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Foco em: BOMBAS EM MINIATURA 
Selecionando a tecnologia de motor correta para as suas bombas em 
miniatura 
 
 

 
 

Bombas em miniatura são dispositivos que utilizam 

diversas tecnologias (de diafragma, engrenagem, palheta, 

peristáltica) para bombear um fluido ou gerar pressão ou vácuo. 

Essas bombas normalmente têm menos de 5” de altura e 

consomem < 100 Watts de potência. Analisadores de gases 

sanguíneos, amostradores de gás e concentradores de oxigênio 

são algumas aplicações dessas bombas. Hoje, elas usam uma 

série de tecnologias de motor, que vão de CC a CA e motores de 

passo. Os engenheiros confrontam requisitos de fluxo, pressão, 

vida útil e ruído, entre outros. Existem parâmetros de projeto que podem ser alterados dentro da 

bomba, mas o item crítico para o desempenho da bomba é o motor selecionado, já que ele gera o 

fluxo, a pressão ou o vácuo. A seleção adequada do motor leva a um desempenho ideal da 

bomba, tendo como resultado um produto final mais eficiente. O leque de aplicações que essas 

bombas atendem tem diversas necessidades de preço em relação ao desempenho. As bombas 

são personalizadas para suprir essas necessidades – frequentemente, os engenheiros podem 

selecionar motores e/ou tecnologias diferentes para a mesma bomba. Três principais tecnologias 

de motor são usadas nas bombas em miniatura – CC com escova, CC sem escova e motores de 

passo — mas cada categoria também tem pelo menos duas subtecnologias. Sendo assim, o 

engenheiro de projeto da bomba tem várias opções à disposição, cada uma com suas vantagens 

e desvantagens. Como eles escolhem a tecnologia de motor? Quais fatores estão envolvidos na 

escolha? Primeiro, é preciso saber um pouco mais sobre as tecnologias disponíveis; em seguida, 

podemos repassar o processo de tomada de decisão. 
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Motores CC com escova 
 

Os motores CC com escova têm duas categorias básicas – núcleo de ferro e sem núcleo.  

A tecnologia de núcleo de ferro consiste em um pedaço de ferro enviesado, rodeado por um 

enrolamento convencional, coberto pelo ímã. O motor fica alojado em uma carcaça feita totalmente 

de metal. Os motores sem núcleo contam com uma bobina sem ferro autossustentada, que lhes 

proporciona baixa inércia e alta eficiência. Os motores com núcleo de ferro são mais fáceis de 

fabricar, com base no projeto simples, ao passo que a bobina sem núcleo é mais complexa. Essa 

complexidade limita o comprimento máximo do projeto sem núcleo, mas isso não acontece com os 

motores de núcleo de ferro. No entanto, os motores sem núcleo fornecem vantagens de eficiência 

(30% maior), peso (20% menor) e inércia (60% menor). Além disso, os ímãs de neodímio, ferro e 

boro fornecem uma densidade de potência maior para os motores sem núcleo, reduzindo o 

tamanho de pacote de qualquer aplicação. 

 

Motores CC sem escova 
 

Os motores CC sem escova também têm duas categorias básicas – ranhurado 

e sem ranhuras. Os motores ranhurados se baseiam na tecnologia de núcleo de 

ferro utilizando um estator enrolado, normalmente com 9 a 12 ranhuras. Esses 

motores normalmente têm 4 polos e 3 fases e apresentam alta densidade de 

potência e baixa resistência térmica entre a bobina e a carcaça. Os motores 

sem ranhuras se baseiam em uma tecnologia de núcleo sem ferro, utilizando 

uma bobina enrolada personalizada. Os motores normalmente têm 2 polos e 3 fases, com 

relutância zero, perdas no ferro reduzidas, torque linear versus velocidade e excelente controle 

de velocidade. Normalmente, os motores ranhurados operam a um valor de rpm mais baixo 

(2.000 a 4.000 rpm) e produzem um torque mais alto, que os torna ideal para aplicações de fluxo 

mais baixo. Os motores sem ranhuras operam a um valor de rpm mais alto (8.000 a 16.000 rpm) 

com torque mais baixo, adequado para aplicações de fluxo mais alto.  

 

Motores de passo 
 

Os motores de passo têm 3 tecnologias básicas – can stack, híbrido e 

disco magnético. Can stack é a tecnologia mais básica, com componentes 

feitos com peças de metal estampadas. Um rotor de vários polos e um 

estator com vários dentes são rodeados por 2 carretéis enrolados, 
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produzindo rotação conforme a corrente passa pelas bobinas. Os polos mecânicos fornecem alta 

precisão, mas impedem a obtenção de altas velocidades. Os híbridos são feitos com peças 

usinadas – de forma que o torque de resolução do passo é maior. Normalmente, esses motores 

são maiores que os de can stack. A tecnologia de disco magnético é exclusiva e usa um disco 

magnético fino, em comparação com o rotor cilíndrico típico. Esse disco fino fornece um torque 

de detenção mais baixo e possibilita uma velocidade de rotação mais alta. O material magnético 

reduzido produz um torque mais baixo e, ao mesmo tempo, permite acelerações mais altas.  

 

Seleção de motores em miniatura 
 

Com três opções principais de tecnologias de motor, o engenheiro de projeto da bomba tem a 

tarefa difícil de selecionar uma tecnologia para suprir as necessidades de custo e desempenho das 

aplicações. Felizmente, as tecnologias de motor oferecem vantagens e desvantagens específicas 

no que diz respeito às variáveis básicas da bomba – fluxo, pressão, vida útil, peso, ruído, 

temperatura, feedback e consumo de corrente. A aplicação da bomba determina a importância de 

cada um desses critérios, que guiam a decisão do engenheiro sobre a tecnologia de motor.  

 

O fluxo ou a pressão de uma bomba é o principal impulsor da saída da aplicação. A maximização 

do fluxo ou da pressão no menor pacote leva ao produto final ideal. As principais variáveis do motor 

são torque e velocidade, que afetam diretamente o fluxo ou a pressão da bomba. Os motores de 

passo e CC têm velocidades mais baixas na extremidade superior que os motores CC sem escova, 

mas as subtecnologias podem oferecer ganhos de desempenho diferentes. Os motores de passo 

de disco magnético podem operar em velocidades mais altos, ao passo que os motores ranhurados 

CC sem escova podem oferecer um torque maior. O fluxo ou a pressão determina o ponto de 

trabalho – o requisito de torque em uma velocidade específica. Uma aplicação de bomba de 

produtos químicos pode precisar de um fluxo diferente, dependendo da taxa necessária para o 

produto químico que está sendo bombeado. O ponto de trabalho necessário pode englobar várias 

tecnologias de motor, para que os outros requisitos da aplicação sejam levados em conta.  

 

A vida útil da bomba (horas de operação) pode ser uma questão importante para a aplicação. 

Produtos médicos, como concentradores de oxigênio e máquinas de anestesia, exigem que a  

bomba tenha várias horas de operação sem degradação do desempenho. Os rolamentos são o 

ponto-chave de desgaste, comum a todas as bombas. Há dois tipos de rolamentos disponíveis –  

de bucha e de esferas. Os rolamentos de bucha têm classificações mais baixas de força e vida útil 

(aproximadamente 3.000 horas), mas com um custo mais baixo. Os rolamentos oferecem uma vida 
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útil muito mais longa (aproximadamente 20.000 horas) e resistem a cargas radiais e axiais mais altas 

(tipicamente, duas vezes mais altas que as dos mancais de bucha), tornando-os ideais para 

aplicações exigentes, como sistemas de terapia médica. A vida útil mais longa tem um custo mais alto.  

 

Outra questão da vida útil da bomba está ligada à comutação usada no motor – escovas ou 

componentes eletrônicos. Os motores com núcleo de ferro e sem núcleo utilizam escovas para 

comutação, que se desgastam com o tempo devido ao atrito e ao arco elétrico. A vida útil do motor é 

determinada pelo material das escovas que são utilizadas. Há opções disponíveis para ampliar a vida 

útil da escova, inclusive materiais de metais preciosos. Os motores sem núcleo duram mais que os 

motores com núcleo de ferro (vida útil até 4 vezes maior) com base no projeto de bobina em camadas. 

Os motores CC sem escova e motores de passo fazem a comutação com componentes eletrônicos – 

portanto, não há necessidade de escovas. Sendo assim, não há escovas para desgastar, e a vida útil 

é limitada principalmente pelos rolamentos. Também nesse caso, as aplicações médicas, como 

nebulizadores e ventiladores, requerem a vida útil longa dos motores CC sem escova.  

 

A eficiência é medida pela capacidade do motor em converter potência elétrica em potência 

mecânica. Isso é crítico para aplicações que operam a bateria, já que o consumo mais baixo  

leva a uma duração maior da bateria ou um período mais longo entre as cargas. A bobina 

desempenha um papel fundamental na eficiência do motor, e os projetos sem ranhuras ou sem 

núcleo fornecem a maior eficiência. Com base no projeto exclusivo da bobina, as perdas 

mecânicas são mínimas bem como a potência fornecida ao motor pode ser convertida em 

potência de saída da forma mais efetiva. O projeto ranhurado, que se vê nos motores de passo  

e com núcleo de ferro, é o menos eficiente, já que o alto teor de ferro produz perdas elétricas 

significativas. O peso reduzido é outra vantagem do projeto de bobina sem ranhuras. As 

aplicações portáteis, como os analisadores de gás se beneficiam com o uso de motores sem 

núcleo e sem ranhuras. 

 

Seleção de motores em miniatura 
 

Considerando que todos esses requisitos 

de bomba são afetados pela escolha do 

motor, pode-se ver por que a escolha do 

motor seria um desafio, sem falar na 

tecnologia ideal. Frequentemente,  

é preciso considerar os prós e contras de 
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cada parâmetro para preencher os requisitos do cliente final. O engenheiro só tem a ganhar ao 

conhecer os recursos e benefícios de cada tecnologia, já que isso facilitará e simplificará muito o 

trabalho. 

 

 

 
 
 
Sobre a Portescap 

A Portescap oferece as melhores soluções para atender às necessidades para aplicações 

médicas e industriais. Servimos aplicações de desempenho crítico com uma ampla gama de de 

tecnologias de produtos eletrônicos em miniatura - motor CC com escovas, motor CC sem 

escovas, motor de passo can stack, atuadores lineares digitais, magnetos em discos e 
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redutores/encoders/drives. Os produtos da Portescap têm servido a diversas necessidades de 

controle de movimento em um amplo espectro de aplicações médicas e industriais - aplicações 

médicas, em ciências da vida e diagnósticos clínicos, em instrumentação, em automação, 

aeroespaciais e em segurança, por mais de 70 anos.  

 

A Portescap tem centros de produção nos Estados Unidos e na Índia, e utiliza uma rede de 

Desenvolvimento Global de Produtos com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados 

Unidos, China, Índia e Suíça.  
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