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CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA ARMAZENAMENTO 

DE MOTORES ELÉTRICOS 

 
 

  

  

Prezados Senhores: 

 

Este Informativo tem como objetivo orientar a Rede de Assistência Técnica Autorizada WEG sobre 

as condições ideais para os locais de armazenamento de motores elétricos. 

 

Ao deixar motores em estoque, deve-se estar atento às condições do local onde são armazenados, 

pois alguns fatores relacionados ao próprio ambiente podem comprometer a qualidade do produto se não 

forem controlados.  

 

 

Temperatura e umidade. 

A temperatura do local deve ser uniforme (sem variações) evitando alterações nas propriedades da 

graxa e do material isolante. A temperatura do local deve estar entre 5ºC e 60ºC, com umidade relativa 

do ar inferior a 50%. A temperatura e a umidade relativa do ar podem ser monitorados a partir de 

dispositivos de baixo custo encontrados no mercado. 

Locais que apresentam umidade superior a 50% e temperaturas abaixo de 5ºC, levam à condensação 

das partículas de água presentes no ar, provocando umidade no bobinado do motor. Além disso, 

provocam o endurecimento da graxa, o que acarretará na elevação da temperatura dos rolamentos 

quando colocados em funcionamento, devido a uma maior resistência ao movimento. 

 

No caso de locais com temperatura ambiente acima de 60ºC, há o risco de se danificar o material 

isolante e as propriedades da graxa. 

Locais úmidos, com presença de poeira, gases ou agentes corrosivos afetam as condições de 

isolamento dos motores, provocando queda na resistência  de isolamento, o que levará o produto a 

apresentar problemas de fuga de corrente, causando choque ou até mesmo a queima do motor. Estes 

fatores podem ainda causar corrosão nos componentes onde há contato metálico, como platinado, placa 

de bornes, além de contaminar a graxa. Portanto, deve-se eliminar a presença de qualquer tipo de 

contaminante nos locais de armazenamento de motores. O ideal é que estes locais sejam cobertos e 

possuam sistema de ventilação com filtros. 

 

Vibração. 

O ambiente deve estar isento de vibrações, pois este fator provoca danos aos rolamentos através da 

expulsão da película lubrificante presente entre as partes metálicas dos rolamentos, causando marcas nas 

pistas e/ou corrosão por contato. 



 

Acondicionamento. 

Os motores devem ser armazenados em suas embalagens originais e de acordo com sua forma 

construtiva, isto é, estocados em sua posição normal de trabalho. Por exemplo, motores cuja forma 

construtiva é V1 devem ser armazenados com o eixo virado para baixo, os de forma V3 com eixo virado 

para cima  e os de forma B3D ou B3E devem ser armazenados na posição horizontal. 

Para evitar-se acidentes ou danos aos motores, deve-se garantir que outros objetos não estejam 

encostados sobre eles. Ao empilhar motores, o número máximo permitido é dado pela tabela a seguir: 

 

Carcaça Número máximo de motores empilhados 

63 a 100 4 

112 a 355 3 

 

Obs 1:  Para os motores da carcaça 63 a 100 o empilhamento máximo se refere tanto às embalagens 

de madeira, quanto de papelão. 

 

Obs 2: Quando o empilhamento máximo estiver descrito na embalagem, deve-se seguir sempre a 

orientação da embalagem. 

 

Obs 3: O empilhamento deve ser realizado sempre com embalagens de mesmo tamanho. 

 

Recomendações. 

Ainda que os motores estejam estocados conforme as condições citadas, as recomendações já 

conhecidas continuam valendo: 

- Girar eixo manualmente de 5 a 10 voltas, pelo menos uma vez por mês, para renovar a película 

lubrificante nos rolamentos, especialmente em motores de potência superior a 50 cv (inclusive). 

- Os dispositivos de travamento de eixo devem ser sempre utilizados (quando houver). 

- Medir a resistência de isolamento periodicamente e manter registro, realizando manutenção 

adequada quando verificada diminuição significativa deste parâmetro. 

- Quando o motor possuir resistência de aquecimento, manter a mesma energizada. 

- Trocar os rolamentos ou substituir totalmente a graxa após a limpeza, quando os motores 

estiverem a mais de dois anos em estoque. 

- Motores monofásicos que possuírem capacitor, devem ter os capacitores substituídos quando 

permanecerem  em estoque por mais de dois anos. 

- As superfícies usinadas e expostas diretamente ao ambiente (pontas de eixo e superfície de 

flanges) devem estar sempre protegidas contra oxidação/corrosão. Os motores já saem de fábrica 

com protetivo nestas superfícies. No entanto, quando o período de estocagem for superior a dois 

anos recomenda-se renovar esta proteção. Como exemplo de óleos e pastas protetivas cita-se: 

pastas Molycote Cu-7439 Plus e TP 42 e óleo protetivo TARP, de fabricação Castrol. Graxas 

com espessante a base de Cálcio apresentam excelente resistência a lavagem por água e/ou 

condensação. 

 
 

  

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Depto. de Assistencia Técnica da WEG 

Indústrias S.A. – Motores, pelos telefones 0 XX 372 4056, 4181, 4182, 4085, 4086, 4733. 

  

 Atenciosamente, 

 

 

Luís Carlos Yarschel 
Gerente Depto. Assistência Técnica 


