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RESUMO 

Mancais são elementos importantes para o funcionamento adequado de muitos 

conjuntos mecânicos. Sendo assim, o contínuo desenvolvimento de novos tipos de 

mancais permite melhorar as condições atuais de funcionamento de dispositivos 

com necessidades específicas. Além disso, novos mancais proporcionam novos 

recursos para novos projetos. Este trabalho visa investigar a funcionalidade de um 

novo tipo de mancal rotativo híbrido resultante da combinação de um par de mancais 

magnéticos radiais passivos com um par de mancais de escora. Na direção radial, o 

eixo é mantido em posição central graças a dois mancais magnéticos compostos por 

imãs permanentes. Na direção axial, a restrição do movimento é devido a um par de 

mancais de escora localizados nas extremidades do eixo. Pelo ajuste do entreferro 

de cada par magnético é possível minimizar a carga axial que age em cada mancal 

de escora. Por meio de estudos baseados no método dos elementos finitos e 

experimentações, pretende-se esclarecer a relação entre os parâmetros construtivos 

e o desempenho do mancal. Os experimentos envolvem a verificação do 

desempenho do mancal por meio de um conjunto para testes, bem como um estudo 

de caso. O conjunto para testes possibilitou um ensaio de desgaste acelerado, onde 

uma esfera de aço, utilizada como pivô, manteve contato com uma superfície de 

PVC rígido. Tal ensaio resultou em um desgaste desprezível da superfície de 

contato devido à aplicação do novo conceito proposto, validando o mancal híbrido. 

Em relação ao estudo de caso, o mancal proposto foi empregado em uma bomba 

centrífuga representando um dispositivo de assistência ventricular, sendo seu 

desempenho discutido. Através da comparação entre algumas configurações 

possíveis para este tipo mancal, a rigidez radial é apresentada e discutida. Embora 

não constitua objeto principal deste trabalho, são discutidos os aspectos ligados ao 

desgaste causado pelo contato decorrente do uso dos mancais de escora, 

analisando o benefício do uso conjunto do mancal magnético com o mancal de 

escora. A expectativa é a de que este tipo de mancal possa ser utilizado em 

aplicações onde a existência de uma força resultante na direção radial seja muito 

pequena se comparada com os esforços presentes na direção axial. 

Palavras-chave: Mancais. Dispositivo de assistência circulatória. Método dos 

elementos finitos. Estudo de caso. Magnetismo. 
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ABSTRACT 

Bearings are important elements for the proper working of many mechanical 

assemblies. Thus, the continuous development of new types of bearings improves 

the current operating conditions of devices with specific needs. In addition, new 

bearings provide new resources for new projects. This research aims to investigate 

the functionality of a new type of hybrid rotational bearing that combines a pair of 

radial magnetic bearing with a pair of thrust bearings. In the radial direction, the 

central axis is kept in position due to two magnetic bearings comprising permanent 

magnets. In the axial direction, the movement is constrained due to a pair of thrust 

bearings located at the shaft ends. By adjusting the air gap of each magnetic pair, it 

is possible to minimize the axial load that acts on each thrust bearing. Through 

studies based on finite elements methods and experiments, the relationship between 

the constructive parameters and the performance of the bearing are clarified. The 

experiments involve the performance checking of the proposed bearing through a 

test bed and a case study. The test bed allows an accelerated wear test, using a 

steel sphere as pivot against a rigid PVC surface. This test showed that the wear of 

PVC contact surface was negligible due to the applications of the proposed bearing 

concept, validating the hybrid bearing. Regarding the case study, the bearing was 

used in a centrifugal pump representing a ventricular assist device, and so the 

performance was discussed. By comparing some possible settings for this bearing 

type, the radial stiffness is presented and discussed. Although it is not the main goal 

of this paper, it was discussed the aspects related to the wear caused by contact 

from the use of thrust bearings in order to analyze the benefits of using magnetic 

bearing with the thrust bearing. The expectation is that this type of bearing can be 

used in applications where there is a very small net force acting in the radial direction 

compared with forces acting in the axial direction. 

Keywords: Bearing. Circulatory assist device. Finite element method. Case study. 

Magnetism. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Objetivos do capítulo 

 Apresentar os principais tipos de mancais magnéticos; 

 Discutir as principais vantagens e desvantagens de cada tipo 

de mancal; 

 Apresentar a motivação para execução do presente trabalho; 

 Descrever o conceito fundamental envolvido na atual proposta; 

 Apresentar trabalhos similares à atual proposta e, 

 Definir os objetivos gerais do trabalho. 

Sistemas mecânicos e mecatrônicos possuem partes que executam movimentos 

relativos entre si, necessitando de elementos de máquinas para assegurar tais 

movimentos conforme idealizado no projeto. Os mancais são elementos de 

máquinas que possuem como principal função: (a) suportar cargas, (b) permitir 

movimentos em um grau de liberdade enquanto restringe outros e (c) diminuir o 

atrito gerado pelo movimento entre as partes que compõe o mancal. Deste modo, 

muitos sistemas mecânicos ou mecatrônicos, dos mais simples aos mais complexos, 

normalmente dependem do funcionamento adequado de um ou mais mancais [1].  

O mancal de deslizamento é o tipo de mancal mais simples construtivamente que 

existe e provavelmente o mais antigo. Por diversas razões uma parcela das perdas 

de energia de um sistema mecânico é originária dos mancais e por este motivo, no 

transcorrer da história, vários outros foram desenvolvidos. Para classificar os tipos 

de mancais, pode-se utilizar como critérios (a) o tipo de movimento, (b) direção da 

carga suportada e (c) o princípio de suspensão, i.e. meio utilizado para o suporte 

das cargas. 

Utilizando o princípio de suspensão como critério, os tipos mais comuns de mancais 

existentes atualmente são: 

 Mancal de elementos rolantes (rolamentos); 

 Mancal sustentado por filme fluido; 

 Mancal de deslizamento e, 

 Mancal magnético. 

Utilizando o tipo de movimento como critério, os tipos de mancais existentes são: 
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 Rotativo e, 

 Linear. 

Este trabalho trata exclusivamente de um mancal rotativo denominado híbrido. 

Esta nomenclatura é amplamente utilizada pela literatura técnico-científica devido à 

combinação de dois ou mais princípios básicos de sustentação [2] conforme será 

esclarecido em uma seção posteriormente. 

Este capítulo inicia com uma revisão sobre mancais magnéticos para 

contextualização do mancal a ser estudado neste trabalho. Na sequencia será 

apresentada uma proposta de classificação dos mancais magnéticos. Aspectos 

relacionados especificamente à proposta são apresentados na segunda (e última) 

parte do presente capítulo, descrevendo o conceito do mancal proposto e os 

objetivos gerais do trabalho. 

1.1 MANCAIS MAGNÉTICOS 

Mancais magnéticos representam uma abordagem diferente em relação ao suporte 

de eixos de máquinas se comparados com os tipos comumente encontrados, i.e. 

mancais por elementos rolantes ou mancais hidrodinâmicos. Trata-se de um tipo 

especial de mancais que fazem uso de forças de natureza magnética para manter o 

eixo em posição. Na realidade, a ideia de uso de forças magnéticas para a 

suspensão é antiga, sendo que existem registros datando da metade do século XIX 

[3]. Os mancais magnéticos são também conhecidos como sistema de levitação 

magnética ou sistema de suspensão magnética. 

Dependendo da modalidade de mancais magnéticos, o atrito é muito pequeno ou 

inexistente, o que diminui drasticamente o desgaste, aumentando a vida útil do eixo 

e dos elementos que compõe o mancal em si. Conforme será mostrado, existem 

diversas configurações de mancais magnéticos, cada uma com suas características, 

sendo estas dependentes principalmente da aplicação a que se destinam. 

1.2 TIPOS DE MANCAIS MAGNÉTICOS 

A literatura científica possui algumas propostas para classificar os mancais 

magnéticos, sendo que a maioria utiliza como critério: 

 Presença de malha de controle; 

 Tipo de interação da força magnética; 

 Tipo de cargas suportadas e, 

 Estratégia de sustentação. 

A classificação mais básica é através da presença de um sistema de controle de 

posição. Neste caso, existem dois tipos: 

 Mancal magnético ativo (com sistema de controle) e, 

 Mancal magnético passivo (sem sistema de controle). 
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Esta denominação é atribuída ao mancal conforme a presença de um sistema de 

controle com retroalimentação atuando sobre um eletroímã. Deste modo, quando um 

campo magnético é criado por meio de um eletroímã e controlado para manter a 

sustentação do eixo, o mancal é classificado como ativo. Os demais mancais que 

envolvem forças de origem magnética e não possuem tal sistema de controle são 

classificados como passivos. 

Em relação ao tipo de interação da força magnética, temos dois tipos: 

 Força de atração e, 

 Força de repulsão. 

Estes critérios são usados quando se trata de mancais magnéticos passivos, já que 

os mancais magnéticos ativos operam apenas por forças de atração. 

Historicamente, os primeiros mancais magnéticos passivos utilizaram ímãs 

permanentes na configuração atrativa [4]. 

Em relação à carga suportada, temos: 

 Mancal magnético radial; 

 Mancal magnético axial e, 

 Mancal magnético cônico. 

O mancal radial suporta cargas que atuam apenas na direção perpendicular ao eixo 

suportado pelo mancal, portanto este tipo de mancal restringe dois graus de 

liberdade (gdl). O mancal axial suporta cargas que atuam apenas na mesma direção 

do eixo suportado pelo mancal. Por fim, o mancal cônico suporta uma carga que é a 

composição de cargas axiais e radiais. 

Diante das várias modalidades de mancais magnéticos existentes, Bleuler [5] propõe 

uma classificação mais abrangente, onde os mancais são primeiramente divididos 

em dois grupos conforme a maneira de calcular e representar a força magnética, isto 

é, força de relutância ou força de Lorentz.  A Figura 1 mostra um diagrama que 

resume esta proposta. 

Resumidamente temos: 

 � ≫ 1 (Materiais ferromagnéticos) 

 � < 1 (Material diamagnético) 

o � = 0 (Material supercondutor) 

Existem outras denominações para materiais magnéticos conforme o valor da 

permeabilidade [6] [7], porém os casos de interesse prático recaem sobre os 

materiais ferromagnéticos e materiais supercondutores que conseguem gerar forças 

consideráveis. No caso dos materiais ferromagnéticos, existem basicamente três 

estratégias para manter a levitação: uso de sistemas de controle com malha de 

realimentação, imãs permanentes e circuito LC operando próximo à ressonância. 
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A força de Lorentz, �, sobre uma carga elétrica pode ser expressa pela relação entre 

o valor da carga elétrica �, o campo elétrico �, a velocidade da carga � e a 

densidade de fluxo magnético � a partir da equação (1). 

 � = �(� + � × �) (1) 

Em montagens técnicas práticas, a densidade de energia do campo magnético é 10� 

vezes menor que a densidade de energia do campo magnético [5]. Isto leva a 

simplificação da equação (1) para a equação (2), sendo a corrente elétrica. 

 � = � × � (2) 

Assim, em aplicações onde a força magnética é calculada por meio da corrente 

elétrica, a força magnética resultante é denominada força de Lorentz. Os mancais 

que lidam com a lei de Lorentz para a força magnética são adicionalmente 

denominados dispositivos eletrodinâmicos. As correntes envolvidas no processo de 

levitação podem ser induzidas ou controladas ativamente. Existem três principais 

estratégias no grupo de dispositivos eletrodinâmicos: (a) Interação entre campo 

magnético permanente e corrente elétrica induzida, (b) interação entre corrente 

elétrica alternada e corrente elétrica induzida e (c) corrente elétrica controlada e 

campo magnético permanente. 

As seções a seguir fornecem mais detalhes sobre as características dos principais 

tipos de estratégias para suspensão baseados na divisão de mancais em ativos ou 

passivos. 
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Mancais magnéticos ativos 

Comercialmente, a maioria dos mancais magnéticos é do tipo ativo [8]. O princípio 

de funcionamento destes mancais está baseado no fenômeno físico da atração 

provocada por um eletroímã em um material ferromagnético. A configuração mais 

comumente encontrada é a de um rotor fabricado com um material ferromagnético 

sendo levitado graças a um campo magnético gerado em um estator composto por 

algumas bobinas. 

A tendência é de o estator naturalmente atrair o rotor, e como estes não mantém 

contato, é preciso algum sistema de controle ativo para corrigir a intensidade do 

campo magnético e, deste modo, manter o rotor na posição desejada. O tipo de 

controle utilizado faz uso de uma realimentação da posição do eixo. 

Um mancal magnético ativo pode ser dividido nas seguintes partes [2] [9] [10]: 

 rotor (flotor, para alguns autores);  

 estator (contendo os eletroímãs); 

 sensores de posição; 

 sistema de controle; 

 mancais auxiliares e, 

 amplificadores de potência. 

Os componentes principais estão esquematizados na Figura 2. 

Rotor e estator juntamente com os sensores de posição estão localizados na 

máquina, enquanto o sistema de controle e os amplificadores de potência estão em 

um painel. 

Os sensores fornecem informações sobre a posição do eixo para o controlador na 

forma de um sinal elétrico. Sensores não-contactantes são preferíveis para medição 

de deslocamento nestas aplicações. Normalmente, os sensores são calibrados 

quando o eixo está na posição desejada. Os principais sensores utilizados para 

medição da posição do eixo são: Sensor indutivo, sensor de correntes parasitas 

(eddy-current displacement sensor), sensor capacitivo, sensor Hall e sensores 

ópticos [2]. Configurações que utilizam amplificadores de tensão ao invés de 

amplificadores de corrente permitem controlar o mancal magnético sem a presença 

dos sensores descritos anteriormente. Deste modo tais mancais são denominados 

como self-sensing active magnetic bearing [11]. 
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Já o sistema de controle é o grande responsável por manter o eixo em posição. Isto 

é possível por meio do controle da corrente elétrica que percorre os enrolamentos do 

estator do mancal utilizando uma realimentação (feedback) da informação da 

posição do eixo. Esse método é chamado de controle por realimentação em malha 

fechada e é necessário para manter o eixo em uma posição estável. 

De forma simplória, quando o eixo está acima da posição central, o sistema de 

controle aumenta a corrente elétrica na bobina inferior e diminui na superior. Quando 

o eixo está abaixo da posição central ocorre o inverso. Tipicamente, o controle do 

mancal magnético é do tipo single input – single output (SISO) [12]. Isto significa que 

a informação de posição de um sensor controla a corrente em apenas um eixo 

correspondente. 

O elemento principal do sistema de controle é o controlador. A função do controlador 

é receber o sinal do sensor de posição, processar esta informação e enviar a 

corrente requisitada para os amplificadores de potência. O controlador consiste em 

filtros anti-aliasing, conversores analógicos digitais, um processador digital de sinais 

(DSP) ou processador e um gerador de PWM (Pulse Width Modulation). 

O sinal elétrico proveniente do sensor de posição passa pelos filtros anti-aliasing 

para eliminar ruídos de altas frequências do sinal, pois estes ruídos podem 

prejudicar a informação da posição do eixo. Após a etapa de filtragem, o sinal de 

posição é amostrado pelo conversor analógico-digital (A/D) permitindo que seja 

processado pelo DSP. A informação é então passada por um filtro digital através do 

DPS. Este produz uma saída proporcional à quantidade de corrente exigida para 

corrigir o erro de posição do eixo. A corrente elétrica exigida é comparada com a 

corrente elétrica atual do mancal, que é também monitorada, filtrada e amostrada 

pelo conversor analógico-digital. O erro entre a corrente elétrica atual e a corrente 

requerida é usada para gerar um sinal de PWM que é enviado aos amplificadores de 

Figura 2 - Esquema do controle utilizado nos mancais ativos 

 

Fonte: Adaptado de [2] 
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potência. O envio da corrente de controle requisitada deve ocorrer antes da próxima 

amostragem da posição do eixo. Em mancais magnéticos comerciais, esse processo 

de controle se repete a uma frequência de 10 kHz [12]. 

Normalmente mancais magnéticos ativos utilizam controladores lineares [13] [14]. 

Entretanto, diversas pesquisas exploram outros modelos e controles, como por 

exemplo nos trabalhos de Hong et al [15] e Hung et al [16] que utiliza controle fuzzy 

para melhorar o desempenho dos mancais magnéticos ativos. 

Caso ocorra uma falta de energia elétrica, os mancais magnéticos ativos precisam 

de uma maneira para manter a integridade do sistema, principalmente pelo fato de 

as superfícies do estator e do rotor serem peças com tolerância dimensional estreita. 

Sistemas equipados com motores brushless aproveitam a energia cinética de 

rotação do eixo para regenerar potência para o sistema de controle [12]. Desse 

modo, enquanto há uma falha no fornecimento de energia elétrica, o sistema reduz a 

velocidade até um valor mais baixo para transferir a responsabilidade de 

sustentação para o mancal auxiliar com segurança. Outros sistemas fazem uso de 

baterias de backup para manter provisoriamente a sustentação. Mancais auxiliares 

são tipicamente mancais de elementos rolantes convencionais (rolamentos) cuja 

folga é de metade da folga do mancal magnético [12]. Esses tipos de mancais são 

conhecidos também como mancais de backup (backup bearings), catcher bearings, 

mancais de aterrissagem (landing bearings) ou touch-down bearings. 

Cada eixo do mancal possui um par de amplificadores para fornecer corrente elétrica 

às bobinas e assim controlar a força de atração para corrigir a posição do rotor ao 

longo do eixo. Os amplificadores são simplesmente chaves semicondutoras para 

alta tensão elétrica que ligam e desligam em altas frequências, comandadas por um 

sinal de PWM proveniente do controlador. 

Em geral, a maioria dos sistemas que utilizam exclusivamente mancais magnéticos 

ativos é composta por dois mancais magnéticos radiais e um mancal magnético axial 

(vide Figura 3). 
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Cada mancal radial possui um rotor e um estator. O rotor é formado por uma pilha 

de anéis de aço unidos. O rotor é posteriormente encaixado no eixo. Esta montagem 

em forma de pilha é utilizada para reduzir as perdas por correntes parasitas que 

causam também um aquecimento localizado [2] [12]. O estator também é formado 

por uma pilha de anéis de aço, que após montados, permitem a montagem dos 

enrolamentos.  Os enrolamentos formam polos, dividindo geralmente o mancal em 

quatro quadrantes. Quando o eixo da máquina é disposto horizontalmente os 

quadrantes são alinhados a 45 graus com a vertical (vide Figura 4). 

 

O mancal axial é composto geralmente por dois estatores em forma de disco, um em 

cada lado de um rotor. Os estatores são feitos de aço maciço juntamente com uma 

pilha de chapas circulares onde são montados os enrolamentos. Os dois estatores 

são montador posteriormente um em cada lado do rotor. 

Figura 3 - Mancal magnético com 5 gdl controlados 

 

Fonte: Adaptado de [51] 

Figura 4 - Desenho dos enrolamentos formando os quadrantes 

 

Fonte: Adaptado de [12] 
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Mancais magnéticos passivos 

Conforme mencionado anteriormente, os mancais magnéticos passivos 

compreendem uma classe de mancais que não utilizam um sistema de controle ativo 

para manter a sustentação do eixo. Em 1839 o físico matemático britânico Samuel 

Earnshaw desenvolveu um trabalho que estabelece as condições para o equilíbrio 

estático de cargas elétricas [17]. Neste trabalho, ele demonstrou analiticamente que 

um conjunto de cargas elétricas não podem manter um equilíbrio estático devido a 

interações eletrostáticas apenas. Como a dedução leva em conta forças da lei do 

inverso do quadrado, i.e. a força é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância, por extensão se aplicaria a interação entre dipolos magnéticos, ficando 

esta conclusão conhecida por Teorema de Earnshaw. De acordo com Bassani [18], 

na década de 1950 começaram a surgir trabalhos sobre magnetismo passivo que se 

referiam implicitamente ou explicitamente ao teorema de Earnshaw. Para os 

mancais magnéticos passivos, a conclusão mais importante deste teorema é que 

não é possível estabelecer uma configuração composta apenas de imãs 

permanentes em situação de equilíbrio estaticamente estável. Este teorema é 

aplicável a forças originadas de materiais ferromagnéticos e paramagnéticos [19] ou 

qualquer combinação de ambos. 

Apesar da implicação do teorema de Earnshaw, muitos trabalhos utilizam imãs 

permanentes com a função de servir como apenas mancal axial ou apenas mancal 

radial. Deste modo, a forma encontrada para se conseguir a levitação utilizando 

imãs é através da associação com outros meios de suspensão para garantir a 

estabilidade resultando em sistemas híbridos. 

Mancais passivos utilizam outras estratégias para garantir a sustentação além do 

uso de ímãs permanentes, dentre os quais podemos destacar: 

 Indução de correntes parasitas; 

 Uso de materiais diamagnéticos e, 

 Uso de corrente alternada. 

Convém agora apresentar mais detalhes dos mancais passivos para cada estratégia 

de suspensão. 

Imãs permanentes como mancal magnético 

Mancais compostos de imãs permanentes são utilizados para limitar algum grau de 

liberdade (radial ou axial) e devem ser associados com outros tipos de suspensão 

conforme mencionado anteriormente. Os formatos de ímãs mais utilizados para 

construir mancais passivos são os cilíndricos e anelares, pois estes formatos são 

comuns comercialmente. 

No caso dos imãs cilíndricos, a direção de magnetização é denominada axial e 

corresponde ao eixo longitudinal do imã (eixo que passa pelo centro das faces 
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circulares). No caso dos imãs em forma de anel, as direções de magnetização mais 

comuns são a axial e radial. A Figura 5 mostra esquematicamente os eixos de 

magnetização para os casos citados. 

 

Os imãs podem ser dispostos no modo repulsivo ou atrativo. Por muito tempo já se 

conhece as possíveis disposições de imãs permanentes e os primeiros mancais 

magnéticos a aparecerem foram no modo atrativo. Segundo Yonnet [4], existem 

quatro configurações básicas para mancais magnéticos radiais passivos utilizando 

imãs em forma de anel (vide Figura 6). 

 

Materiais comuns como imãs de ferrite podem ser dispostos no modo atrativo, porém 

no modo repulsivo são recomendados materiais de alta coercividade devido aos 

efeitos da desmagnetização [7] [4]. Se a direção de magnetização de um dos ímãs 

dos mancais radiais apresentados na Figura 6 for invertida, praticamente a mesma 

Figura 5 - Formatos comercialmente comuns para ímãs permanentes. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 6 - Algumas configurações para mancal passivo utilizando ímãs anelares 

 

Fonte: [4] 
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força e rigidez podem ser obtidas no sentido oposto, transformando um mancal 

radial em um mancal axial. 

Materiais supercondutores em mancais magnéticos 

Estes tipos de mancais fazem uso do diamagnetismo para prover estabilidade, visto 

que o teorema de Earnshaw só é aplicado a materiais ferromagnéticos e 

paramagnéticos. Supercondutores são considerados materiais perfeitamente 

diamagnéticos graças ao efeito Meissner-Ochsenfeld [20]. A intenção de utilizar 

materiais supercondutores para prover levitação magnética se tornou mais forte em 

1987 quando foram desenvolvidos materiais supercondutores de altas temperaturas 

[21]. Em geral os supercondutores são utilizados em conjunto com mancais de imãs 

permanentes. Uma breve descrição do comportamento dos materiais 

supercondutores na presença de campos magnéticos externos é apresentada a 

seguir.  

Quando um campo magnético externo é aplicado a esses materiais, um campo 

magnético oposto surge. Desta maneira, um material que impõe um campo 

magnético é repelido pelo material diamagnético. Na maioria dos materiais esse 

comportamento não é normalmente perceptível. Como exemplos de materiais 

diamagnéticos temos o grafite, o bismuto e o cobre [22]. A Figura 7 ilustra um 

pedaço de carbono levitando sobre um arranjo de imãs permanentes.  

Como a maioria dos materiais classificados como diamagnéticos apresenta um 

comportamento diamagnético fraco, mancais que utilizam essa forma de levitação 

estão limitados apenas a cargas pequenas. Por esta razão os materiais 

supercondutores representam uma opção promissora. 

 

Entretanto, os materiais apresentam a supercondutividade a temperaturas muito 

baixas. O desenvolvimento de materiais de alta temperatura são os que possuem 

Figura 7 - Carbono pirolítico levitando sobre uma matriz de ímãs 

 

Fonte: [52] 
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maior interesse prático, porém os resultados mais promissores foram os que operam 

próximos a temperatura do nitrogênio líquido [21]. Deste modo, diversos trabalhos 

procuram desenvolver novos materiais supercondutores que operem em 

temperaturas mais próximas da temperatura ambiente para tornar esta estratégia de 

suspensão mais interessante do ponto de vista prático. 

Mancal magnético por circuito LC sintonizado 

Neste tipo de mancal, os principais componentes são: fonte de alimentação de 

corrente alternada com frequência fixa, bobinas do eletroímã e capacitores. A 

sustentação estável do eixo ocorre quando o sistema é sintonizado próximo à 

frequência de ressonância do circuito LC formado pelas bobinas do eletroímã e os 

capacitores. Quando o eixo se desloca, ocorre uma mudança na indutância e a 

corrente elétrica se eleva do lado oposto, obrigando o eixo a voltar para a posição 

central. Por muitos anos este tipo de mancal foi utilizado em substituição aos 

mancais de elementos rolantes em giroscópios para sistemas de navegação inercial. 

[23]. Nestes tipos de mancais, a rigidez é pequena, mas suficiente para aplicações 

de instrumentação [5]. A análise deste tipo de mancal é apresentada por [24] e [25]. 

 

Mancal magnético por efeito eletrodinâmico 

O principio de funcionamento deste mancal é baseado na indução de correntes 

parasitas em um condutor. De acordo com a lei de Lenz, quando um material 

condutor se move em um campo magnético, uma corrente elétrica será criada no 

material. Esta corrente gera um campo magnético orientado de forma oposta ao 

campo magnético inicial, gerando uma força magnética. Nestes tipos de mancais, o 

movimento relativo existente entre o rotor e o estator provoca o aparecimento de 

forças de repulsão decorrentes do aparecimento de correntes parasitas. A ideia de 

se utilizar o efeito eletrodinâmico para promover sustentação é antiga. Uma patente 

Figura 8 - Desenho esquemático de mancal magnético por circuito LC 

 

Fonte: Adaptado de [24] 
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depositada em 1923 por Anschutz-Kaemfe indica a utilização deste efeito em 

aplicações giroscópicas [26]. 

Mancais híbridos 

A combinação de tipos diferentes de mancais magnéticos tem como objetivo 

melhorar alguns aspectos, por exemplo aumentar a rigidez do mancal, garantir um 

equilíbrio estaticamente estável, entre outros.  

Conforme foi visto nas seções anteriores, temos em suma os seguintes princípios de 

sustentação que podem ser combinados: 

(1) Mancais de imãs permanentes (PMB); 

(2) Mancal eletromagnético controlado (AMB); 

(3) Mancal por efeito eletrodinâmico (EMB); 

(4) Mancal por circuito LC sintonizado (LCTMB) e, 

(5) Mancal com material supercondutor (SMB). 

Com os princípios de sustentação listados acima e considerando a existência de 

mancal radial e axial, é possível obter 20 combinações diferentes de mancais 

magnéticos híbridos. Para não perder a generalidade, é legítimo adicionar o item 

“outros princípios” (Esp.) que englobaria os princípios não abordados, resultando em 

30 classes de mancais magnéticos híbridos (vide Figura 9). 

 

Em [27] é proposto um mancal axial baseado no efeito eletrodinâmico, utilizando 

para isto um rotor composto por dois arranjos multipolar de imãs na configuração 

Halbach planar e um estator composto por dois conjuntos de bobinas curto-

circuitadas. Como o sistema eletrodinâmico só restringe o eixo de forma axial foi 

utilizado também um par de mancais magnéticos radiais, composto por imãs na 

forma de anéis. Este tipo de mancal foi idealizado para altas rotações, pois o efeito 

eletrodinâmico só é apreciável quando a rotação do rotor excede a velocidade 

Figura 9 - Combinação de princípios de sustentação para mancais magnéticos 

 

Fonte: Autoria própria 
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crítica. Deste modo, o sistema também é composto por mancais axiais auxiliares 

para a condição de rotações baixas (abaixo da rotação crítica) ou nula. Para esse 

mancal, foi sugerida a aplicação em volantes para armazenamento de energia. Uma 

abordagem inversa foi apresentada por [28] que, em principio mostrou ser possível 

para um mancal radial eletrodinâmico. 

1.3 DISCUSSÃO SOBRE MANCAIS MAGNÉTICOS 

Conforme apresentado, os mancais magnéticos são muitos. Apesar da variedade, é 

preciso ponderar sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo, pois 

determinados tipos não são compatíveis com determinadas aplicações. 

Os mancais magnéticos puramente ativos permitem rotações muito elevadas. Alguns 

autores dizem não existir limite de rotação conhecido para este tipo de mancal. É 

comum encontrar textos que afirmam que a maior vantagem deste tipo de mancal 

seja a eliminação total do desgaste, já que em funcionamento, as partes móveis não 

tocam as partes fixas. Porém, cabe ressaltar que estes mancais possuem mancais 

de backup (que são por elementos contactantes) para a partida do sistema e em 

caso de emergência. Devido à necessidade de um sistema de controle e backup, 

este tipo de mancal é construtivamente complexo, tornando seu custo de aquisição e 

manutenção elevados. Por fim, os mancais ativos só podem funcionar se existir uma 

fonte de energia elétrica disponível, pois seu sistema de controle e levitação não 

opera sem eletricidade. 

Mancais magnéticos passivos com pares de ímãs permanentes permitem uma 

economia de energia elétrica quando comparados com dos demais tipos de mancais 

magnéticos. Adicionalmente este tipo de mancal pode ser muito interessante para 

aplicações onde não há muito espaço disponível, bem como em aplicações onde as 

cargas são consideradas de pequeno valor. Porém, devido ao teorema de 

Earnshaw, estes mancais sempre estão acompanhados com outra modalidade de 

mancal. As cargas a que estes mancais podem se submeter são, em geral, sempre 

pequenas. Para cargas elevadas, seria necessária a utilização de ímãs permanentes 

com grande volume e alto produto de energia, aumentando os custos de 

implantação de um sistema deste tipo. 

Mancais eletrodinâmicos podem representar uma alternativa muito interessante para 

aplicações onde o rotor gira a altas rotações. Sua aplicação permite diminuir o 

consumo de energia de todo o sistema de levitação. Entretanto, estes tipos de 

mancais sempre estão associados a outros tipos de mancais, resultando em 

construções complexas, uma vez que o sistema em repouso utiliza um mancal 

contactante e em funcionamento (acima da velocidade crítica), outro tipo de mancal. 

Dependendo do projeto do mancal, um dos principais inconvenientes para este tipo 

de mancal é o superaquecimento devido à presença de correntes de Foucault. 

Mancais magnéticos que utilizam materiais supercondutores ainda são pouco 

aplicados, devido às necessidades inerentes da manutenção da temperatura de 
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operação para estes tipos de mancais. Trata-se de um tipo de mancal em constante 

estudo, almejando principalmente a utilização de novos materiais supercondutores 

que operem próximos à temperatura ambiente denominados supercondutores de 

alta temperatura (High Temperature Superconductor - HTS). Transporte linear por 

levitação magnética e volantes de inércia são as principais aplicações pretendidas 

para este tipo de mancal. 

Devido às limitações impostas pelos principais tipos de mancais discutidos nesta 

seção, várias pesquisas buscam aliar as características mais interessantes dos 

mancais magnéticos através da combinação das estratégias de sustentação, 

resultando em mancais híbridos. 

Como exemplo de um mancal interessante, Silva [29] propõe uma configuração de 

mancal magnético híbrido que utiliza duas estratégias de suspensão: mancais 

radiais compostos por imãs permanentes e controle ativo na direção axial. A Figura 

10 apresenta um esquema com os componentes do mancal. 

 

Conforme mencionado anteriormente, mancais puramente ativos são 

construtivamente complexos, sendo o mancal de Silva uma proposta para reduzir a 

complexidade dos mancais magnéticos ativos. O mancal é composto por um eixo 

rotativo com dois ímãs permanentes em cada extremidade passando por dois 

atuadores eletromagnéticos. Em frente a cada ímã permanente montado no eixo, 

existe outro imã permanente na configuração atrativa resultando em dois mancais 

magnéticos radiais passivos. 

Figura 10 - Mancal híbrido proposto por Silva 

 

Fonte: Adaptado de [29] 
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Para garantir a estabilidade na direção axial, existe uma malha de controle ativo que 

monitora a posição axial do eixo através de um sensor não contactante. O sistema 

de controle consiste em um controlador PID, amplificadores de potência, sensor de 

distância e atuadores eletromagnéticos. Os atuadores eletromagnéticos são 

compostos de um ímã permanente e um eletroímã. Através de um experimento, o 

eixo pôde ser posicionado em 0,4 s com um sinal de referencia de 0,06 mm. O 

mancal híbrido proposto por Silva mostrou-se simples estável e preciso. 

1.4 MOTIVAÇÃO 

A seção 1.3 permitiu verificar que os mancais magnéticos dos tipos puramente 

ativos, passivos utilizando supercondutividade e eletrodinâmicos são, em geral, 

construtivamente complexos, dificultando sua aplicação em sistemas mais simples e 

de baixa carga. 

Apesar de os mancais magnéticos ativos representarem uma solução mais geral 

para a eliminação das perdas de energia por atrito e desgaste, estes possuem 

grandes dimensões para a sustentação de cargas se comparados com outros tipos 

de mancais, além da complexidade do sistema de controle. Algumas aplicações 

possuem limitações de espaço, inviabilizando o emprego de mancais magnéticos 

ativos. Nestes casos, a aplicação de um mancal que possua uma construção 

simples pode ser mais interessante. 

Portanto, a complexidade do mancal magnético empregado afeta problemas como: 

 Custo de fabricação: Quanto mais complexo o mancal, mais componentes 

ele possui, representando um aumento do valor total do sistema de 

suspensão; 

 Custo de aquisição: Condicionante associado à viabilidade econômica. 

Custos elevados podem significar mudança no projeto do mancal ou a 

seleção de um mancal diferente. O custo de aquisição está diretamente 

atrelado ao custo de fabricação; 

 Dificuldade de manutenção: Caso o mancal falhe, a substituição do mesmo 

deve ser feita de modo rápido para minimizar os custos associados à parada 

do sistema; 

 Maior volume ocupado: Se o espaço ocupado for um limitante para a 

aplicação, mancais menores são preferíveis; 

 Maior massa do sistema: Existem aplicações que necessitam minimizar ao 

máximo a massa do sistema para ser possível sua implantação. É o caso, por 

exemplo, de dispositivos biomédicos implantáveis. 

Ademais, existem outros problemas apresentados por alguns tipos de mancais, onde 

se pode destacar: 

 Energia consumida para a suspensão: Alguns mancais necessitam de uma 

fonte externa de energia elétrica para a manutenção da suspensão. Esta 
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condição contribui para o aumento do consumo energético do sistema, dado 

que deverá ser fornecida energia para o sistema de acionamento e para o 

mancal. 

 Necessidade de lubrificação: Em alguns casos, o lubrificante é considerado 

um contaminante para o processo de fabricação de algum produto ou o 

ambiente de trabalho do mancal não permite o uso de lubrificante. 

 Geração de calor: Mancais que geram muito calor devido ao seu 

funcionamento não são adequados em algumas aplicações. O calor gerado 

pode causar dano para as partes adjacentes ao mancal, inviabilizando seu 

uso. 

Em consequência do que foi descrito, é possível constatar que um mancal mais 

simples construtivamente e que dispense sistema de controle seria uma alternativa 

interessante para algumas aplicações. 

1.5 PROPOSTA 

O trabalho desenvolvido por Silva [29] demonstrou ser uma contribuição interessante 

para a diminuição da complexidade de um mancal magnético puramente ativo. 

Porém, é possível simplificar tal conceito de mancal para eliminar a necessidade de 

uma fonte de energia elétrica para manutenção da suspensão. 

Existem aplicações em que os principais esforços que agem sobre o rotor são 

somente na direção radial sendo desprezíveis os esforços na direção axial. Nestes 

casos, é possível a aplicação de suspensão magnética somente nas direções 

radiais, como por exemplo, em bombas centrífugas ou volantes de inércia 

(flywheels). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é estudar um tipo de mancal que alia as 

características de mancais magnéticos radiais passivos com mancais de escora. 

A proposta consiste na utilização de dois pares de ímãs permanentes. Em cada par, 

um ímã está fixo a uma extremidade de um eixo rotativo, enquanto que o outro ímã 

está fixo em um lado de uma base (vide Figura 11). Todos os ímãs são cilíndricos e 

magnetizados na direção axial. Em cada par de ímãs permanentes (denominados 

par magnético), os ímãs estão dispostos de modo a apresentar uma força de atração 

entre si. Sendo assim, os ímãs permanentes são os responsáveis pela retenção do 

rotor na direção radial, pois o rotor apresenta um comportamento de 

autocentralização devido à componente radial da força exercida entre os ímãs que 

compõe os pares magnéticos (o eixo axial do eixo tende a se alinhar com o eixo 

axial dos ímãs localizados na base). 
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Figura 11 - Esquema para o conceito do mancal 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Na direção axial, a posição do rotor é instável devido à rigidez negativa presente em 

cada par magnético. Em vez de utilizar controle ativo para manter o rotor numa 

posição axial central, este trabalho propõe a simples utilização de mancais de 

escora, isto é, a utilização de um pivô sólido contra uma superfície plana de contato, 

onde o pivô e a superfície de contato ocupa o espaço entre cada par magnético 

(denominado entreferro). 

Com o eixo disposto na horizontal, se ímãs permanentes com características 

idênticas são usados e ambos os entreferros são iguais, é possível chegar a uma 

situação ideal na qual a resultante da componente axial da força magnética sobre o 

rotor é nula. Se a carga axial for nula, o atrito e o desgaste nos mancais de escora 

também serão nulos. Esta situação constitui a base do conceito proposto neste 

trabalho. 

Na prática, devido às imperfeições construtivas (como a folga mecânica), a situação 

de equilíbrio supracitada não é praticável. Nesta situação, o rotor é sempre atraído 

para um dos lados do mancal, surgindo um carregamento axial sobre o pivô neste 

lado. No entanto, é possível posicionar o rotor o mais próximo possível da situação 

de equilíbrio, através da minimização da folga. Mesmo assim, uma pequena força 

magnética residual estará presente no rotor e atuará sobre o mancal de escora. 

Quanto melhor for o posicionamento do rotor, menor será a força residual diminuindo 

o atrito e a folga. 

Poderão existir carregamentos estáticos permanentes sobre o rotor, como por 

exemplo, caso o eixo do rotor esteja posicionado na vertical. Pelo ajuste adequado 

da espessura de cada pivô, é possível proporcionar um melhor desempenho do 

mancal híbrido proposto, diminuindo a perda de energia devido ao atrito e também 

diminuindo o desgaste causado pelo contato no mancal de escora. 
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Tal mancal é possível de ser empregado em aplicações nas quais a carga axial é 

muito pequena. Mesmo existindo uma carga axial, se esta for constante, entreferro 

pode ser ajustado de modo que a força magnética axial residual compensa a carga 

axial. Este ajuste pode ser executado, por exemplo, através do controle da altura do 

pivô do mancal de escora durante a fase de fabricação. 

1.6 TRABALHOS SIMILARES 

Após o estabelecimento da proposta do presente trabalho, é importante verificar se 

tal ideia já foi explorada anteriormente por outro(s) pesquisador(es), visto que a ideia 

de associar um mancal de escora a um mancal magnético passivo não é nova. Os 

trabalhos existentes apresentam estratégias para o emprego de ímãs permanentes 

com algumas características diferentes. Dentre os trabalhos encontrados na 

literatura, serão brevemente discutidas nesta seção duas propostas, que foram 

consideradas como possuindo características próximas à proposta deste trabalho. 

Filion et. al. [30] propõe um mancal híbrido obtido pela combinação de um mancal 

magnético passivo radial com um mancal de escora em apenas uma extremidade do 

rotor. 

Para a construção do mancal magnético passivo radial, foram utilizados ímãs 

permanentes anelares com magnetização axial. O conceito fundamental envolvido 

no trabalho é colocar um ímã anelar menor dentro de outro ímã anelar maior na 

configuração repulsiva. O ímã menor estará fixo no eixo do rotor e o maior fará parte 

do estator. Quando os dois ímãs estão alinhados, em tese, a resultante axial é nula. 

Porém, na prática, existe uma instabilidade na direção axial e qualquer desvio 

provoca o aparecimento de uma força axial. A principal vantagem apontada pelos 

autores é a utilização da resultante axial para minimizar a carga axial aplicada sobre 

o mancal de escora. Para aumentar a capacidade de carga do mancal, os autores 

utilizaram vários ímãs empilhados conforme ilustrado na Figura 12, onde os ímãs 

permanentes estão destacados na cor vermelha. Para o mancal de escora, os 

autores fizeram uso de uma esfera de tungstênio contra uma superfície de aço-

ferramenta (destacado na Figura 12 através da cor verde). O contato entre as 

superfícies foi lubrificado. 
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 Apresentar os métodos comuns de solução para cálculo de forças entre ímãs 

permanentes para justificar a escolha de um método para a condução do 

trabalho; 

 Apresentar configurações de ímãs permanentes para a construção de um 

mancal magnético passivo radial compacto; 

 Justificar o uso do método de elementos finitos para o cálculo de forças 

magnéticas; 

 Apresentar os conceitos tribológicos envolvidos no funcionamento do mancal 

híbrido; 

 Fundamentar a escolha para a terminação do pivô considerando o torque de 

atrito e desgaste sofrido. 

 Apresentar o desempenho de uma aplicação para o tipo de mancal 

desenvolvido no trabalho; 

 Avaliar o trabalho em sua plenitude para verificar o atingimento dos objetivos; 

 Propor trabalhos futuros. 

. 
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Capítulo 2 

PARÂMETROS DETERMINANTES PARA O 

DESEMPENHO DO MANCAL 

Objetivos do capítulo 

 Verificar o conceito do mancal proposto através de um teste 

preliminar; 

 Descrever os conceitos básicos que são relevantes para a 

investigação dos parâmetros que possuem influência para a 

rigidez radial da parte passiva do mancal proposto; 

 Rever as principais estratégias para cálculos da força entre 

ímãs permanentes; 

 Investigar a influência da geometria dos ímãs permanentes 

para a rigidez radial da parte passiva do mancal híbrido; 

 Discutir a importância do posicionamento axial do rotor; 

 Propor um método para o posicionamento axial do rotor; 

 Rever os principais conceitos tribológicos para o mancal de 

escora; 

 Definir a geometria da terminação dos pivôs do mancal de 

escora; 

 Verificar a influência do material do pivô para a rigidez radial; 

 Estabelecer uma relação entre indicadores de desempenho e 

critérios a serem considerados no projeto do mancal híbrido; 

Após a descrição do conceito para o mancal híbrido proposto neste trabalho, os 

parâmetros que possuem influência para o desempenho do mancal serão 

investigados e discutidos. Parâmetros são as características presentes nos 

elementos que constituem o mancal, que quando variados provocam uma mudança 

nas características gerais (comportamento) do mancal híbrido, por exemplo, 

capacidade de carga radial. Mancais possuem várias características que devem ser 

levadas em consideração no momento de projeto. No caso do mancal híbrido 

proposto, duas características figuram como principais: rigidez radial e desgaste das 

regiões de contato. 

Este capítulo aborda os conhecimentos que são importantes para maximizar a 

rigidez na direção radial proporcionado pelo mancal magnético passivo e minimizar o 

desgaste causado pelos mancais de escora que compõe a proposta. 
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2.1 TESTE PRELIMINAR 

Através da construção de um sistema simples que represente o futuro sistema a ser 

estudado, pode-se identificar de maneira mais clara os aspectos relevantes a serem 

estudados. Deste modo, é possível ponderar se o comportamento do artefato, que 

no caso trata-se de um mancal, está dentro do esperado, servindo como um 

indicativo de viabilidade para prosseguimento com a pesquisa. 

O presente teste foi planejado e executado com as seguintes intenções: 

 Verificar se na estratégia de suspensão descrita no capítulo anterior, o 

mancal magnético é capaz de suportar esforços radiais; 

 Verificar se o uso de um mancal magnético passivo associado a um mancal 

de escora diminui o atrito entre as partes em contato; 

 Identificar as variáveis a serem estudadas no trabalho; 

 Verificar a questão do ajuste do ponto de equilíbrio axial. 

Conforme descrito na seção de proposta do capítulo anterior, espera-se que o 

presente teste preliminar demonstre por meio de um modelo físico real que o mancal 

é capaz de minimizar o atrito e seja capaz de suportar cargas radiais.  

Devido à instabilidade axial apresentada pelo mancal (consequência do teorema de 

Earnshaw, conforme mencionado no capítulo anterior), acredita-se que o ajuste do 

posicionamento axial do rotor necessite de algum mecanismo para posicionamento 

fino. 

Na execução do teste preliminar, não houve qualquer preocupação com aspectos 

que necessitem maior aprofundamento, por exemplo, o desgaste e o 

dimensionamento das partes constituintes do mancal (o que será feito 

posteriormente). 

O conjunto para realização dos testes é composto por (a) uma base de madeira, (b) 

um rotor e (c) o mancal híbrido conforme conceito explicado na seção 1.5. A Figura 

14 mostra uma visão geral do conjunto. O rotor é composto por um disco de madeira 

e o eixo é feito em alumínio, sendo que o disco é posicionado simetricamente em 

relação ao eixo. Os ímãs utilizados para compor o mancal são de NdFeB com 

formato cilíndrico (diâmetro de 9,5 mm e 6,5 mm de altura) e direção de 

magnetização axial. Um par de ímãs está montado em cada extremidade do eixo de 

alumínio (vide Figura 15), enquanto que os ímãs estacionários estão montados em 

uma peça de PVC rígido (conforme mostra Figura 16) dotada de um parafuso para 

deslocamento axial dos ímãs estacionários quando for necessário fazer ajustes no 

posicionamento axial do eixo.  
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Figura 14 - Conjunto usado para teste preliminar 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

O mancal também é composto por duas esferas de aço (2,0 mm de diâmetro), 

responsáveis pela retenção na direção axial. Cada esfera está localizada na região 

entre os ímãs permanentes montados no eixo e na base conforme Figura 17. Por 

questões de conveniência, as esferas de aço estão fixas aos demais elementos do 

conjunto unicamente por meio da força de atração que os ímãs permanentes 

também exercem sobre elas. 

 

Figura 15 - Detalhe da extremidade do eixo 
com destaque para o ímã 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

Figura 16 - Suportes de PVC para os ímãs 
estacionários 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
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Para o mancal em questão e sob certos limites, quando uma força externa age na 

direção radial do mancal, uma força de restauração surge com mesma direção e 

sentido contrário, tentando manter o eixo alinhado radialmente. 

Figura 17 - Esfera de aço utilizada 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

O eixo é disposto na horizontal, de modo que apenas a componente radial da força 

magnética presente entre os pares adjacentes de ímãs permanentes sejam os 

responsáveis pela sustentação do eixo, visto que apenas a força peso age 

radialmente sobre o rotor. No entanto, o eixo não assume a posição de alinhamento 

ideal (sem deslocamento na direção radial), pois a força radial externa (peso) não é 

nula, resultando no equilíbrio entre as forças radiais em uma posição radial diferente 

de zero. Apesar de haver um deslocamento na direção radial, este é pequeno e 

dependente da força de restauração radial proporcionada pelo mancal magnético 

passivo composto por dois ímãs permanentes (daqui em diante denominados como 

par magnético). A força de restauração radial é variável e dependente do 

desalinhamento radial. Sendo assim, um parâmetro importante é a taxa de variação 

da força de restauração radial em relação ao deslocamento radial. Essa taxa de 

variação é denominada rigidez radial. A rigidez radial será o aspecto mais tratado no 

presente trabalho para garantir que o deslocamento radial não seja excessivo, de 

modo que assegure a retenção radial do rotor. Portanto, os parâmetros que 

influenciam o desempenho do mancal devem, entre outras responsabilidades, 

proporcionar a maximização da rigidez radial. 

O posicionamento axial do rotor próximo ao ponto de equilíbrio teórico, mencionado 

no capítulo anterior, depende da distância existente entre cada par magnético, 

sendo constatado que depende: (a) do valor para os diâmetros das esferas, de 

modo que sejam o mais próximo possível e (b) as propriedades dos ímãs sejam o 

mais próximo possível. 
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de aço 

Eixo 

Suporte 

de PVC 
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Acredita-se que o mancal sob teste será capaz de reter radialmente o rotor, de modo 

a exibir um desalinhamento desprezível e adicionalmente, com o posicionamento 

axial adequado do rotor, o atrito apresentado possa ser considerado pequeno. 

O teste foi executado conforme a seguinte sequência: 

 Rotor foi montado no mancal de modo que o eixo longitudinal estivesse 

disposto na horizontal. 

 Ajuste da distância entre ímãs para posicionamento do rotor próximo ao ponto 

de equilíbrio através de parafusos localizados na estrutura da base do 

mancal. 

 Acionamento manual do rotor, impondo-lhe uma rotação inicial de 360 rpm. 

 Observação do comportamento do mancal e cronometragem do tempo 

transcorrido entre o acionamento do rotor até a rotação do mesmo chegar a 

zero (denominado como tempo de rotação). 

No momento do teste não foi constatado qualquer comportamentos inesperados do 

sistema, sendo que os principais resultados do teste preliminar foram: 

 Após o posicionamento do rotor, o mesmo se manteve em posição radial 

estável e alinhado (desalinhamento desprezível). 

 O tempo de rotação do rotor foi de aproximadamente 4 minutos. 

Deste modo, os resultados concordaram com as perspectivas feitas, pois (a) os ímãs 

utilizados para compor o mancal radial passivo foram suficientes para reter o rotor 

que estava operando na horizontal e (b) o tempo de rotação do sistema permitiu (de 

maneira indireta) verificar que a estratégia de suspensão é realmente capaz de 

diminuir o atrito significativamente. A conclusão de que o atrito foi pequeno para o 

mancal provém do fato de que após o acionamento manual do rotor, apenas forças 

dissipativas foram responsáveis pela diminuição gradual da rotação do eixo. A força 

de atrito é uma força dissipativa e resultante do contato entre a esfera de aço com 

os ímãs permanentes. Mesmo com a presença de tais forças o tempo de rotação foi 

considerado elevado. 

Adicionalmente, a observação do mancal sob teste permitiu criar uma primeira 

estruturação da pesquisa, dividindo o estudo em duas partes principais: estudo das 

características do mancal passivo radial e estudo das características do mancal de 

escora. 

Portanto, o teste preliminar atingiu os objetivos estabelecidos mostrando que a 

estratégia de suspensão possui boas perspectivas para futuras aplicações. 
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2.2 PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A RIGIDEZ RADIAL DOS 

MANCAIS MAGNÉTICOS 

Como na direção radial não existe outro meio de retenção além da força de atração 

magnética entre cada par magnético, neste ponto é necessário investigar a relação 

entre os parâmetros construtivos da parte magnética do mancal híbrido e a rigidez 

radial. 

Conforme mencionado, o cálculo da rigidez é resultado do cálculo da taxa de 

variação da força magnética em relação a um deslocamento. Deste modo, os 

parâmetros construtivos a serem investigados serão aqueles que possuem 

influência, de maneira mais especifica, para a força magnética. 

Deste modo, os parâmetros considerados são: 

 Formato dos ímãs permanentes; 

 Material dos ímãs permanentes; 

 Direção de magnetização dos ímãs permanentes; 

 Distanciamento entre os ímãs permanentes e, 

 Meio material entre os ímãs permanentes. 

Naturalmente, os parâmetros listados podem ser resultantes de outros mais 

elementares, sendo que cada parâmetro será discutido de maneira mais detalhada 

em uma seção específica. 

Para mancais magnéticos passivos radiais, como o que constitui a proposta, as 

condições de máxima rigidez radial são de grande interesse para permitir a melhor 

seleção dos ímãs permanentes. 

Sabe-se da literatura científica que existe uma relação matemática entre a rigidez 

radial e rigidez axial para mancais magnéticos passivos. De imediato, esta relação 

não será comentada, pois a investigação da influência dos parâmetros está 

interessada apenas na rigidez radial. Posteriormente esta relação será discutida 

quando for tratado do posicionamento axial do rotor. 

Um dos primeiros parâmetros a ser definido para a construção de cada par 

magnético é a geometria dos ímãs permanentes. Porém, antes de iniciar a 

investigação da influência da geometria, alguns conceitos básicos sobre materiais 

magnéticos são necessários. Adicionalmente, é necessário fazer uma breve revisão 

sobre os métodos para cálculo de forças magnéticas entre ímãs permanentes. 

Propriedades magnéticas 

São as propriedades do material que são os principais responsáveis por classificar 

objetos como ímãs permanentes. A influência do material magnético para a força 

entre ímãs permanentes está nas suas propriedades magnéticas básicas. Trout [32] 

afirma que são comuns discursos afirmando a importância de todas as propriedades 
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magnéticas de um ímã permanente, mas apenas algumas são realmente críticas 

para determinadas aplicações. Os ímãs permanentes são classificados como 

materiais ferromagnéticos duros, sendo que para este estudo são considerados 

como propriedades básicas: 

 Remanência (��) 

 Coercividade (��) 

 Permeabilidade relativa (��) 

 Produto de energia máximo (��max) 

A remanência é também chamada de indução residual, sendo o valor obtido quando 

o campo magnético externo atuante em um material ferromagnético é removido. 

Por sua vez, a indução magnética pode ser anulada por meio da aplicação de um 

campo magnético externo inverso de intensidade ��. Este campo externo é 

denominado coercividade. Trata-se de uma propriedade magnética de interesse, 

visto que um ímã permanente opera através de seu próprio campo e neste caso é 

desejável que o ímã resista à desmagnetização. Sendo assim, uma alta coercividade 

é desejável. 

Como se pode perceber, a indução magnética e o campo magnético estão 

relacionados. A constante que relaciona estas duas grandezas físicas é denominada 

permeabilidade. A permeabilidade depende do material, sendo composta por um 

fator, representando esta dependência. Este fator é denominado permeabilidade 

relativa. Materiais ferromagnéticos são caracterizados por terem elevados valores de 

permeabilidade relativa. A permeabilidade relativa para um material ferromagnético 

não é constante em função do campo magnético. Para caracterizar as propriedades 

de um material ferromagnético, devemos medir a indução magnética (�) em função 

do campo (�) para obter a curva de histerese (vide Figura 18). 
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Figura 18 - Curva de histerese 

 

 
 

Fonte: [6] 
 

O produto de energia é um parâmetro importante obtido através da curva de 

histerese de um ímã permanente. Esse parâmetro representa o máximo valor do 

produto �� obtido no segundo quadrante da curva de histerese do ímã (conhecida 

por curva de desmagnetização). De acordo com Jiles [33], o produto de energia é 

uma medida do trabalho útil que um ímã permanente é capaz de executar fora do 

ímã. Além disso, quanto maior for o valor do produto de energia, maior será a força 

obtida para um mesmo volume de material. Esta característica é interessante para 

questões de minimização de peso atribuído ao mancal. 

Existem vários materiais interessantes para a fabricação de ímãs permanentes, visto 

que se trata de uma área de pesquisa em constante expansão. Entretanto, apenas 

alguns materiais estão disponíveis comercialmente. Os principais materiais que 

compõe os ímãs permanentes atualmente são: 

 Ferrite: Também conhecido como ímãs cerâmicos. Os ímãs de ferrite são 

fabricados através de um pó com composição na forma XO.6(Fe2O3) onde X 

pode ser bário, estrôncio ou chumbo. Os ímãs de ferrite possuem alta 

coercividade e uma curva de desmagnetização quase linear. 

 SmCo: Os tipos mais comuns são SmCo5 e Sm2Co17. Possuem uma curva de 

desmagnetização praticamente linear. 

 AlNiCo: Os principais componentes deste tipo de ímãs são o ferro, cobalto, 

níquel e alumínio. São duros e frágeis. Possuem propriedades magnéticas 

muito interessantes, porém sua fragilidade torna seu processo de fabricação 

caro. 

 NdFeB: Os ímãs de NdFeB surgiram como uma alternativa para o uso de 

ímãs de SmCo, visto que o Nd é mais abundante que o Sm. Possui elevado 
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Para os propósitos deste trabalho, serão considerados apenas ímãs com direção de 

magnetização axial e radial. A magnetização diametral e a magnetização multipolo 

não são interessantes neste caso, pois a construção do mancal com ímãs 

permanentes com estas direções de magnetização não proporciona uma distribuição 

de campo mais uniforme, gerando possíveis problemas causados por correntes de 

Foucault.  

Inicialmente, serão considerados apenas os ímãs permanentes com direção de 

magnetização axial. 

Neste ponto os parâmetros básicos foram comentados. Entretanto, ainda é 

necessário definir um método para o cálculo das forças de atração entre os imãs 

permanentes. 

Métodos para o cálculo de forças entre ímãs permanentes 

Antes de começar a análise dos parâmetros que influenciam o desempenho do 

mancal híbrido proposto, é preciso fazer algumas considerações sobre como 

calcular a força magnética entre ímãs. A princípio, a informação de interesse é a 

rigidez radial, porém esta é obtida pela taxa de variação da força radial em relação 

ao deslocamento radial de um dos ímãs (que compõe o par magnético) envolvidos 

na análise. Nesta seção os principais métodos para o cálculo de forças entre ímãs 

permanentes serão abordados, para no final justificar a escolha de um método para 

os futuros cálculos deste trabalho. 

Para o desenvolvimento de modelos matemáticos analíticos para a força magnética 

entre ímãs permanentes, a teoria magnetostática é utilizada, pois as equações de 

Maxwell podem ser desacopladas. Isso significa que as equações magnetostáticas 

podem ser resolvidas separadamente (de maneira independente entre os campos 

magnéticos e elétricos). As equações magnetostáticas são as ferramentas básicas, 

porém estratégias são necessárias para a aplicação de tais ferramentas com o 

objetivo final de calcular as forças magnéticas entre ímãs permanentes. Estas 

estratégias são comumente conhecidas como métodos, sendo que as mais 

“clássicas” são: 

 Método das correntes equivalentes; 

 Método das cargas equivalentes. 

Os métodos citados são adicionalmente conhecidos como métodos das fontes 

equivalentes [35]. Entretanto, existem outros métodos que também foram muito 

explorados na literatura científica, como por exemplo: 

 Método do tensor de tensão de Maxwell 

 Método do trabalho virtual 

 Fórmula de Kelvin 
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Para a proposta deste trabalho, são de interesse os ímãs permanentes que 

possuem geometria axissimétrica. Dentre vários trabalhos publicados sobre a 

modelagem matemática de tais ímãs, percebe-se que não foi possível encontrar 

uma expressão matemática que seja uma combinação de funções elementares. Em 

alguns casos, isso se deve ao aparecimento de integrais elípticas no transcorrer do 

desenvolvimento do modelo matemático, visto que não possuem solução analítica. 

Em [36], os autores combinaram o método das correntes magnéticas equivalentes 

com a fórmula de Kelvin, porém para transpor a falta de solução analítica para a 

expressão encontrada, a expansão hipergeométrica para a integral elíptica foi 

utilizada. Entretanto a expressão resultante é extensa, necessitando da 

implementação de um algoritmo computacional para avaliar a expressão. 

Em [37], o método das cargas equivalentes foi empregado. Como resultado, uma 

expressão com vários termos foi encontrada, inclusive contendo somatórias 

aninhadas. Deste modo, novamente, para avaliar a expressão é necessário a 

implementação de um algoritmo em computador para resolver a expressão. 

Em outros casos, por exemplo em [38], foi adotada uma abordagem mista, 

combinando a modelagem analítica com a resolução numérica, o que os autores 

chamaram de solução semi-analítica. 

Conforme apresentado, as tentativas de interpretação das expressões resultantes 

para os métodos analíticos necessitam do auxilio de um algoritmo computacional. 

Diante do exposto, a abordagem numérica torna-se inevitável. 

A maioria dos problemas em eletromagnetismo envolve a resolução das equações 

de Maxwell para uma região finita do modelo geométrico do problema denominada 

domínio espacial [33]. Existem muitos métodos numéricos para resolução de 

problemas em eletromagnetismo, porém o mais utilizado é o Método dos elementos 

finitos (MEF), de acordo com Jiles [33] e Furlani [6]. A principal razão para a 

popularidade é que existem várias ferramentas computacionais comerciais 

disponíveis que permitem ao usuário resolver problemas complexos sem ter que 

desenvolver um algoritmo para um problema específico. Trata-se de um método 

reconhecido para o cálculo de campos desde 1965 através do trabalho de Winslow 

[33]. Adicionalmente, o método dos elementos finitos é baseado em teoremas 

matemáticos que garantem uma precisão maior para elementos finitos menores, 

tornando o método confiável. Sendo assim, a abordagem numérica demonstra ser 

um recurso conveniente para o cálculo de forças magnéticas. 

Um passo a passo da solução pelo MEF é apresentado por Furlani [6], sendo os 

seguintes: 

(1) Dividir a região a ser solucionada em um número finito de sub-regiões 

denominada elementos e “rotular” cada nó que define o elemento; 



48 

(2) Selecionar uma função aproximadora para a solução do campo em cada 

elemento (usualmente uma função polinomial); 

(3) Expressar a solução em cada elemento como uma função dos valores nodais 

e das variáveis espaciais em cada elemento; 

(4) Definir uma energia funcional para a equação do campo e avaliar esta energia 

sobre cada elemento. Isto gera uma expressão para a energia em cada 

elemento em termo de seus valores nodais; 

(5) Obter a energia global do sistema como sendo a soma da energia de cada 

elemento; 

(6) Minimizar a expressão para a energia global em relação aos valores nodais 

desconhecidos. Isto resulta em um sistema de equações algébricas para os 

valores nodais; 

(7) Resolver o sistema de equações do passo anterior para determinar os valores 

nodais e, 

(8) Reconstruir a solução desejada por meio dos valores nodais usando a 

expressão do passo (3). 

Tendo em mente o que foi apresentado até este ponto, conclui-se que (a) a ausência 

de um modelo matemático na forma de uma expressão simples ocasiona uma 

dificuldade para a generalização do comportamento de um conjunto de ímãs 

permanentes de maneira quantitativa e (b) o uso do método dos elementos finitos 

gera resultados para casos particulares. Apesar disso, ainda é possível identificar 

comportamentos semelhantes de maneira qualitativa pela comparação entre vários 

casos. 

Por estas razões, o método dos elementos finitos será utilizado. 

Verificação experimental do método escolhido 

Após a escolha do método, os resultados obtidos pelo método serão verificados. Se 

os resultados forem satisfatórios, o método dos elementos finitos será aplicado no 

transcorrer de todo o trabalho para identificar o comportamento de sistemas de ímãs 

permanentes que compõe o mancal híbrido. 

A verificação do método envolve: 

 Verificação se um modelo linear para o material magnético é suficiente para 

expressar o comportamento dos ímãs utilizados; 

 Confrontar a força de atração axial obtida por meio de medições com a força 

de atração axial obtida pelo método dos elementos finitos. 

Adicionalmente, será feita a identificação da graduação de um ímã cilíndrico com 

dimensões (Ø6×6) mm. Conforme mencionado, um modelo linear para o material 

que compõe o ímã foi utilizado. Na realidade, ímãs permanentes são não lineares e 

precisam ser modelados através de uma curva B-H (curva de histerese). Em várias 

aplicações, o comportamento de um ímã permanente pode ser aproximado usando 
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uma relação linear entre (a) a densidade de fluxo magnético e a intensidade do 

campo magnético ou (b) a intensidade de campo magnético e a permeabilidade 

relativa. Nestes casos apenas os valores para �� e �� são suficientes. Ímãs 

permanentes fabricados com NdFeB possuem um comportamento linear, o que 

facilita a modelagem através do MEF [39]. 

O teste consiste em medir a densidade de fluxo magnético na face plana do ímã 

cilíndrico com o auxilio de um gaussímetro. Os dados do gaussímetro utilizado são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características do gaussímetro 

 

Características Descrição 

Marca GlobalMag 
Modelo TLMP-HALL-15k-T0-E 
Transdutor Sonda Hall Transversal 
Precisão ±2% da leitura e ±1% do fundo de escala a 23°C 
Unidade de leitura gauss 

Fonte: Manual do instrumento 

Um modelo geométrico do ímã permanente foi construído e analisado pelo método 

dos elementos finitos utilizando o software Ansoft Maxwell versão 14 com condições 

apresentadas conforme Tabela 2. A comparação entre o valor para a densidade de 

fluxo obtida pelo MEF e a obtida pela medição com o gaussímetro servirá para 

definir a graduação do ímã permanente. 

Tabela 2 - Considerações para o cálculo pelo MEF 

 

Tipo de simulação Magnetostática 
Dimensões do ímã permanente (Ø6×6) mm 
Material magnético Modelo linear – NdFe30 

    �� = 1.044573 

    �� = −837999,9	Am-1 
Dimensões da fronteira (Ø200×200) mm 
Erro percentual admitido para a energia 0,1 

Fonte: Autoria própria 

Após o ímã ser definido, um modelo para a força axial de atração será computada 

para o modelo virtual do ímã permanente em relação ao deslocamento axial 

(intervalo de deslocamento de 0 a 5 mm). Em paralelo, a medição da força axial de 

atração será feita com o conjunto mostrado na Figura 20 para o mesmo intervalo de 

deslocamento. 
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Figura 20 - Bancada utilizada para medição de força axial e radial. 

 

Fonte: Autoria própria 

A bancada utilizada para medição é composta por: 

 Um dinamômetro para medição da força axial (dados do instrumento 

apresentado na Tabela 3) 

 Estrutura composta por dois mecanismos anti-folga com suportes para os 

ímãs permanentes; 

 Cabeçote micrométrico para variação da distância axial. 

A estrutura feita em alumínio possui dois mecanismos anti-folga para que as 

medições não sejam afetadas por problemas relacionados à tolerância mecânica 

das partes envolvidas. Os mecanismos citados dividem a bancada de teste em duas 

partes, sendo que um lado possui um ímã. Em um lado, existe um cabeçote 

micrométrico para a variação conhecida da distância axial entre os ímãs 

permanentes. O contato entre o cabeçote micrométrico e o mecanismo de 

deslocamento anti-folga é garantido através de um par de molas de tração 

helicoidais. No outro lado o dinamômetro é acoplado ao mecanismo e realiza a 

medição de força. Para a coleta de dados, os ímãs permanentes são montados em 

suportes cilíndricos de PVC rígido e posicionados axialmente alinhados na 

configuração atrativa. O giro do tambor do cabeçote micrométrico provoca o 

distanciamento axial dos ímãs permanentes. Com o deslocamento dos ímãs 

permanentes, a força de atração entre os ímãs permanentes varia, sendo medido 

pelo dinamômetro. 
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Gráfico 1 - Resultado da comprovação experimental. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Conforme pode ser visto no Gráfico 1, a diferença entre a força medida e a força 

computada pelo MEF é menor que 0,5 N. O método dos elementos finitos 

demonstrou ser confiável para o cálculo da força, como esperado. Adicionalmente, o 

MEF foi útil para a determinação da graduação do ímã permanente que inicialmente 

era desconhecida. 

Com os conceitos básicos e o método para cálculo definidos, pode-se iniciar a 

investigação da influência da geometria dos ímãs permanentes para a rigidez radial 

do mancal híbrido. 

2.3 INFLUÊNCIA DO FORMATO DOS ÍMÃS PERMANENTES PARA A 

RIGIDEZ RADIAL 

Teoricamente é possível fabricar inúmeros formatos de ímãs permanentes, porém 

existem limitações de ordem prática para magnetizá-los, o que resulta em alguns 

tipos apenas. Por esta razão, serão apresentados os formatos disponíveis 

comercialmente para limitar o intervalo de possibilidades. Além disso, faz parte da 

intenção do trabalho que o mancal seja de fácil construção, o que significa que os 

elementos constituintes do mancal proposto sejam de fácil aquisição. 

Os principais formatos de ímãs permanentes são: cilíndrico, anelar, cuboidal e 

prismático de base retangular. 
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Figura 22 - Formatos comuns para ímãs permanentes. 

   

(a) Ímã cilíndrico (b) Ímã anelar (c) Ímã em formato de bloco 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para a proposta deste trabalho, os ímãs cilíndricos e anelares são os mais 

adequados devido à distribuição de campo uniforme em relação ao eixo axial 

(considerando o material ideal, ou seja, sem vazios e com propriedades constantes). 

Influência do diâmetro dos ímãs para a rigidez radial – Zona morta 

Com os parâmetros básicos estabelecidos e com o método para análise definido, é 

possível iniciar a investigação dos fatores que influenciam o desempenho do 

mancal. O parâmetro descrito anteriormente como “formato dos ímãs permanentes” 

não é adequado de início para a investigação, pois é composto por parâmetros mais 

básicos. Como os formatos considerados neste trabalho são sólidos de revolução, 

seu formato depende basicamente do diâmetro e da altura. Sendo assim, a 

investigação relacionada com o formato dos ímãs permanentes será feita 

considerando estes dois parâmetros geométricos. 

A adoção de ímãs permanentes com parâmetros geométricos iguais (ou seja, 

diâmetro e alturas iguais) é apenas um caso particular dentro do extenso intervalo 

de combinações possíveis para os dois parâmetros geométricos mencionados. 

Deste modo, é interessante verificar qual é a influência que o uso de ímãs 

permanentes com diâmetros e alturas diferentes provoca na rigidez radial do par 

magnético. 

Uma simulação foi criada para verificar qual é a influência causada apenas pelo 

diâmetro dos ímãs permanentes para a rigidez radial. Daqui em diante deve-se 

entender simulação como uma situação envolvendo ímãs permanentes e suas 

forças calculadas pelo MEF. Mais especificamente, a intenção é verificar qual é a 

influência na rigidez radial causada pelo uso de ímãs permanentes de diferentes 

diâmetros para um par magnético. 

Para esse propósito, as principais atividades serão calcular e comparar o valor da 

rigidez radial para alguns casos, onde apenas o diâmetro de um dos ímãs 
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Cinco casos foram considerados, correspondendo a cinco diferentes diâmetros para 

o ímã permanente móvel. O primeiro caso considera um par de ímãs permanentes 

com o mesmo diâmetro (6,0 mm). Os outros quatro casos levam em consideração os 

seguintes valores comerciais para o diâmetro do ímã superior: 10 mm, 15 mm, 20 

mm, e 25 mm.  

O valor adotado para a altura dos ímãs permanentes foi de 5 mm, sendo válido para 

todos os casos considerados e o valor de entreferro � é constante e igual a 1,0 mm. 

A força radial exercida sobre o ímã de prova é então computada ao longo do 

deslocamento radial �� do ímã móvel, resultando no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Força radial para alguns pares magnéticos 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
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De posse dos valores para a força radial em relação ao deslocamento radial, a 

as curvas para a rigidez radial 

e a 
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O gráfico obtido para a rigidez sugere que para pares de ímãs permanentes com 

grande diferença de diâmetro, existe um intervalo com rigidez praticamente nula. 

Esse intervalo com baixos valores de rigidez será denominado “zona morta” devido à 

incapacidade do mancal de reter cargas na direção radial. Adicionalmente, o gráfico 

deixa claro que o uso de ímãs com o mesmo diâmetro proporciona a rigidez máxima. 

Para o mancal magnético, uma rigidez alta é desejável e esse resultado é de 

extrema importância para a escolha do par magnético com relação ao diâmetro dos 

ímãs. É interessante observar que apesar das inúmeras possibilidades de 

combinação de diâmetros entre ímãs permanentes, apenas o caso particular onde 

os ímãs possuem o mesmo diâmetro possui vantagem prática. 

Em relação à altura dos ímãs 

Para investigar a influência da altura dos ímãs permanentes para a rigidez radial foi 

feita outra simulação. Novamente, existem diversas possibilidades resultantes da 

associação de ímãs com diferentes alturas. Sendo assim, a identificação das 

condições que maximizem a rigidez radial no que diz respeito à escolha da altura 

dos ímãs permanentes é de grande interesse para o projeto do mancal proposto 

neste trabalho. 

O principal objetivo da presente simulação é a verificação da influência da adoção 

de ímãs permanentes de diferentes alturas. Para atingir esse objetivo, a força radial 

será calculada pelo MEF para alguns casos. De posse dos valores para a força 

radial, a rigidez radial será calculada. Por fim, todos os casos serão comparados 

para identificação de padrões.  

Nesta simulação, seis casos foram considerados, onde apenas a altura dos ímãs 

permanentes foi variada e as demais características básicas foram mantidas 

constantes. 

As propriedades magnéticas dos ímãs permanentes considerados na presente 

simulação foram aproximadas por um modelo linear possuindo os mesmos valores 

da Tabela 4. 

A simulação consiste em dois ímãs permanentes cilíndricos inicialmente alinhados 

radialmente na configuração atrativa. Um ímã permanece fixo (ímã de prova) 

enquanto o outro se move radialmente. A Figura 25 ilustra o contexto da simulação, 

indicando as variáveis geométricas consideradas, onde o ímã de prova é o disposto 

na parte inferior da figura. A Tabela 5 informa os valores das variáveis. 
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Figura 25 - Contexto da simulação para verificação da influencia da altura dos ímãs para 
a rigidez radial. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme o ímã móvel se desloca radialmente a componente radial da força 

magnética de atração é computada. A simulação consiste em dois ímãs 

permanentes cilíndricos na configuração atrativa. O ímã superior se desloca 

radialmente e a componente radial da força magnética é computada. 

Tabela 5 - Variáveis da simulação sobre influência da altura dos ímãs 

 

Variável Significado Valor(es) em mm 

� Diâmetro dos ímãs 10,0 

ℎ 
Altura do ímã móvel 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 

20,0; 40,0 

ℎ� Entreferro 1,0 

ℎ� Altura do ímã de prova 10,0 

�� Deslocamento radial zero até 3,0 
 

Fonte: Autoria própria 
 

De posse dos valores para a força radial em relação ao deslocamento radial, a 

rigidez radial foi calculada. Como resultado, temos o Gráfico 4, onde cada traço 

corresponde à rigidez radial para um caso (altura do ímã permanente móvel) 

considerado. A abscissa representa o deslocamento radial e a ordenada representa 

a rigidez radial. 

 

z 

x 

ℎ� 

�� 

ℎ� 

ℎ 

� 
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Gráfico 4 - Rigidez radial para um par de ímãs onde o ímã superior possui altura 
diferente 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pelo Gráfico 4, é possível notar que quanto maior a altura dos ímãs, maior será a 

rigidez radial conseguida. Entretanto, o mesmo gráfico sugere um valor de “rigidez 

limite”, onde o aumento da altura de um dos ímãs permanentes não contribui 

significativamente para o aumento de rigidez radial. Esse resultado se torna mais 

evidente se for construído um gráfico para a rigidez máxima (quando os ímãs estão 

alinhados radialmente) versus altura dos ímãs considerados. 

O Gráfico 5 expressa o valor de rigidez máxima em função da altura dos ímãs 

considerados na simulação. 
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Gráfico 5 - Rigidez máxima obtida em função da altura dos ímãs para o caso 

considerado 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tendo como base o resultado apresentado nesta seção, considera-se que a altura 

dos ímãs permanentes deve possuir um valor (a) no mínimo, igual ao diâmetro dos 

ímãs ou (b) no máximo, o dobro do diâmetro dos ímãs. Este critério serve apenas 

para limitar o valor a ser adotado para a altura dos ímãs permanentes, devendo ser 

avaliado posteriormente com relação ao espaço disponível para emprego dos ímãs 

em uma futura aplicação, pois a altura dos ímãs tem um impacto significativo na 

altura total do sistema. Em capítulo posterior serão apresentadas outras 

configurações para a maximização da rigidez radial sem alterar a altura dos ímãs 

envolvidos. Até o presente momento, somente foi considerado o caso onde o par 

magnético é composto apenas por ímãs permanentes cilíndricos. 

2.4 POSICIONAMENTO AXIAL DO ROTOR 

O posicionamento adequado do eixo é fundamental para minimizar as perdas de 

energia causadas pelo contato entre o pivô e a superfície de contato, pois a retenção 

na direção axial é garantida graças aos pivôs posicionados entre o ímã do eixo e a 

superfície de contato, servindo como mancal de escora. Além disso, o contato 

também pode causar outros problemas, como o desgaste que será abordado 

adiante. 

Uma das possíveis maneiras para posicionar o eixo próximo ao ponto de equilíbrio é 

através do dimensionamento da espessura dos pivôs que compõe o mancal. Esta 

estratégia de posicionamento é considerada como a mais adequada por razões a 

serem explicadas posteriormente. 

Nesta seção será mostrado um procedimento para definir a espessura dos pivôs 

através de um exemplo, onde pode existir outra força agindo axialmente, além das 

� = ∅10	mm 
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forças magnéticas entre os pares de ímãs permanentes. O termo “espessura” deve 

ser entendido como a distância medida paralelamente ao eixo de rotação do pivô 

compreendendo desde o ponto de contato na superfície plana localizada na base até 

o ímã do eixo. É importante não confundir o termo “entreferro” com o termo 

“espessura”, pois representam distâncias diferentes. Entreferro é a distância entre os 

ímãs permanentes adjacentes de cada par magnético. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, existe um caso ideal onde (a) o eixo do 

mancal proposto opera disposto na horizontal (eixo axial do rotor paralelo ao vetor 

gravidade), (b) a distribuição de massa do rotor é uniforme e (c) as características 

dos ímãs permanentes empregados são iguais. Nestas condições apenas as forças 

de atração entre os ímãs permanentes agem axialmente. Sendo assim, existe um 

ponto de operação onde as forças magnéticas de atração se equilibram, sendo este 

ponto denominado como “ponto de equilíbrio”. Neste caso a rigidez radial deve ser 

suficiente para sustentar o peso do rotor e idealmente o posicionamento do eixo 

deve ser simétrico em relação aos ímãs da base resultando em pivôs com mesma 

espessura. 

Infelizmente, em todo projeto mecânico de estrutura existe o problema de folga. A 

folga existente possui influência direta no ajuste do rotor próximo ao ponto de 

equilíbrio, pois a folga favorecerá a atração de um dos lados do mancal. Conforme 

será discutido posteriormente, a folga existente para a distância entre as superfícies 

de contato irá afetar o desgaste do mancal. Deste modo é recomendável que a folga 

seja a menor possível. Essa condição pode ser alcançada se os componentes forem 

construídos com uma tolerância estreita ou caso o sistema possua um mecanismo 

para compensação da folga. 

A estratégia de posicionamento do rotor através do dimensionamento da espessura 

dos pivôs é interessante visto que caso o mancal híbrido (todo o conjunto) sofra um 

movimento brusco na direção axial ocasionando o distanciamento do eixo em 

relação ao ponto de equilíbrio, tal deslocamento não favoreça a força de atração 

provocada por um par magnético, já que a distância entre as superfícies de contato 

é constante. 

Entretanto, existem situações nas quais o eixo é disposto na vertical. Deste modo, 

além das forças magnéticas de atração axial, existe uma componente relacionada 

ao peso do rotor. 

Considerando o caso especial onde: 

 o eixo é posicionado na vertical (vide Figura 26); 

 o mancal magnético é composto por ímãs permanentes iguais (com 

dimensões iguais e propriedades magnéticas iguais) e, 

 um rotor com massa desprezível 

O ponto de equilíbrio irá ocorrer no ponto � = 0	mm. 
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o ponto de equilíbrio para um rotor pesando 2N considerando os mesmos ímãs do 

caso anterior. 

 
Gráfico 7 - Ponto de equilíbrio para um rotor pesando 2N 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Este tipo de gráfico pode ser útil para estimar o entreferro inferior e 

consequentemente a espessura do espaçador inferior. O valor para � onde �res(�) =

0 é o entreferro inferior adicional necessário para contrabalancear o peso do rotor.  

Sendo d_U o entreferro superior (espessura da superfície de contato + espessura do 

pivô), o procedimento geral neste caso é: 

 Determinar o peso do rotor; 

 Estabelecer um valor arbitrário para entreferro superior (d_U), visto que 

quanto menor seu valor, maior será a rigidez axial e radial (vide Figura 27 (a)); 

 Plotar a força magnética para os pares superior e inferior de ímãs 

permanentes versus deslocamento axial (�); 

 Plotar a força axial resultante (�res); 

 Encontrar o valor de d_L onde F_res (δ_L )=0; 

 O entreferro inferior será d_L+d_U (vide Figura 27 (b)), e 

 A espessura do pivô será o valor do entreferro inferior subtraído do valor da 

espessura da superfície de contato. 

 

Entreferro 

+ folga 



 

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

necessita ser considerada na força resultante axial.

2.5 

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

energia

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

Devido à intenção deste trabal

mancal magnético

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, m

fatores relacionados a aplicações especificas 

compartilham características e condições semelhantes.

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Atrito

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

foram

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

necessita ser considerada na força resultante axial.

 DEFINIÇÃO DA GEOMETR

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

energia causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

Devido à intenção deste trabal

mancal magnético

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, m

fatores relacionados a aplicações especificas 

compartilham características e condições semelhantes.

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Atrito 

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

foram determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

Figura 

 
(a) Gap superior

 

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

necessita ser considerada na força resultante axial.

DEFINIÇÃO DA GEOMETR

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

Devido à intenção deste trabal

mancal magnético-contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, m

fatores relacionados a aplicações especificas 

compartilham características e condições semelhantes.

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

Figura 27 - Detalhes dos pivôs superior e inferior

 
superior 
 

Fonte: Autoria própria.

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

necessita ser considerada na força resultante axial.

DEFINIÇÃO DA GEOMETR

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

Devido à intenção deste trabalho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, m

fatores relacionados a aplicações especificas 

compartilham características e condições semelhantes.

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

Detalhes dos pivôs superior e inferior
 

 

 
Fonte: Autoria própria.

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

necessita ser considerada na força resultante axial.

DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA DA TERMINAÇÃO DO 

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

ho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, m

fatores relacionados a aplicações especificas 

compartilham características e condições semelhantes.

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

Detalhes dos pivôs superior e inferior

(b) Gap

Fonte: Autoria própria. 

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

necessita ser considerada na força resultante axial. 

IA DA TERMINAÇÃO DO 

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

ho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, m

fatores relacionados a aplicações especificas [40]. Apesar disso, várias aplicações 

compartilham características e condições semelhantes.

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

Detalhes dos pivôs superior e inferior 

 
Gap inferior

 

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

IA DA TERMINAÇÃO DO 

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceito

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

ho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

propriedades intrínsecas dos materiais envolvidos, mas sim dependente de vários 

. Apesar disso, várias aplicações 

compartilham características e condições semelhantes. 

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser ma

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

 

inferior 

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

IA DA TERMINAÇÃO DO PIVÔ 

Para definição da geometria do pivô, é necessário recorrer aos conceitos básicos de 

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência.

ho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

as sim dependente de vários 

. Apesar disso, várias aplicações 

Apesar de uma abordagem através de fórmulas analíticas ser mais interessante para 

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é nece

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são:

64

 

Dependendo da aplicação, existem outras forças axiais que também podem ocorrer, 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

 

s básicos de 

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

projetos em engenharia por sua importância para diversos campos da ciência. 

ho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

as sim dependente de vários 

. Apesar disso, várias aplicações 

is interessante para 

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

sistema, porém na maioria dos casos uma investigação experimental é necessária. 

Sempre que existe o contato entre dois corpos com a ação de uma carga normal �, 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

determinadas experimentalmente, sendo que as principais características são: 

64 

ocorrer, 

como por exemplo, o empuxo caso o mancal seja aplicado a bombas centrífugas e 

s básicos de 

tribologia. A tribologia é uma ciência que descreve os conceitos envolvidos quando 

duas superfícies em contato direto possuem movimento relativo entre si [40]. 

Qualquer projeto de sistema mecânico esbarra em questões ligadas a perda de 

causada pelo atrito, bem como o desgaste entre elementos de um conjunto 

mecânico. Portanto, a tribologia é uma das ciências mais básicas ligadas aos 

ho em descrever as principais características do 

contactante, o estudo deve se limitar aos aspectos mais básicos. 

O desenvolvimento da tribologia indica que o atrito e o desgaste não são 

as sim dependente de vários 

. Apesar disso, várias aplicações 

is interessante para 

o projeto de sistemas, a tribologia ainda possui uma forte abordagem descritiva e 

qualitativa. Uma abordagem analítica permite fazer previsões do comportamento do 

, 

uma força é requerida para iniciar e manter o movimento. As bases da força de atrito 

 



65 

 A força de atrito sempre age no sentido oposto ao deslocamento relativo entre 

dois corpos 

 O modelo mais simples para a força de atrito estabelece que ela é uma 

função da carga normal, sendo expressa por 

� = �� 

onde, � é o coeficiente de atrito; 

 A força de atrito é independente da área nominal de contato. 

Estas três leis constituem o que é chamado de leis do atrito de deslizamento sob 

condições secas. Vários estudiosos como Coulomb, Euler, entre outros estiveram 

envolvidos com estudos sobre o atrito, porem até hoje não existe um modelo simples 

que permita que o projetista possa calcular o atrito para um par de materiais em 

contato. Hoje é amplamente aceito que o atrito é resultado de uma serie de 

interações entre os corpos em contato. De uma maneira mais fundamental, existem 

três principais fenômenos que controlam o atrito entre sólidos não lubrificados: 

 A área real de contato; 

 A força de cisalhamento das junções adesivas formadas nos pontos de 

contato real e, 

 A forma como as junções adesivas se rompem durante o movimento relativo. 

Como este trabalho trata de um mancal rotativo, é mais adequada a utilização do 

torque de atrito, ao invés do atrito simplesmente. O torque de atrito é o torque 

causado por uma força de atrito sendo expressa em newton-metro. 

No caso do mancal de escora, o método comumente utilizado para calcular o torque 

de atrito para um contato seco leva em conta duas considerações: 

 Pressão uniforme 

 Desgaste uniforme 

No caso de mancais de escora, basicamente, o torque de atrito depende da: 

 geometria da ponta do pivô 

 coeficiente de atrito 

 carga normal 

Em uma seção apropriada, a geometria para o pivô será escolhida baseada em 

modelos analíticos que levam em consideração estas características. 

Os valores quantitativos para o atrito e desgaste na forma de coeficientes de atrito e 

taxa de desgaste disponíveis em vários livros de tribologia dependem basicamente 

dos seguintes grupos de parâmetros: 

 A estrutura do sistema, i.e. seus componentes e suas propriedades 

relevantes 

 As variáveis de operação, i.e. carga, cinemática, temperatura e tempo 
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Contato entre superfícies sólidas 

Os conceitos abordados nesta seção envolve apenas o contato seco entre duas 

superfícies. Essa escolha é justificada pela condição desfavorável a que o mancal 

irá se submeter. Portanto, foi escolhido o pior caso para análise que é o contato 

seco entre duas superfícies. 

Os principais parâmetros para o projeto de um mancal de escora são: 

 Área de contato real 

 Acabamento superficial das duas superfícies 

 Deslocamento entre as duas superfícies 

Desgaste 

De acordo com Williams [41], não existe uma relação simples entre atrito em 

desgaste, o que significa que um atrito elevado não resulta necessariamente em um 

elevado desgaste. 

A definição de desgaste ainda é motivo de discórdia entre os estudiosos da 

tribologia. A definição adotada neste trabalho é “o desgaste é a perda indesejada de 

material”. 

Já se sabe que existem várias mecanismos de desgaste. Por isso, é comum dividir o 

desgaste que ocorre na pratica de engenharia em quatro grandes classes: 

 Desgaste adesivo 

 Desgaste por fadiga da superfície 

 Desgaste abrasivo 

 Desgaste químico 

O desgaste é controlado pelas propriedades do material, condições ambientes, 

condições de operação e a geometria dos corpos em contato. 

No caso do mancal desenvolvido neste trabalho estamos considerando como 

mecanismo principal para o desgaste o desgaste adesivo. Porém o desgaste por 

abrasão também possui um papel importante no mancal desenvolvido, visto que a 

dureza de um material é muito maior que a dureza do outro. 

O desgaste adesivo ocorre quando surge uma junção adesiva na interface de 

contato. A intensidade desta junção depende basicamente da natureza físico-

química da interface de contato. 

Para o cálculo do volume de material perdido pelo mecanismo de desgaste do tipo 

desgaste adesivo existe a fórmula de Holm-Archard, conforme apresentada em 

seguida. 
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 �� =
���

�
  

 

onde � representa um coeficiente de desgate, � a distância linear percorrida e � a 

dureza do material mais “macio” em contato. 

Tendo em mente o que foi apresentado até este ponto sobre os conceitos básicos 

de tribologia, a expectativa é que o posicionamento do rotor do mancal o mais 

próximo possível ao ponto de equilíbrio ocasione primariamente a minimização da 

área real de contato entre a superfície de contato e o pivô resultando em menor 

atrito e menor desgaste. Porém a geometria do pivô ainda precisa ser determinada 

como será feito na próxima seção. 

Considerações para a definição da geometria do pivô 

Como a terminação do pivô faz contato direto com uma das superfícies planas do 

mancal híbrido, problemas de atrito e desgaste devem ser considerados. Sendo 

assim, é importante saber qual tipo de terminação proporciona uma solução de 

compromisso mais interessante para minimizar o torque de atrito e o desgaste. Por 

isso, foi consultada a literatura para verificar a existência de estudos sobre o atrito e 

desgaste de mancais de escora. 

Com a minimização do torque de atrito outros problemas também podem ser 

minimizados, por exemplo temperatura no local de contato. 

Com a minimização do desgaste a vida-útil do mancal híbrido se torna maior, 

proporcionando uma maior segurança no emprego do mancal. 

Para este trabalho, foram considerados os tipos de terminação mais comuns para 

mancais de escora baseado no trabalho de Willams [42].  

Os tipos mais comuns são: 

 Pivô com terminação plana; 

 Pivô com terminação cônica e, 

 Pivô com terminação esférica. 

As expressões para o torque de atrito e desgaste serão apresentadas para cada 

caso e analisadas. A opção que proporcionar a melhor solução de compromisso 

será adotada para futuros testes e implementações práticas. 

Nas expressões desenvolvidas para o desgaste de cada tipo representativo, foi 

considerado que a lei de Holm-Archard é válida em todos os pontos da interface de 

contato. Adicionalmente, o desenvolvimento leva em consideração o trabalho de 

Hertz, onde a elasticidade é linear para relacionar tensão mecânica e deformação, 
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resultando em uma distribuição semi-elíptica da tensão normal à interface de 

contato. 

O caso onde a terminação do pivô é plana é o mais simples para um mancal de 

escora, assim a interface de contato é plana e paralela conforme ilustrado na Figura 

28. 

 

O torque de atrito para manter a rotação é conforme equação (3). 

 � =
���

2
 (3) 

Onde � é o torque de atrito, � é o coeficiente de atrito cinético e � é o raio do eixo. 

O volume de material perdido é conforme equação (4). 

 
�

��
= ������ (4) 

 

Onde � é o volume de material perdido pelo desgaste, �� é o coeficiente de 

desgaste, � é a pressão nominal exercida pelo pivô e � é o número de voltas feitas 

pelo eixo. O produto ���� é conhecido por fator de serviço. 

No caso da terminação cônica, a ponta do pivô fica “retida” em uma cavidade com 

mesma geometria que a ponta do pivô. Para o mancal híbrido, objeto deste trabalho, 

idealmente o contato entre as superfícies é feito através de um ponto conforme 

esquematizado na Figura 29. 

Figura 28 - Representação esquemática para um pivô com terminação plana. 
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Fonte: Autoria própria 
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O torque normalizado para manter a rotação é conforme equação (5). 

 � =
�

���
=

1

2
�

tan � tan ��

1 + tan � tan ��
� (5) 

O volume de material perdido é conforme equação (6). 

 
�

��
= 2 × (����)�/� × �

2

3
�� cot � (6) 

O caso da terminação esférica é semelhante a terminação cônica no que diz 

respeito ao contato entre as superfícies. No caso ideal o contato é realizado através 

de um ponto conforme ilustrado na Figura 30. 

 

Figura 29 - Representação esquemática para um pivô com terminação cônica. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 30 - Representação esquemática para um pivô com terminação esférica 
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Fonte: Autoria própria 
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O torque normalizado para manter a rotação é conforme equação (7). 

 � =
�

���
= 0,5 sin �� (7) 

 

O volume de material perdido é conforme equação (8). 

 
�

��
≈ 0,25 × (81��)�/� × (����)�/� (8) 

 

Análise e discussão sobre os pivôs considerados 

Considerando apenas o torque de atrito, é possível perceber pelas expressões que: 

 Para a terminação plana não existe situação onde o torque de atrito é nulo. 

Ou seja, o caso plano, para o torque de atrito é a pior escolha. 

 Existe uma condição onde o torque de atrito é idealmente nulo para os casos 

esférico e cônico. Isso ocorre quando �� é nulo. Isso significa que o pivô faz 

contato através de apenas um ponto de contato. 

 Para o caso da terminação cônica, o ápice do cone provoca uma 

singularidade na expressão da distribuição de tensão na região de contato. 

Isso significa que esta opção deve ser evitada. 

As expressões para o caso esférico indicam que para o caso de um plano contra a 

esfera, o torque de atrito é nulo, como era de se esperar. Porém esta expressão é 

útil para estimar o torque de atrito após a formação de uma cavidade esférica devido 

ao processo de desgaste. 

A geometria escolhida para este tipo de mancal foi a esférica, pois é mais simples 

construtivamente e resulta em um torque de manutenção menor se comparado com 

outros mancais de contato ou por elementos rolantes. Adicionalmente, estes tipos de 

mancais são mais baratos e mais fáceis de fabricar. 

De acordo com [42], fabricantes de instrumentos de medição elétrica e fabricantes 

de relógios preferem mancais do tipo pivô com terminação cônica e esférica por os 

raios de suas “pontas” são bem menores se comparados com outros tipos de 

mancais aplicáveis. 

Um comportamento esperado para o mancal híbrido ocorre na seguinte situação: o 

desgaste em uma das superfícies de contato causará o aprofundamento da 

cavidade formada pela perda de material. Esta cavidade representa um aumento na 

distância axial, aumentando a folga existente e favorecendo a força de atração em 

um dos lados do mancal. Esse comportamento aumenta a carga axial e 
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Gráfico 8 - Comparação da rigidez radial em relação ao material do pivô 

 

Fonte: Autoria própria. 

Pelo gráfico apresentado, nota-se que o uso de um pivô esférico de material 

ferromagnético aumentou pouco o valor da rigidez máxima, porém a rigidez 

apresentada por cada par magnético possui um valor que varia pouco para um 

intervalo de deslocamento radial maior. Sendo assim, é recomendável a utilização 

de materiais ferromagnéticos para o aumento da rigidez radial. 

2.7 FATORES ADICIONAIS PARA A ESCOLHA DO PAR DE ÍMÃS 

PERMANENTES 

Além dos fatores apresentados, dependendo da aplicação existem outros 

parâmetros que precisam ser levados em consideração como: 

 Densidade dos ímãs permanentes 

 Estabilidade das propriedades magnéticas em relação à temperatura 

 Custo relativo 

 Condutividade elétrica 

Dependendo da aplicação, a massa do mancal (considerando todo o conjunto) é um 

fator importante. Isso é claro nos casos de equipamentos compactos ou portáteis, o 

que está relacionado com o espaço ocupado. Este indicador está relacionado com: a 

densidade do material magnético, dimensões do ímã utilizado (disponível 

comercialmente) e produto de energia. 

A vida-útil do mancal representa um aspecto importante em aplicações onde a 

segurança do conjunto no qual o mancal faz parte deve ser observada. Deste modo, 

é preciso determinar os critérios importantes para maximizar a vida-útil do mancal 

passivo radial. Este indicador está diretamente relacionado com a capacidade do 

ímã de manter suas propriedades magnéticas, i.e.: variação da magnetização com a 
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variação da temperatura, retentividade, coercividade, temperatura de Curie, 

resistência à tração do material magnético e resistência à corrosão. 

Densidade 

Em aplicações onde o mancal é empregado em um sistema que possua restrições 

de peso, a densidade dos ímãs permanentes pode ajudar a minimizar a massa do 

sistema. Por isso, nestes casos materiais com menor valor de densidade são 

preferenciais. 

Condutividade 

Todo material condutor na presença de um campo magnético variável provoca o 

aparecimento de correntes de Foucault o que representa perdas de energia para o 

mancal. As correntes geradas internamente ao material magnético podem influenciar 

o mancal de modo a causar uma degradação de suas propriedades magnéticas. 

Custo relativo 

Um indicador que possui grande importância para qualquer projeto é o custo 

associado aos materiais envolvidos. No caso dos ímãs permanentes, os custos são 

relativamente elevados, pois para se obter ímãs permanentes, é necessário 

materiais e processos que não são simples. Mesmo ímãs permanentes de materiais 

iguais podem ter características diferentes, por exemplo magnetização. Desta forma, 

este indicador está relacionado com o tipo de material magnético e com a orientação 

dos ímãs permanentes. Os fabricantes de ímãs permanentes costumam compara o 

custo dos ímãs em relação ao produto de energia máximo. Os valores para o 

produto de energia servem apenas como referência, pois existem muitas 

graduações de ímãs permanentes para um mesmo tipo de material magnético. 

Resistência à corrosão 

Dependendo da aplicação, ímãs permanentes podem estar sujeitos a ambientes que 

promovam a corrosão, degradando suas propriedades magnéticas de interesse. Por 

este motivo é importante verificar qual é a resistência à corrosão dos principais 

materiais magnéticos. De acordo com Trout [32], os ímãs de ferrite, Alnico e 

samário-cobalto são geralmente estáveis. Porém ímãs de NdFeB são mais reativos, 

necessitando de algum revestimento de proteção. 

Os tipos de revestimentos mais comuns são: 

 Zinco 

 Níquel 

 Epoxy 
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2.8 ENCERRAMENTO DO CAPÍTULO 

Este capítulo iniciou com a apresentação de um teste preliminar para inicio da 

pesquisa. O teste preliminar permitiu identificar alguns parâmetros inicias, bem como 

serviu como teste de viabilidade. Uma breve discussão sobre os métodos para o 

cálculo de forças entre ímãs permanentes permitiu verificar que a análise através de 

modelos matemáticos não é viável, sendo o uso do MEF o recurso mais 

conveniente. 

Em seguida os fatores considerados fundamentais para maximizar a força entre 

ímãs permanentes foram discutidos. Para o desenvolvimento do mancal híbrido, o 

formato do ímã permanente utilizado é importante, pois tal característica possui 

influência: 

 Na distribuição das linhas de fluxo magnético; 

 Nas combinações possíveis entre ímãs permanentes; 

 No espaço ocupado e, 

 Na força exercida entre os ímãs permanentes. 

Além disso, foi demonstrado que: (a) é altamente recomendável a utilização de ímãs 

permanentes cilíndricos com mesmo diâmetro para garantir máxima rigidez radial e 

evitar a zona morta, (b) a altura dos ímãs deve ser no mínimo igual ou no máximo o 

dobro do valor de seu diâmetro. 

O posicionamento axial do rotor foi discutido e um método gráfico foi apresentado 

para a determinação da espessura dos pivôs. 

Através da revisão de conceitos básicos de tribologia, o formato da terminação do 

pivô foi fundamentado, sendo escolhida a terminação esférica, como já vinha sendo 

usado previamente. 

A utilização de um material ferromagnético para a construção do pivô foi discutida e 

comparada com a utilização de um material polimérico, onde foi constatado que o 

material ferromagnético (no caso aço) não aumentou significativamente o valor da 

rigidez radial, porém aumentou o valor da rigidez para um deslocamento maior 

(situação contrária à zona morta). 

É possível afirmar que no projeto de mancais (num contexto mais geral), existem 

indicadores de desempenho que são comuns entre todos os tipos, tendo em mente 

suas particularidades associadas à estratégia de suspensão. 

A rigidez radial do mancal híbrido é de extrema importância, pois é ela a responsável 

pelo funcionamento adequado do mancal podendo ser considerado como um 

indicador de desempenho estando relacionado com diversas características como: 

produto de energia, dimensões dos ímãs utilizados, espaçamento entre os ímãs 

utilizados e configuração dos ímãs utilizados. 
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Conhecendo quais são os critérios básicos, é necessário entender suas 

particularidades para possibilitar posteriormente a seleção de seus atributos, por 

exemplo, qual configuração, qual material magnético, etc. 

A seleção adequada de ímãs permanentes levando em consideração os parâmetros 

listados anteriormente pode ser uma tarefa extremamente difícil, visto que muitos 

destes parâmetros são interconectados, i.e. um parâmetro influencia outros 

parâmetros, necessitando de uma visão holística na seleção do ímã permanente. 

Cada indicador serve para guiar a busca pelos critérios importantes de seleção dos 

ímãs permanentes. Deste modo, é possível destacar cada critério relevante para o 

design do mancal passivo. A Tabela 6 resume os indicadores de desempenho 

considerados mais relevantes. 

 

  

Tabela 6 - Relação entre os indicadores de desempenho e os critérios. 

Indicadores de 
desempenho 

Depende predominantemente do(a) Critérios importantes 

Custo dos ímãs 
permanentes 
empregados 

 Tipo de material 
 Orientação de magnetização dos 

ímãs 

 Custo relativo para materiais 
magnéticos disponíveis 
comercialmente 

 Orientação de magnetização dos 
ímãs 

Manutenção 
 Disponibilidade comercial dos 

ímãs 
 Design simples 

 Formatos de ímãs permanentes 
comerciais 

 Design simples 

Massa do 
conjunto 

 Propriedades mecânicas dos 
ímãs 

 Dimensões dos ímãs 
 Propriedades magnéticas dos 

ímãs 

 Densidade do material magnético 
 Formatos de ímãs permanentes 

comerciais 
 Produto de energia 

Vida-útil 

 Tipo de material 
 Propriedades magnéticas dos 

ímãs 
 Propriedades químicas dos ímãs 
 Propriedades mecânicas dos 

ímãs 

 Variação da magnetização com a 
variação da temperatura 

 Retentividade 
 Coercitividade 
 Temperatura de Curie 
 Resistência à tração do material 

magnético 
 Resistência à corrosão do 

material magnético 

Espaço ocupado 

 Propriedades magnéticas dos 
ímãs 

 Dimensões dos ímãs 
 Formato dos ímãs 
 Tipo de material 

 Produto de energia 
 Dimensões de ímãs permanentes 

comerciais 

Rigidez radial e 
axial 

 Configuração dos ímãs 
 Dimensões dos ímãs 
 Espaçamento entre os ímãs 
 Propriedades magnéticas 

 Orientações de magnetização 
dos ímãs 

 Configuração dos ímãs 
o Formatos disponíveis 

 Relação entre dimensões dos 
ímãs e força magnética 

 Relação entre o espaçamento 
dos ímãs e força magnética 

 Produto de energia 
 Ponto de operação 
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Capítulo 3 

VERIFICAÇÃO EXPERIMENTAL DO MANCAL 

Objetivos do capítulo 

 Verificar a capacidade do mancal em minimizar o desgaste causado por uma 

condição desfavorável em um ensaio acelerado; 

 Identificar comportamentos não previstos do mancal quando em operação; 

 Propor melhorias para o funcionamento do mancal de escora que compõe o 

mancal híbrido 

 Validar o conceito do mancal híbrido desgaste através de um ensaio acelerado. 

Após os fatores que possuem influência no desempenho do mancal terem sido 

discutidos no capítulo anterior, o desempenho será verificado através de um 

experimento sob condições conhecidas.  

Além disso, uma das vantagens previstas no capítulo 1 para a atual proposta é a de 

que o ajuste do rotor próximo ao ponto de equilíbrio proporcione uma vida-útil 

elevada. Quando se menciona “vida-útil”, vários aspectos estão envolvidos como a 

estabilidade das propriedades magnéticas, mecânicas e a integridade da estrutura. 

Para este trabalho, a integridade da estrutura será verificada apenas no que diz 

respeito ao desgaste causado pelo pivô que gira contra uma superfície plana. 

Quando se deseja verificar algum aspecto relacionado com o atrito ou desgaste 

através de um teste, tal procedimento é denominado como triboteste por alguns 

autores. Aqui iremos denominar o triboteste como investigação experimental 

simplesmente. 

O estudo experimental de desgaste é importante, pelas seguintes razões: 

 Atualmente não existe um modelo matemático de alta resolução capaz de 

predizer o volume de material perdido pelo processo de desgaste envolvido 

[41], visto que a tribologia envolve fenômenos complexos, tornando a 

modelagem uma tarefa difícil. Por esse motivo, um teste permitiria verificar o 

desgaste causado pelo funcionamento do mancal sob condições 

predeterminadas. 

 Devido à natureza empírica da tribologia [41] [43], existe muita informação, 

porém a quantidade de informação disponível dificulta a procura e seleção de 

informações relevantes. 
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 Existe certa controvérsia a respeito dos mecanismos de desgaste [43]. O 

teste representa uma maneira confiável de investigar os fenômenos de 

desgaste que estão ocorrendo. 

As razões listadas acima se referem apenas para a comprovação do fenômeno de 

desgaste per se. Porém, existem fatores que talvez não foram levados em 

consideração. Por exemplo, o comportamento previsto para o mancal pode não ser 

o mesmo do comportamento real. Portanto, apenas a experimentação sob condições 

conhecidas é realmente capaz de validar um modelo. 

Tendo em mente as razões descritas anteriormente, a presente investigação 

experimental pretende: 

 Verificar se o posicionamento do rotor próximo ao ponto de equilíbrio é capaz 

de minimizar o desgaste para um caso desfavorável. O caso desfavorável é 

obtido através da escolha de materiais e condições em que um desgaste 

severo é esperado. O principal motivo para a escolha de uma condição 

desfavorável foi a de que o mancal não pode ter seu funcionamento 

gravemente comprometido, pois isso representaria um risco para o sistema 

que ele compõe; 

 Obter um entendimento prático do processo de desgaste envolvido, visto que 

a tribologia é uma ciência empírica; 

 Estimar a taxa de desgaste para a condição imposta através da medição 

direta da região desgastada; 

 Identificar comportamentos não previstos na etapa de planejamento do teste; 

 Observar o comportamento do mancal após a formação da cavidade 

resultante do processo de desgaste; 

 Propor melhorias para o funcionamento do mancal de escora baseado nos 

resultados obtidos. 

3.1 PLANEJAMENTO DO TESTE 

Como não existe um teste padrão para avaliar o desgaste, esta seção apresenta as 

considerações para o presente teste. É importante lembrar que um triboteste não é 

apenas influenciado pelas características dos materiais envolvidos, mas também 

pelo sistema mecânico como um todo.  

Todavia, existem algumas tentativas de classificar os triboteste. Quando o teste é 

desenvolvido, procurando entender qual é o tipo de desgaste, tais testes podem ser 

chamados de testes de primeira ordem. Quando se está preocupado com 

parâmetros mais específicos, por exemplo temperatura, carga, velocidade, tais teste 

são considerados como sendo de segunda ordem [44]. Zum Gahr [45], estabelece 

cinco níveis para triboteste que vão desde os testes de campo a testes com modelo. 

O teste de campo é o que apresenta o maior realismo, enquanto que o teste com 

modelo é o que possui um maior controle das variáveis envolvidas. O presente teste 
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pode ser classificado como semi-teste de par tribológicos o que significa que o atrito 

será verificado quando o mancal híbrido estiver operando em sua configuração mais 

simples, estando em uma localização intermediaria na classificação apresentada. 

Além disso, os tribotestes podem ser classificados como abertos ou fechados. Essa 

classificação leva em conta a renovação do contato entre as superfícies 

consideradas. No presente caso, trata-se de um triboteste fechado, visto que o pivô 

sempre estará em contato na mesma região.  

Para o teste de desgaste, serão utilizadas como variáveis controladas: 

 dureza dos materiais em contato; 

 carga normal ao contato entre as superfícies; 

 velocidade angular (rotação) da ponta do pivô em relação a superfície plana 

de contato e, 

 ausência de lubrificante entre as superfícies em contato. 

Considerando que o posicionamento do rotor próximo ao ponto de equilíbrio é capaz 

de minimizar o desgaste causado pelo contato entre o pivô e a superfície plana de 

contato através da minimização da carga normal, os materiais selecionados para o 

teste foram escolhidos de modo a favorecer o desgaste. Sendo assim, os materiais 

escolhidos foram: 

 PVC rígido para a superfície plana de contato e, 

 Aço para a terminação do pivô. 

A diferença de dureza entre o PVC rígido e a ponta do pivô de aço é muito grande. 

Assim, a diferença entre a dureza dos dois materiais favorece o desgaste. 

Adicionalmente, a escolha da terminação do pivô de aço foi baseada nos seguintes 

motivos: (a) facilitar a verificação do desgaste no local de contato, pois é esperado 

que o desgaste ocorresse apenas na superfície plana de PVC e (b) facilidade em 

encontrar uma esfera de aço com qualidade de acabamento e tolerâncias 

extremamente estreitas para servir como terminação do pivô. 

Em relação à rotação do disco, foi escolhido um valor considerado elevado para 

futuras aplicações do mancal híbrido. Desse modo, uma rotação elevada possui 

como principais intenções: (a) proporcionar um teste de desgaste acelerado e (b) 

criar uma condição desfavorável de desgaste. Trata-se de uma prática comum em 

laboratórios conforme cita Bushan [41]. 

Por fim, o teste foi realizado a seco, i.e. sem a utilização de lubrificante, o que 

também favorece o desgaste. 

Essas escolhas permitem afastar dúvidas com relação à vida útil do mancal híbrido, 

pois o desgaste é um parâmetro de projeto de grande relevância para o 

funcionamento adequado do sistema. 
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Estudiosos da tribologia recomendam estudar bem a aplicação antes de planejar o 

triboteste. Porém, como se trata de um mancal com mais de uma aplicação 

pretendida, o teste precisa considerar apenas os componentes mínimos do sistema. 

Em relação ao mancal magnético que compõe o mancal híbrido, a principal diretriz 

adotada foi a escolha de ímãs permanentes cilíndricos com mesmo diâmetro para 

maximizar a rigidez radial e principalmente eliminar o problema da zona morta. 

Como na direção radial o rotor é retido apenas pela atração entre os ímãs 

permanentes de cada par magnético, a rigidez radial não pode ser nula na região 

próxima a condição de alinhamento radial. 

Adicionalmente, é importante ter em mente o principio de funcionamento do mancal 

híbrido para evitar influências indesejadas para o andamento idealizado do teste. 

Deste modo, os principais cuidados tomados foram: 

 O acionamento do rotor não deve influenciar o funcionamento dos mancais 

radiais passivos. Por isso, foi utilizada uma saída de ar comprimido para 

acionar o rotor. 

 O posicionamento do rotor próximo ao ponto de equilíbrio deve ser feito de 

maneira conhecida. Por isso, o conjunto para testes construído possui um 

sistema de posicionamento através de um cabeçote micrométrico e pelo uso 

de chapas de material polimérico de espessura conhecida (denominado 

calço). 

 A rigidez da estrutura do conjunto para testes deve ser suficiente para evitar 

possíveis deformações e consequentes distúrbios para o teste. Por isso, a 

estrutura do conjunto de teste foi fabricada com uma estrutura robusta em liga 

de alumínio. 

 A medição de velocidade angular deve ser preferencialmente do tipo não 

contactante para evitar influências na dinâmica do rotor. Por isso, foi utilizado 

um sensor reflexivo. 

Valendo-se destes princípios norteadores, o conjunto experimental foi idealizado 

conforme Figura 32 e construído, resultando no sistema da Figura 33. Os principais 

elementos do conjunto para teste são: 

 Estrutura: em alumínio; 

 Rotor: composto por um disco de PVC rígido e eixo de alumínio; 

 Sensor óptico reflexivo (Vishay, código TCRT1000); 

 Saída de ar comprimido para acionamento do disco; 

 Cabeçote micrométrico para posicionamento do rotor; 

 Mancais passivos: utilizando ímãs cilíndricos de NdFeB (Ø9,5×5,0 mm); 

 Pivô: esfera de aço (diâmetro de 2,0 mm); 

 Chapas removíveis de PVC rígido como superfície de contato. 
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 As partes metálicas (principalmente os parafusos de aço) do conjunto para 

testes não exercem influências relevantes para o funcionamento dos mancais 

radiais. Isto é, não provocam o aparecimento de correntes parasitas. 

 O giro do rotor está sempre alinhado com a direção axial dos ímãs 

permanentes que compõe os mancais magnéticos passivos radiais, para 

evitar um desgaste irregular da superfície plana de contato. 

 O ajuste do mancal superior sofre um desalinhamento desprezível devido ao 

mecanismo sem folga empregado. 
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Figura 33 - Conjunto para testes construído 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
 

Conforme mencionado, além do conjunto para teste, foi necessário utilizar um 

osciloscópio para leitura da rotação proveniente do sensor reflexivo e um 

compressor para prover ar comprimido para acionamento do rotor. 
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do teste pelo tempo previsto, o rotor foi parado e as superfícies de contato foram 

examinadas. 

Inicialmente a verificação foi visual e depois a superfície de contato foi retirada do 

conjunto de testes para medição da profundidade da cavidade formada. Entretanto, 

devido ao pequeno desgaste ocorrido, não foi possível medir a profundidade da 

região desgastada com o método planejado. 

A Figura 36 e a Figura 37 mostram o desgaste sofrido pela superfície de contato 

inferior. 

Figura 36 - Superfície de contato inferior após 
o teste de desgaste 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

Figura 37 - Ampliação da superfície de 
contato inferior após o teste de desgaste 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

A mancha escura vista na superfície do PVC é o local de contato entre o pivô e o 

PVC. Uma possível explicação para o seu surgimento foi a mudança nas 

características estruturais da superfície devido à elevada rotação do pivô o que 

causou uma elevação da temperatura local. 

3.5 CONCLUSÕES DO EXPERIMENTO 

Conforme abordado no capítulo anterior, a escolha da terminação do mancal de 

escora foi baseada em modelos matemáticos simples desenvolvidos a partir do 

modelo de contato Hertziano e modelo de Holm-Archard para o atrito seco, 

resultando na escolha do pivô com terminação esférica. O presente capítulo tratou 

de um teste para validação do mancal, tendo como foco principal a verificação 

experimental do desgaste. A verificação experimental do desgaste é uma tarefa 

inevitável para a proposta do trabalho, pois o desgaste é um fenômeno complexo 

que sofre com a falta de modelos matemáticos confiáveis. 

O teste permitiu demonstrar (como esperado) que o desgaste provocado pelo 

contato do pivô de aço contra a superfície de PVC foi muito pequeno devido ao 

ajuste do rotor próximo ao ponto de equilíbrio, apesar da diferença entre as durezas 

dos materiais. Cabe lembrar que o uso do PVC foi apenas para efeito de teste em 
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condições severas, sendo necessária uma escolha adequada para os materiais, 

conforme previamente tratado. Em um dos testes preliminares a cavidade formada 

possuía uma profundidade maior se comparada com o teste definitivo, pois o ajuste 

da posição axial do rotor não foi bem estabelecido. 

Através do teste, foi possível verificar que o desgaste na região de contato é 

influenciado pelas seguintes características: 

 planicidade da superfície de contato; 

 presença de forças radiais e, 

 ajuste da posição axial do rotor próximo do ponto de equilíbrio. 

Foi constatado no teste que quando a superfície de contato não é plana, o giro do 

eixo provoca o aparecimento de um movimento adicional, onde a ponta do pivô 

descreve uma trajetória circular sobre a superfície de contato. Sendo que a distância 

entre as superfícies de contato possui um valor fixo e deve ser de tal modo que 

proporcione a menor folga axial possível, a falta de planicidade pode provocar o 

aparecimento de uma componente radial da força de reação devido ao contato entre 

o pivô e a superfície de contato de duas maneiras basicamente. A primeira maneira 

ocorre quando o rotor é posicionado próximo ao ponto de equilíbrio e a superfície de 

contato já possuía erro de planicidade. Neste caso, as regiões mais periféricas 

representam uma folga favorecendo a força de atração magnética entre os ímãs 

permanentes que compõe o par inferior do mancal. A segunda maneira ocorre 

quando a distância entre as superfícies de contato já foi pré-estabelecida e o rotor foi 

montado em um sistema com erro de planicidade. Neste caso, o eixo é obrigado a 

inclinar, pois caso permanecesse alinhado radialmente operaria pressionado 

axialmente. A composição dos movimentos de rotação e translação do eixo causa o 

aparecimento de uma região anelar de desgaste ao invés de uma cavidade alinhada 

com a direção axial do mancal magnético. Como resultado, o sistema passa a vibrar 

realimentando e favorecendo o desgaste. 
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determinantes para o desempenho do mancal) são de grande valia para 

maximização da rigidez radial e assim evitar o problema supracitado.  

Conforme a cavidade esférica se torna cada vez maior, o rotor se afasta mais do 

ponto de equilíbrio. Isso provoca um aumento da carga normal sobre a superfície de 

contato, resultando em um aumento do desgaste. Mesmo após as 20 horas de teste 

a cavidade formada possuía uma pequena profundidade. Isso indica que os mancais 

magnéticos radiais que compõe o mancal híbrido proposto são uma boa maneira 

para aliviar o desgaste da superfície de contato, mesmo sob condições de pequeno 

afastamento do ponto de equilíbrio. 

Tendo em mente o que foi exposto até aqui, fica claro que o sistema para 

posicionamento do rotor tem uma grande responsabilidade para o desgaste do 

mancal híbrido (considerando todo o sistema). Deste modo, ficou clara a importância 

do dimensionamento adequado da espessura dos pivôs. 

A utilização de pivôs para mancais axiais é conhecida há muito tempo, sendo uma 

das estratégias de suspensão mais simples que existe. Apesar de a ideia ser 

simples, esta envolve conceitos de tribologia que são extremamente complexos. 

Os casos considerados no início do capítulo são os mais comuns, onde a carga 

principal é axial, sendo necessário algum outro meio de reter o eixo radialmente. Por 

esta razão os pivôs ficam “encaixados” (conhecido na literatura científica como 

contato conforme) na base onde eles estão em contato. No caso do mancal híbrido 

proposto neste trabalho, os mancais magnéticos radiais passivos possuem tal 

responsabilidade, resultando em; 

 Projeto mais simples construtivamente; 

 Pequeno atrito; 

 Pequeno desgaste; 
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Capítulo 4 

MELHORIAS PARA O MANCAL MAGNÉTICO 

PASSIVO RADIAL 

Objetivos do capítulo 

 Propor associações entre ímãs permanentes para melhorar a 

rigidez radial da parte passiva do mancal híbrido; 

 Verificar o comportamento da rigidez radial através do MEF 

para as associações propostas. 

A configuração padrão para os ímãs permanentes adotada até o momento se 

mostrou suficiente para garantir a rigidez radial e tornar o atrito e o desgaste 

causado pelo contato entre o pivô e a base do mancal aceitável. 

Tendo em vista que a restrição de movimentos radiais no mancal proposto é de 

responsabilidade exclusiva dos ímãs permanentes utilizados, é de grande interesse 

buscar estratégias para aumentar a rigidez radial dos pares de mancais passivos 

(pares de ímãs). Neste sentido, pode ser possível encontrar uma configuração de 

ímãs permanentes que aumentem a rigidez radial através da combinação de ímãs 

com geometrias anelar e cilíndrica. Como consequência desta estratégia, temos um 

pequeno aumento no volume ocupado pelos ímãs permanentes, sendo necessário 

verificar quais outras consequências existem para esta nova estratégia. 

Este capítulo trata do desenvolvimento e da avaliação da nova estratégia para 

melhoria da rigidez radial proporcionada pela combinação de ímãs permanentes. 

4.1 CONVENÇÃO 

Antes de iniciar a investigação das combinações possíveis de ímãs permanentes, é 

conveniente estabelecer uma nomenclatura para cada associação. Tendo em vista 

que os formatos de ímãs permanentes mais comuns comercialmente são os 

cilíndricos e anelares, é possível fazer uma analogia com circuitos elétricos, 

comparando o sentido da magnetização dos ímãs ao sentido de deslocamento da 

corrente elétrica para alguns casos. É importante destacar que esta comparação 

serve apenas para efeitos de nomenclatura, não possuindo qualquer outra relação. 

Conforme tratado em um capítulo anterior, existem várias direções de magnetização 

possíveis para ímãs permanentes de formato cilíndrico e anelar. Porém, neste 
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capítulo as direções de magnetização consideradas aqui serão a axial e a radial, 

tanto para ímãs cilíndricos como para ímãs anelares. 

Deste modo, as possíveis associações são apresentadas na Figura 39. 

Figura 39 - Nomenclatura adotada para associação entre pares de ímãs permanentes. 

 

 

 

 

(a) Série (b) Paralelo (c) Anti-série 

   

(d) Anti-paralelo (e) Paralelo radial para fora 
(f) Paralelo radial para 

dentro 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Inicialmente, é preciso verificar quais associações possuem aplicação prática para 

as restrições impostas no desenvolvimento de um mancal. Isso permitirá diminuir a 

quantidade de possibilidades a serem avaliadas. 

Observando as associações descritas na seção anterior, percebe-se que o caso (c) 

não possui qualquer utilidade prática, visto que se trata de uma condição 

extremamente desfavorável, onde um dos ímãs representa uma fonte de 

desmagnetização intensa para o outro. Além disso, é evidente concluir que a força 

magnética exercida por esta associação sobre outro ímã será menor. Deste modo, 

de imediato o caso (c) será descartado. 

Na realidade, o caso (a) é equivalente a substituir dois imãs em série por um ímã 

com o dobro da altura. Adicionalmente, tanto o caso (a) como o caso (c) possuem a 

desvantagem de exigir um aumento da altura do sistema, pois ambos possuem a 

maior altura dentre as associações apresentadas. 

As associações de ímãs apresentadas na Figura 39 correspondem a apenas uma 

parte do mancal radial passivo, pois outro ímã deve compor o par magnético. Em 

outras palavras, uma parte fica fixa no eixo e outra parte fica fixa na base do mancal 

híbrido. 
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Novamente é necessário verificar se existe algum conflito entre a utilização das 

possíveis associações e algum requisito do mancal híbrido. Pensando na limitação 

geométrica para o eixo, sabe-se que a utilização das associações paralelas no eixo 

é desaconselhável, servindo como requisito de projeto para limitar as possibilidades. 

Por este motivo, as possibilidades para a combinação de imãs é diminuída, 

resultando nos quatro casos apresentados na Figura 40. 

Figura 40 - Casos possíveis para melhoria da rigidez do mancal 

 

  

Caso 01 Caso 02 

  

Caso 03 Caso 04 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 40, o ímã superior fica fixo no eixo e os ímãs permanentes associados 

ficam fixos na base do mancal híbrido conforme exemplificado na Figura 41. O caso 

01 não precisará ser investigado, visto que a associação dos ímãs inferiores é 

equivalente à substituição dos ímãs associados por um ímã de diâmetro igual ao 

diâmetro externo do ímã anelar. Esta situação já foi descrita em um capítulo anterior, 

mais especificamente quando foi tratado sobre a zona morta. Portanto, este caso é 

indesejável e não precisará ser avaliado. 

 

  

 

  

 

   

 

  

 



92 

Figura 41 - Exemplo de localização dos ímãs 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.3 ESTUDOS DA RIGIDEZ RADIAL PELO MEF 

Para verificar se alguma destas configurações proporciona alguma melhoria da 

rigidez radial do mancal híbrido, três cálculos pelo MEF para cada um dos casos 

considerados anteriormente. Para a realização dos cálculos o Ansoft Maxwell 14 foi 

utilizado. 

As simulações consistem em verificar o comportamento da rigidez radial para cada 

uma dos casos. Cada caso será comparado com a configuração padrão. A 

configuração padrão consiste em dois ímãs permanentes cilíndricos de mesmo 

diâmetro na configuração atrativa. As dimensões dos ímãs do caso padrão é Ø10×5 

mm. 

4.4 CASO 02 

Descrição da simulação do caso 02 

Um modelo geométrico para o caso 02 foi construído conforme ilustrado na Figura 

42. 

 

 

  

Eixo 

Base 
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Figura 42 - Modelo geométrico para cálculo do caso 02 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As cotas indicadas na Figura 42 são explicadas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Cotas para simulação do caso 02 

 

Cota Descrição 
Valor 

(em mm) 

�� diâmetro dos ímãs cilíndricos e diâmetro 
interno do ímã anelar 

10,0 

�� diâmetro externo do ímã anelar 19,0 
ℎ� entreferro entre os ímãs 2,0 
ℎ� altura dos ímãs 5,0 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A simulação consiste em deslocar radialmente o ímã permanente 01, partindo da 

posição central, �� = 0, até �� = 5 mm com um passo de 0,25 mm. Durante o 

deslocamento a componente radial da força sobre o ímã 01 é computada. Por esta 

razão o ímã 01 foi chamado de “ímã de prova”. A rigidez radial é obtida através do 

cálculo da taxa de variação da força radial em relação ao deslocamento radial. 

A Tabela 8 resume outras características relevantes da simulação. 
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Tabela 8 - Contexto para a simulação do caso 02 

 

Tipo de simulação Magnetostática 

Materiais dos ímãs 

Modelo linear 

 �� = 1.044573 

 �� = −837999,9	Am-1 

Características do boundarie 
Superfície cilíndrica com 

dimensões (Ø200×200) mm 

Erro percentual admitido para a 

energia 
0,1 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Resultados para simulação do caso 02 

A simulação convergiu para o resultado conforme as condições estabelecidas. Como 

exemplo, a Figura 43 mostra as linhas de fluxo quando o ímã de prova está na 

posição central. 

 

Figura 43 - Linhas de fluxo para o caso 02 na posição central. 
 

  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A rigidez radial foi determinada pelo cálculo da componente radial da força de 

atração, resultando no Gráfico 9. Além da rigidez para o caso 02, também estão 

presentes os valores para a rigidez radial para o caso padrão. 
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Gráfico 9 - Comparação da rigidez radial entre o caso 02 e o caso padrão 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
 

4.5 CASO 03 

Descrição da simulação do caso 03 

Um modelo geométrico para o caso 02 foi construído conforme ilustrado na figura 

abaixo. 

Figura 44 - Modelo geométrico para o caso 03 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As cotas indicadas na Figura 44 são as mesmas que as indicadas na Tabela 7. A 

descrição da simulação feita para o caso 02 também é válida para o caso 03, 

inclusive a Tabela 8. 
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Resultados para simulação do caso 03 

A simulação convergiu para o resultado conforme as condições estabelecidas. Como 

um exemplo, a Figura 45 mostra as linhas de fluxo para o caso 03. 

 

Figura 45 - Linhas de fluxo para o caso 03 na posição central 

 

  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O Gráfico 10 mostra a rigidez radial em função do deslocamento radial para o caso 

03. Além da rigidez para o caso 03, também estão presentes os valores para a 

rigidez radial para o caso padrão. 

 

Gráfico 10 - Comparação da rigidez radial entre o caso 03 e o caso padrão 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
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4.6 CASO 04 

Descrição da simulação do caso 04 

Um modelo geométrico para o caso 04 foi construído com as mesmas características 

dos demais casos, exceto o sentido de magnetização do ímã anelar (vide Figura 46). 

Figura 46 - Modelo geométrico para o caso 04 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As cotas indicadas na Figura 46 são as mesmas que as indicadas na Tabela 7. A 

descrição da simulação feita para o caso 02 também é válida para o caso 04, 

inclusive considerando o conteúdo da Tabela 8. 

Resultados para simulação do caso 04 

A simulação convergiu para o resultado conforme as condições estabelecidas. Como 

exemplo, a Figura 47 mostra as linhas de fluxo para o caso 04 quando o ímã de 

prova está na posição central. 
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Figura 47 - Linhas de fluxo para o caso 04 na posição central 

 

 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O Gráfico 11 mostra os valores para a rigidez radial calculado para o caso 04, bem 

como para o caso padrão. 

 

Gráfico 11 - Comparação da rigidez radial entre o caso 04 e o caso padrão 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

As mesmas considerações finais feitas para os casos anteriores são novamente 

válidas aqui. 

4.7 RELAÇÃO ENTRE A RIGIDEZ RADIAL E AXIAL PARA OS 

CASOS CONSIDERADOS 

No transcorrer deste trabalho, a importância da rigidez radial para o mancal foi 

discutida devido à retenção na direção radial ser de total responsabilidade da 

componente radial da força de atração entre cada par magnético. Foi adicionalmente 
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mostrado que o posicionamento do rotor de maneira próxima à posição ideal de 

equilíbrio é condição obrigatória para a minimização do atrito e do desgaste causado 

pelo contato na parte composta pelos mancais de escora. Sendo assim, a rigidez 

axial é importante e deve ser considerada para o posicionamento axial do rotor. A 

principal consequência de um elevado valor de rigidez axial é que para 

deslocamentos pequenos do rotor na região próxima ao equilíbrio ideal, a variação 

da força axial é elevada, que por fim, resulta em uma carga axial maior sobre a 

superfície de contato de um dos lados do mancal híbrido. 

Yonnet apresenta um cálculo mostrando uma relação simples entre a rigidez axial e 

a rigidez radial para mancais magnéticos passivos, utilizando algumas simplificações 

[46]. Os cálculos de Yonnet resultaram em: 

 �� = 	 −2��  

 

Onde �� representa a rigidez axial e �� representa a rigidez radial. Sendo assim, 

esta relação é interessante para servir como um parâmetro de avaliação das 

configurações apresentadas até aqui.  

Novas simulações foram conduzidas para verificar como é a rigidez radial em 

comparação com a rigidez axial. Como o caso 01 já foi desconsiderado no inicio do 

capitulo, não será apresentado nesta seção. 

Relação da rigidez para o caso 02  

 O gráfico da Figura 48 mostra o resultado da simulação para o caso 02. 

Figura 48 - Relação entre rigidez axial e radial para o caso 02 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Relação da rigidez para o caso 03 

O gráfico da Figura 49 mostra o resultado da simulação para o caso 03. 
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Figura 49 - Relação entre rigidez axial e radial para o caso 03 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Caso 04 

O gráfico da Figura 50 mostra o resultado da simulação para o caso 04 

Figura 50 - Relação entre rigidez axial e radial para o caso 04 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Discussão sobre a relação da rigidez para os casos 

O desejável para a relação entre a rigidez axial e a rigidez radial é um valor maior 

que -2, pois assim a rigidez radial teria um valor maior. Isso significa que seria 

possível conceber uma associação na qual a rigidez radial seria maior, porém sem 

comprometer o ajuste do posicionamento axial do rotor.  

O que pode ser contatado pelos gráficos apresentados é que a associação entre 

ímãs permanentes não alterou de maneira significativa a relação. Em alguns casos 

pode-se considerar que o valor da relação é -2 devido à pequena variação. Apenas 

no caso 03 que a relação chegou a um valor maior que -1,6. Entretanto esta 

configuração não é a que proporciona a maior rigidez radial na posição de 

alinhamento radial do eixo.  
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Apesar de os resultados não alterarem de maneira significativa a relação 

apresentada por Yonnet, o descrito nesta seção serve como recomendação para 

futuras investigações de associação entre ímãs permanentes. 

4.8 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Pela comparação entre os dois gráficos apresentados é possível afirmar que as 

duas melhores associações são os casos 02 e 04 conforme pode ser visto na Figura 

51.O caso 02 possui elevada rigidez radial em comparação com o caso padrão, 

porém o caso 04 além possuir a maior rigidez radial das associações de ímãs 

consideradas, também possui um intervalo de deslocamento radial maior. 

 

Figura 51 - Comparação de todos os casos apresentados 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao invés de apontar apenas a associação que resultou em maior rigidez radial, dois 

casos foram destacados e por isso cabe aqui uma breve explicação. O caso 04 

possui a maior rigidez radial, porém ímãs permanentes cilíndricos com magnetização 

na direção radial são necessários. A magnetização de ímãs na direção radial é um 

pouco mais difícil se comparada com a magnetização axial, o que contribui para o 

custo maior dos ímãs empregados no caso 04. Quando custo de implantação não for 

problema, recomenda-se a utilização do caso 04. 

As duas associações sugeridas (caso 02 e caso 04) se mostraram interessantes 

como uma nova estratégia para aumento da rigidez radial para a parte passiva do 

mancal híbrido proposto. As principais vantagens identificadas para as associações 

apresentadas neste capítulo são: 
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 Pode ser utilizado um ímã permanente de menor diâmetro montado no eixo 

do rotor. Isso representa uma diminuição do peso do rotor, porém com uma 

rigidez radial maior. Consequentemente, a contribuição da massa do rotor 

para a carga axial será menor (caso o rotor esteja disposto na vertical) e, 

 A altura dos ímãs utilizados não é alterada para uma rigidez maior, permitindo 

que o sistema se torne compacto na direção axial. 

 A associação de ímãs permanentes do caso 04 utiliza um ímã cilíndrico com 

diâmetro menor se comparado com os outros dois ímãs. A influência que a 

diferença de diâmetro entre os ímãs que compõe o par magnético foi tratado 

no capítulo 2, mostrando o problema denominado zona morta. A associação 

do caso 04 não apenas elevou o valor da rigidez, como também elevou o 

intervalo de deslocamento radial com maior rigidez radial (comportamento 

inverso do caso da zona morta).   
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Capítulo 5 

ESTUDO DE CASO 

Objetivos do capítulo 

 Descrever uma aplicação que pode ser beneficiada com o 

emprego do mancal proposto; 

 Descrever as características do protótipo construído; 

 Verificar o comportamento do sistema após o emprego do 

mancal híbrido. 

Agora será verificado o comportamento do mancal quando submetido a uma 

aplicação prática. Deste modo o desempenho do mancal pode ser avaliado. Este 

capítulo detalhará a aplicação, mostrando as restrições de projeto existentes e as 

motivações para a aplicação do mancal híbrido. 

5.1 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO 

A medicina em geral vem se beneficiando de equipamentos e dispositivos para a 

incorporação em tratamentos. Para a cardiologia, em específico, diversas 

tecnologias foram desenvolvidas para o auxílio em procedimentos cirúrgicos. Nos 

casos onde as condições hemodinâmicas de um paciente não são favoráveis, a 

utilização de aparelhos de suporte circulatório é a alternativa mais indicada para 

prover uma sobrevida para estes pacientes. Os aparelhos para suporte circulatório 

mecânico podem ser divididos em três principais categorias [47]: 

 Balão intra-aórtico (intra-aortic balloon – IAB); 

 Dispositivos de assistência ventricular (ventricular assist device – VAD) e, 

 Coração artificial total (total artificial heart – TAH). 

Para o caso de assistência circulatória esquerda, o dispositivo de assistência 

ventricular funciona como uma bomba de sangue, onde a entrada é ligada ao 

ventrículo esquerdo do coração e a saída é ligada diretamente na artéria aorta. É 

possível afirmar que este dispositivo substitui a função do ventrículo e duas bombas 

podem ser utilizadas para assistência biventricular [47]. Sua utilização é 

recomendada principalmente em casos de ponte para transplante, i.e., quando o 

paciente utiliza o dispositivo para aguardar um transplante. Atualmente, existem 

diversos modelos de VAD sendo possível classificá-los conforme seu principio de 

funcionamento: 











Além disso, como o rotor do VAD deve possuir um mancal para promover sua 

restrição espacial, as regiões onde existe contato são os grandes responsáveis por 

trauma para os elementos sanguíneos. Por esta razão, o mancal se torna um dos 

responsáveis para a he

tentativa de minimizar a hemólise que não seria possível com outros mancais de 

deslizamento. 

Como a tendência é o desenvolvimento de dispositivos implantáveis, é uma 
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O segundo problema relevante ocorre quando os elementos móveis que compõe o 

DAV causam danos aos elementos constituintes do sangue, por exemplo, hemácias. 

Quando o sangue percorre regiões próximas a elementos móveis do DAV, as 

hemácias podem ser destruídas por esmagamento, perdendo suas funções. Isto é 

conhecido na literatura médica como hemólise. 

Tendo em mente os principais problemas citados, verificou-se que o mancal híbrido 

proposto possui boas perspectivas aplicação para o VAD do tipo bomba centrífuga. 

Em relação ao primeiro problema citado, a aplicação do mancal em questão 

representa uma tentativa de minimizar a formação de trombos pela adoção de uma 

geometria mais simples, que não favoreça a formação de zonas de estagnação. Isto 

seria conseguido pela adoção de uma superfície plana na parte inferior da câmara 

da bomba centrifuga. Os ímãs permanentes que compõe o mancal híbrido devem 

ser suficientes para reter o rotor da bomba radialmente nas condições de 

funcionamento normal. 

Em relação ao segundo problema citado, a utilização de um pivô com terminação 

esférica significa que o contato é feito idealmente por apenas dois pontos de 

contato. Esta estratégia minimiza a destruição das hemácias porque minimiza o 

número de regiões onde possa haver o esmagamento das hemácias.  

As restrições apresentadas nesta seção dizem respeito apenas à aplicação de um 

mancal para o dispositivo de assistência ventricular, sendo que se reconhecem 

outros problemas associados a outros elementos constituintes do DAV. 

Além dos problemas relacionados com a passagem de sangue pelo DAV, existem 

problemas para a operação do dispositivo. De maneira simplória, o DAV descrito 

neste capítulo é um tipo de bomba classificada como centrífuga. Nestes tipos de 

bombas, o fluido entra na cavidade interna, é acelerado, e na região próxima ao 

bocal de saída, a pressão é maior que na região de entrada. Esta diferença de 

pressão provoca o aparecimento de uma força resultante axial com sentido 

apontando para a região de menor pressão. Apesar de ser um tipo de bomba muito 

conhecida na engenharia mecânica, o valor de tal força resultante da operação da 

bomba ainda é difícil de prever, pois os métodos conhecidos atualmente não são 

considerados confiáveis [48]. Conforme apontado por Schaefer [49], a carga axial de 

uma bomba centrífuga possui elevada influência para a vida-útil da mesma, 

principalmente no que diz respeito ao desgaste. Felizmente, investigações 

experimentais sugerem que o valor da carga axial é constante para vazão constante. 

Estas informações demonstram que o devido posicionamento do rotor é de extrema 

importância para minimização do desgaste causado pela carga axial hidráulica. 

Adicionalmente, a rigidez radial deve ser suficiente para que o rotor não se encoste 

à parede da cavidade interna da bomba quando em operação. A distância entre as 

pás do rotor e a parede da cavidade interna deve ser pequena para assegurar a 

geração da diferença de pressão para a bomba. 
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5.3 PROTÓTIPO CONSTRUÍDO 

Para verificar o desempenho do mancal quando aplicado a uma bomba centrífuga 

(DAV) um protótipo foi construído. A bomba centrífuga foi idealizada, porém sem se 

preocupar com questões de escoamento, pois tais problemas não fazem parte dos 

objetivos deste trabalho.  

Após a elaboração dos desenhos técnicos, partiu-se para a fabricação das partes 

constituintes. O conjunto é composto pelas seguintes partes básicas: (a) Corpo, (b) 

Tampa, (c) Rotor (d) Motor e (e) Mancal híbrido conforme conceito apresentado 

neste trabalho. 

Detalhamento das partes constituintes 

O corpo da bomba centrífuga (também chamado de invólucro) foi fabricado com 

PVC rígido e acrílico (PMMA), sendo composto pelas seguintes partes: (a) Base, (b) 

Copo e (c) Bocal de saída de fluido. A Figura 53 ilustra a localização das partes 

citadas. 

Figura 53 - Corpo da bomba e enrolamento do motor 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

A base compreende o espaço necessário para aceleração do fluido e também a 

superfície inferior que fará contato direto com o pivô do mancal. O copo foi fabricado 

em acrílico (PMMA). Ele encerra a cavidade interna da bomba e possui diâmetro 

interno de 39,8 mm. O bocal de saída faz parte da base e possui abertura com área 

de 45 mm². 

Fazem parte da tampa: (a) bocal de entrada de fluido e (b) Parte superior do mancal 

híbrido. O bocal de entrada é fabricado de PVC rígido e possui diâmetro de abertura 
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saída 
Base 

Enrolamento 

do motor 
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de 18,0 mm. Além disso, sua função é suportar o imã da parte superior do mancal. A 

parte que faz contato com o copo para vedação da cavidade interna é fabrica em 

acrílico para visualização do rotor. Mais detalhes sobre o mancal híbrido serão 

fornecidos posteriormente. A Figura 54 mostra os detalhes construtivos da tampa da 

bomba. 

Figura 54 - Tampa da bomba 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

O uso de polímeros para a fabricação de algumas partes da bomba é devido à 

facilidade para usinagem e também para não influenciar o campo magnético gerado 

pelos ímãs permanentes utilizados, pois são considerados materiais com 

permeabilidade magnética igual a 1,0. 

O rotor é composto por seis palhetas dispostas de maneira equidistante ao redor do 

eixo. Cada palheta é fabricada com PVC rígido, sendo sua superfície paralela em 

relação ao eixo axial do eixo da bomba (vide Figura 55). As palhetas são as 

responsáveis por transferir quantidade de movimento ao fluido, gerando uma 

pressão maior na região próxima ao bocal de saída. O espaço entre o rotor e a 

cavidade interna da bomba é de aproximadamente 1,0 mm. 
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Pivô com 

terminação 

esférica 

Ímã 
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Figura 55 - Vista inferior do rotor da bomba 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

O motor utilizado para acionamento do rotor da bomba é do tipo brushless, 

composto por duas partes: (a) fixa ao rotor da bomba e (b) fixa ao corpo da bomba. 

A parte fixa ao rotor da bomba é constituído por 12 ímãs permanentes de NdFeB no 

formato prismático de base retangular (vide Figura 56). Os 12 ímãs do rotor são 

agrupados de modo a formar quatro polos do motor. Um anel interno de aço possui 

a função de fechar o circuito magnético para o funcionamento adequado no motor e 

também como elemento estrutural para fixação dos ímãs ao rotor da bomba. A parte 

fixa ao corpo da bomba (estator) é constituída por quatro bobinas e três sensores 

Hall. É importante destacar que o estator não possui núcleo ferromagnético, pois o 

núcleo de material ferromagnético causaria a atração entre os ímãs do rotor e o 

núcleo do motor, necessitando o superdimensionamento dos ímãs permanentes que 

compõe o mancal híbrido para prover maior rigidez radial. É possível perceber que o 

uso de um estator sem núcleo ferromagnético é interessante, pois minimiza a massa 

da bomba devido à (a) eliminação do núcleo ferromagnético e (b) minimização das 

dimensões dos ímãs permanentes do mancal híbrido. Os sensores Hall são 

elementos essenciais para identificação da posição angular do rotor e assim permitir 

o correto acionamento das bobinas do motor. 
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Fonte: Autoria própria
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contato com a esfera de aço. A aparência externa da bomba construída pode ser 

vista na Figura 58. As setas indicam o sentido de vazão. 

Figura 58 - Aspecto externo da bomba construída. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.4 DIMENSIONAMENTO DO MANCAL HÍBRIDO 

Tendo em mente o que foi apresentado no transcorrer deste trabalho, as principais 

variáveis de projeto para a aplicação do mancal híbrido são: 

 Geometria dos ímãs permanentes:  

 Direção de magnetização 

 Material que compõe os ímãs permanentes 

 Geometria para o pivô 

 Entreferro entre os ímãs para cada par magnético 

Em relação à geometria dos ímãs, foi escolhido ímãs de formato cilíndrico devido a 

maior estabilidade para deslocamentos angulares. Adicionalmente, os ímãs devem 

ser de mesmo diâmetro para evitar o problema causado pela zona morta. Em 

relação à altura dos ímãs, eles possuem a altura com mesmo valor que o diâmetro 

conforme explicado no capítulo 2. Além disso, a altura foi limitada para limitar a 

massa do rotor. As dimensões dos ímãs utilizados são Ø6×6 mm. 

O material que compõe os ímãs foi o NdFeB. Entretanto é preciso salientar que 

trata-se de um material muito propenso a corrosão. Por este motivo, os ímãs devem 

ser protegidos, pois o contato com o fluido de teste (água) ocasionará uma 

degradação de suas propriedades magnéticas. 

Conforme visto anteriormente, o pivô com terminação esférica proporciona um 

menor torque de atrito, e por este motivo será utilizado no presente estudo de caso. 
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Adicionalmente, o pivô será de aço para aumentar a rigidez radial. A escolha do 

material para o pivô foi feita apenas para efeito de teste, visto que em longo prazo o 

material também sofrerá corrosão. 

O entreferro existente entre os ímãs permanentes é de 3,0 mm. Este valor resultou 

do diâmetro das esferas de aço usadas como pivô adicionado à espessura da 

superfície de contato do PVC. 

5.5 TESTES REALIZADOS 

Após a construção, a bomba centrífuga foi testada em bancada conforme pode ser 

visto na Figura 3.4. O circuito hidráulico montado sobre a bancada consistiu de: 

(1) Tanque; 

(2) Tubos de conexão; 

(3) Restrição regulável (estrangulamento); 

(4) Manômetro; 

(5) Medidor de vazão e, 

(6) Bomba centrífuga (VAD). 

Para a realização dos testes, água foi utilizada. O tanque foi conectado diretamente 

ao bocal de entrada e o bocal de saída foi conectado diretamente ao tanque. Entre o 

bocal de saída e o tanque foi instalado o medidor de vazão em série com um 

estrangulamento regulável. Um manômetro também foi instalado próximo ao bocal 

de saída. O sensor de vazão utilizado disponibiliza uma tensão elétrica proporcional 

à vazão. Portanto, a indicação do sensor de vazão foi feita com auxílio de um 

multímetro. 
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rosca. 
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resultante axial foi feito por meio da variação da distância entre o par de imãs 
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feito por meio da variação da distância entre o par de imãs 

erior. Este ajuste consistiu em posicionar o imã 
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Resultados obtidos
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Resultados 
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Figura 60 - Curva característica do DAV construído.

Fonte: Autoria própria.
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5.6 

O conjunto dos testes realizados permitiu verificar que o mancal tem boas 

perspectivas de aplicação

mancal se mostrou silencioso e capaz de reter o rotor axialmente, demonstrando 

que os imãs utilizados foram suficientes para a utilização na aplicação. Já em 

relação ao segundo teste, o mancal demonstrou ser capaz de 

pequeno para um caso desfavorável

aço indentaria a superfície de PVC. Isso é um bom indicativo da capacidade de o 

mancal minimizar as perdas causadas pelo atrito existe

conta

Em resumo temos como principais conclusões:
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O conjunto dos testes realizados permitiu verificar que o mancal tem boas 
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Fonte: Autoria própria.
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perspectivas de aplicação para bombas centrifugas
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O conjunto dos testes realizados permitiu verificar que o mancal tem boas 

para bombas centrifugas

mancal se mostrou silencioso e capaz de reter o rotor axialmente, demonstrando 

que os imãs utilizados foram suficientes para a utilização na aplicação. Já em 

relação ao segundo teste, o mancal demonstrou ser capaz de 
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Fonte: Autoria própria. 
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O conjunto dos testes realizados permitiu verificar que o mancal tem boas 

para bombas centrifugas. Em relação ao primeiro teste, o 

mancal se mostrou silencioso e capaz de reter o rotor axialmente, demonstrando 
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Capítulo 6 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES SOBRE O TRABALHO 

Objetivos do capítulo 

 Avaliar o trabalho desenvolvido em sua plenitude; 

 Identificar vantagens apresentadas pela proposta; 

 Identificar desvantagens apresentadas pela proposta; 

 Propor trabalhos futuros. 

Este trabalho iniciou com uma revisão dos principais tipos de mancais magnéticos e 

suas vantagens e desvantagens imediatas. Através da análise destas vantagens e 

desvantagens foi possível identificar uma oportunidade de desenvolvimento de um 

mancal híbrido através da simplificação do mancal apresentado por Silva [29]. 

Em seguida, os principais parâmetros de projeto para o mancal hibrido foram 

discutidos, bem como a questão do cálculo de forças magnéticas em ímãs 

permanentes. Questões ligadas à tribologia foram brevemente abordadas para 

permitir a definição da terminação dos pivôs que compõe o mancal. 

Melhorias para a rigidez radial através da associação de ímãs permanentes 

cilíndricos e anelares foi proposta e investigada, indicando ser possível o aumento 

da rigidez radial. Entretanto esta estratégia depende de alguns fatores como, por 

exemplo, o espaço disponível para a implantação dos ímãs. 

Adicionalmente foi apresentado um estudo de caso para avaliação do desempenho 

da proposta através da aplicação do mancal em um dispositivo de assistência 

ventricular. 

Este capitulo finaliza o trabalho através da ponderação dos resultados obtidos e pela 

proposta de trabalhos futuros. 

 

6.1 SOBRE OS FATORES INVESTIGADOS 

No capítulo 2, o primeiro fator a ser investigado foi a influência do diâmetro dos ímãs 

permanentes para a rigidez radial, resultando em uma importante conclusão, onde 

estabelece que ímãs permanentes cilíndricos devem possuir o mesmo diâmetro para 

garantir máxima rigidez radial. Tal informação não foi encontrada em artigos 
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científicos consultados, representando uma contribuição interessante para o projeto 

do mancal proposto. 

Em seguida, foi constatado que a altura dos ímãs permanentes também influência 

para a rigidez radial. Quanto maior a altura dos ímãs permanentes, maior será a 

rigidez radial. Porém, o resultado mais interessante aqui é o que existe um valor 

limite para a escolha da altura dos ímãs permanentes, sendo que quando a altura do 

ímã considerado ultrapassa o dobro do valor do diâmetro, o aumento de rigidez 

radial não é significativo. 

O posicionamento axial do rotor foi discutido apresentando as principais dificuldades 

existentes para o conceito de mancal deste trabalho. Questões como a influência da 

folga para o desgaste foi abordado. Adicionalmente foi proposto um procedimento 

para a definição da espessura dos pivôs, que pode ser feita no momento de 

fabricação e implantação do mancal. 

Baseado em conceitos básicos da tribologia a terminação esférica do pivô foi 

escolhida e fundamentada. Os casos usados para comparação para definição da 

geometria da terminação do pivô são os mais encontrados em diversas aplicações. 

O foco foi sobre os problemas de atrito e de desgaste, que possuem uma ligação 

forte com a vida-útil do sistema. 

Através de um experimento o mancal proposto foi validado, demonstrando a 

capacidade de retenção radial e minimização do desgaste para uma condição 

extremamente desfavorável. 

Além da geometria do pivô, a material que o compõe também foi discutido, 

mostrando que o uso de um material ferromagnético é capaz de melhorar a rigidez 

radial, aumentando o intervalo onde a rigidez é maior. 

Outros fatores foram brevemente discutidos, como: resistência à corrosão, 

densidade, etc. que também precisam ser levados em consideração no projeto do 

mancal. Como existem requisitos específicos para cada aplicação, apenas o que é 

mais relevante foi mencionado, pois a intenção deste trabalho é estabelecer o 

conceito geral do mancal. 

Para aumentar a rigidez radial, associações de ímãs permanentes envolvendo ímãs 

cilíndricos e anelares foram apresentadas e comparadas. Como principal vantagem 

encontrada por estas associações, estão (a) a possibilidade de aumento da rigidez 

radial sem aumentar o diâmetro dos dois ímãs e (b) não criar uma situação favorável 

para ao aparecimento da zona morta. O ímã cilíndrico pode ser usado para compor 

o eixo de modo a não contribuir para o aumento da carga axial sobre o mesmo. Este 

resultado é interessante para aplicações onde o projeto do sistema prevê 

minimização da massa do conjunto mecânico e diminuição de carregamento estático 

permanente na direção axial. 
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Por fim, o mancal proposto neste trabalho foi avaliado quando em operação em uma 

aplicação. A escolha do DAV como aplicação é justificada pelas necessidades 

especiais de tal dispositivo, como: (a) o mancal não deve possuir uma massa 

elevada permitindo a construção de um dispositivo implantável, (b) o mancal deve 

proporcionar uma estrutura simples para evitar a formação de zonas de estagnação, 

(c) o mancal deve minimizar pontos de contato para diminuir o problema da hemólise 

e (d) o mancal deve minimizar o desgaste provocado pelo giro do rotor. A avaliação 

final do mancal aplicado ao DAV foi considerada satisfatória para a solução dos 

principais problemas de ordem mecânica enfrentados. 

Deste modo, o trabalho apresentou o conceito do mancal não esgotando a análise 

de todos os fatores que influem para a rigidez radial, porém os fatores considerados 

fundamentais foram abordados no presente trabalho. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

 

 Simplicidade construtiva: Este mancal partiu da intenção de desenvolver 

um mancal construtivamente simples. Muitos mancais magnéticos atualmente 

são construtivamente complexos. Este mancal dispenda a presença de 

bobinas ou controladores adicionais. A complexidade construtiva é um dos 

principais fatores na escolha de um mancal para incorporação em um projeto. 

Quanto mais simples um recurso, mais acessível ele se torna. 

 Facilidade de manutenção: A disposição e o formato dos ímãs permanentes 

permitem a retirada do rotor de maneira fácil e sem necessitar desmontar 

várias partes (para um design simples do sistema). A substituição da 

superfície de contato ou dos ímãs permanentes pode é facilitada pela adoção 

de uma superfície plana de contato. 

 Desgaste mínimo: Os testes realizados demonstraram que o desgaste é de 

fato minimizado até mesmo em condições desfavoráveis para cargas axiais 

estáticas. Esta característica torna a manutenção menos frequente. Resulta 

em um produto com maior vida útil. 

 Baixo torque de atrito: Com um atrito pequeno, a energia elétrica consumida 

pelo motor para acionamento é minimizada tornando o sistema mais 

econômico do ponto de vista energético. Qualquer sistema pode se beneficiar 

de um mancal que minimize o atrito. 

 Não necessita de energia elétrica para manter a sustentação: Esta 

característica torna o sistema mais econômico do ponto de vista energético. 

Além disso, a presença de conexões elétricas para o mancal é totalmente 

eliminada. 

 Compacto: O espaço ocupado pelos ímãs permanentes devidamente 

selecionados é mínimo, resultando em um mancal compacto. Esta 
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característica torna-o ideal para aplicações onde o espaço disponível é 

limitado. 

 Leve: A massa relativa ao mancal contribui pouco para a massa do futuro 

sistema no qual o mancal será implantado, visto que o mancal é compacto e 

simples. 

 Não necessita de sistemas de controle: O mancal dispensa um controlador, 

o que contribui para manter o sistema simples, compacto e leve. 

 A força magnética não é afetada por falhas no fornecimento de energia 

elétrica: Cortes de energia não representam perigo para o sistema. 

 Alta adaptabilidade: Com uma construção simples, o mancal pode ser 

aplicado em diversas situações, tornando-o adaptável. 

 Baixo custo para sistemas compactos e para poucas unidades: Esta 

característica torna o mancal descrito interessante do ponto de vista 

financeiro.. 

 Pode ser utilizado em ambientes altamente limpos: O mancal não contribui 

para a contaminação causada por lubrificantes. 

 Não necessita de lubrificação. 

 Dependendo da aplicação, a temperatura de operação pode ser um 

problema. Para temperaturas elevadas, as características dos ímãs 

permanentes sofre alteração o que altera o comportamento do mancal 

híbrido. 

 Custo elevado para várias unidades. O custo dos ímãs permanentes pode 

tornar a aplicação do mancal proibitiva para várias unidades, pois em geral 

são itens caros. 

 Não recomendável para aplicações onde a carga axial é variável. Isto 

pode causar um desgaste mais severo, diminuindo a vida útil do sistema. 

 

6.3 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Dificilmente um trabalho científico consegue esgotar as possibilidades de estudos 

sobre um tema. Naturalmente, existem aspectos que não foram tratados neste 

trabalho e são interessantes para fundamentar melhor a aplicação do mancal 

descrito neste trabalho. Dentre os aspectos não abordados temos: 

 Discussão sobre o amortecimento radial; 

 Proposta de mecanismos para ajuste do posicionamento axial do rotor; 

 Elucidar melhor os mecanismos de desgaste envolvidos para propor novos 

testes para coleta de dados e assim, melhorar o design; 

 Levantar um modelo matemático para o desgaste da superfície de contato, 

permitindo uma previsão da vida útil do sistema; 

 Abordar questões ligadas à dinâmica de rotores; 

 Influência de cargas dinâmicas para o desgaste da superfície de contato; 
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 Estimar a rotação máxima para garantir a vida útil do mancal. 

Os aspectos listados mostram os próximos passos possíveis. Porém, com o 

aprofundamento do trabalho, novos aspectos poderão surgir. 
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