)

Correlação

Posit. Forte

Posit. Fraco

Neg. Fraca

Neg. Forte

Correlaçã

o entre 

requisitos 

R
C

: 
R

e
q

u
is

it
o

s
 d

o
 C

li
e
n

te

Inexistente

Direcionador de melhoria 

não importa variação do valor

quanto maior o valor melhor

quanto menor o valor melhor

Custo de manutenção

Ruido

Probabilidade de falhas

Classificação por importancia
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APÊNDICE F- Matriz Morfológica 

Função Princípios de soluções 

Inserir tampas e 

conjunto eixo, 

rotor e estator 

Manual robotizado  

  

 

Centralizar 

tampa traseira e 

dianteira com 

conjunto eixo 

rotor e estator 

 

Centralização pela 

precisão da tampa 

traseira e dianteira 

Pela face externa 

do estator e eixo 

Pela face externa 

do estator e capa 

do rolamento 

 

  

Fixar o conjunto 

Rebites Injeção de polimero  

  

 

Tirar motor da 

maquina 

manual robotizado  
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APÊNDICE G- Matriz COM POSSIVEIS SOLUÇÕES 

Função 
Concepção 

 1 

Concepção  

2 

Concepção 

3 

Concepção 

4 

Concepção 

5 

Concepção 

6 

Inserir 

tampas e 

conjunto 

eixo, rotor 

e estator 

manual robotizado manual robotizado manual robotizado 

 

 

 

   

Centralizar 

tampa 

traseira e 

dianteira 

com 

conjunto 

eixo rotor 

e estator 

 

Centralização 

pela precisão 

da tampa 

traseira e 

dianteira 

Centralização 

pela precisão 

da tampa 

traseira e 

dianteira 

Pela face 

externa do 

estator e 

eixo 

Pela face 

externa do 

estator e 

eixo 

Pela face 

externa do 

estator e 

capa do 

rolamento 

Pela face 

externa do 

estator e 

capa do 

rolamento 

 
 

    

Fixar o 

conjunto 

Rebites Rebites 
Injeção de 

polimero 

Injeção de 

polimero 

Injeção de 

polimero 

Injeção de 

polimero 

 

 

    

Tirar 

motor da 

maquina 

manual robotizado manual robotizado manual robotizado 
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APÊNDICE H- Resultado da avaliação das concepções 

Avaliação das Concepções 

0-Não Atende       1- Parcialmente     2- Plenamente     3- Excelente 

Requisitos do Projeto 

P
e
s
o

 

C 1  C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 

Construída com componentes padrão de 

mercado 
95 3 3 3 3 3 3 

Construída com componentes intercambiáveis 85 2 2 3 3 3 3 

Custo de fabricação 84 3 0 3 0 3 0 

Custo e montagem 65 3 0 3 0 3 0 

Custo de testes 12 3 1 3 1 3 1 

Resistencia ao desgaste 16 3 3 3 3 3 3 

Ruido 3 3 2 3 2 3 2 

Probabilidade de falhas 
15

0 
0 0 1 1 3 3 

facil manutenção 46 3 1 3 1 3 1 

segurança para operador 
10

8 
2 3 2 3 2 3 

Fácil entendimento do funcionamento ao 

usuário 

11

4 
3 3 3 3 3 3 

Consumo de energia 40 3 2 2 1 2 1 

Tempo de lead time 0 1 3 1 3 1 3 

Custo de manutenção 53 3 1 2 1 2 1 

Total 1970 1366 2122 1910 2422 2210 
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ANEXO A- Ficha Técnica do polímero TECHNYL A 216 V33 

 

 

 
 
 

A FT 079 FICHA TÉCNICA VERSÃO 02 

TECHNYL A 216 V33  
 

 

Descrição 

 

TECHNYL A 216 V33 é uma poliamida 

6.6 de média viscosidade reforçada com 
fibra de vidro para moldagem por injeção 
e com proteção à radiação ultravioleta. 

 

 

 
Propriedades 
Principais 

 

TECHNYL A 216 V33 apresenta as 
seguintes propriedades: 

 

 Resistência mecânica elevada 

 Estabilidade dimensional 

 Estabilidade térmica 

 

 

Moldagem 

 

Para a moldagem por injeção do 
TECHNYL A 216 V33 sugerimos as 
seguintes regulagens: 

 

 Temperatura do cilindro: 
 

zona de alimentação: 250º - 270º C zona 

de compressão:  260 - 280C zona de 

homogeneização: 270 - 290C bico:
 260º - 280ºC 

 
 

 Temperatura do molde: 60 - 80ºC 

 

 

Aplicações 

 

É utilizado nas mais variadas aplicações 
dentro das indústrias automobilística, 
eletro-eletrônica e eletrodomésticos. 

 

 

Acondicionamento 

 

O produto é entregue em embalagem de 
25 Kg estanque pronta para uso. 

 

 
Segurança 

 

Se necessário solicite a ficha de 
segurança do produto. 
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TECHNYL A 216 V33 

Principais características (valores medidos a 23ºC) 

 
  

Propriedades 
 

Normas 
 

Unidades 
 

Eh 0 
 

Eh 50 

 
Físicas/Térmicas 

 

Peso específico 
 

ASTM D 792 
 

g/cm³ 
 

1,39 
 

- 

 Absorção de água - 24 horas a 23°C ISO 62 % 0,8 - 
 Ponto de fusão ASTM D 3417 ºC 255 - 

 Temp. de deformação sob carga -1,8 MPa ISO 75-2 ºC 255 - 

 

Comportamento 
ao fogo 

 

Inflamabilidade a 1,6 mm 
Índice de oxigênio 
Resist ao fio incandescente - 2,0 mm 

 

UL 94 
ISO 4589 
CEI 695 

 

- 
% 
ºC 

 

HB 
23 

650 

 

- 
- 
- 

 

Mecânicas 

 

TRAÇÃO 
 

ISO R 527 

   

 
Módulo de elasticidade 

 
MPa 10000 7500 

 Resistência na força máxima  MPa - - 
Resistência na ruptura MPa 180 125 

 Alongamento na ruptura  % 4 5 

  
RESISTÊNCIA AO IMPACTO 

    

 ISO 179 kJ/m² 11 15 
Charpy com entalhe ISO 179 kJ/m² 45 50 
Charpy sem entalhe     

 Izod com entalhe ISO 180 kJ/m² 11 17 

Izod sem entalhe ISO 180 kJ/m² 95 - 

 

Elétricas 

 

Resistividade transversal 
Rigidez dielétrica 

Fator de dissipação dielétrica  - 1MHz 

Permissividade relativa r - 1MHz 
Resist a corrente de caminhamento KC 

 

CEI 93 
CEI 93 

CEI 250 
CEI 250 

CEI 112 

 

1014cm 
kV/mm 

- 

- 
V 

 

10 
40 

0,01 
3,7 

600 

 

0,2 
30 

0,11 
4 

- 

A FT 079 Julho 2002 / Versão 02 

 
 
 
 
 
 
 

 
As informações contidas neste documento são de boa fé. São baseadas na extensão do melhor conhecimento dos nossos produtos e em testes realizados em nossos 
laboratórios. Estas informações podem ser utilizadas somente como indicativos e não devem ser de nenhuma maneira interpretados como um compromisso formal ou como 

qualquer garantia da nossa parte. Portanto, as propriedades dos nossos produtos processados sob suas condições operacionais, devem ser determinadas com testes criteriosos 

realizadas em seus laboratórios. 
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