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RESUMO 
 
 

MELHORIA DO CARRO DE MOVIMENTAÇÃO PARA MOLDES DE LOUÇA SANITÁRIA Este 
trabalho foi elaborado com base em um carro de movimentação de moldes para louça sanitária 
de uma determinada empresa, cujo mesmo apresentava falhas estruturais devido ao mau 
dimensionamento de suas chapas, onde não havia um estudo adequado das forças aplicadas 
que garantisse seu funcionamento sem apresentar trincas e deformações durante seu tempo 
de operação. Outro problema decorrente da sua utilização era o travamento dos rolamentos do 
carro de movimentação, que devido a sua disposição no carro, eram expostos ao ambiente 
agressivo da área de produção composto de resinas, água e poeira, que diminuía o tempo de 
operação do carro na linha de produção e afetava diretamente na qualidade do produto, devido 
às vibrações transmitidas do carro para o molde em sua movimentação entre o percurso de 
secagem e o forno. Consequentemente eram realizadas paradas não programadas para 
manutenção, que aumentavam o custo da manutenção e afetavam a produtividade. 
Primeiramente foi substituída a estrutura do carro constituída de um conjunto de peças em aço, 
por uma estrutura monobloco de liga de alumínio SAE 323,que devido a suas propriedades 
mecânicas apresentam características adequadas para aplicação desejada, a fim de diminuir 
os pontos de concentração de tensões e eliminar as corrosões.Nos pontos antes identificados 
com trincas na estrutura foram analisadas as tensões atuantes no carro e projetado nervuras 
em pontos críticos no monobloco de modo a suportar as cargas aplicadas. Foi desenvolvido um 
novo projeto em relação à fixação e o posicionamento dos rolamentos, sendo eles fixados 
através de um sistema constituído de parafuso, porca e eixo e posicionados no interior da 
estrutura do monobloco, protegendo os mesmos do contato direto com a poeira, água e resina. 
Através das cargas aplicadas nos rolamentos e o tipo de roldanas utilizadas, foi selecionado o 
rolamento rígido de esferas 6201RS, que se trata de um rolamento blindado no qual atende os 
requisitos do projeto. Ao final das melhorias aplicadas, foi constatada através de análise em 
produção a ausência de trincas e deformações na estrutura do carro e a redução da ocorrência 
de travamento dos rolamentos, apresentando uma queda significativa do tempo de 
manutenção, tonando-se quase nula a necessidade de paradas para a substituição dos 
mesmos. Consequentemente houve uma redução nos custos de manutenção e um aumento na 
produtividade e redução de refugos do produto devido às vibrações antes existentes, 
mostrando uma eficácia das modificações realizadas e atingindo o objetivo deste trabalho e a 
satisfação esperada pelo cliente.  


