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RESUMO 

Atualmente, no Laminador de Tiras a Quente da empresa ArcelorMittal Tubarão existe um 

procedimento para transporte de peças sobressalentes entre dois galpões, que demanda muita 

mão de obra e apresenta risco de acidente. Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de 

um projeto elétrico para comando de um carro para transporte de cargas, que se moverá sobre 

trilhos a serem instalados entre os dois galpões, tendo como objetivo substituir o modelo de 

transporte atual, tornando a operação mais rápida, segura e demandando menor mão de obra. 

Para desenvolvimento do projeto, o funcionamento mecânico do carro de transporte impôs os 

pré-requisitos necessários para o dimensionamento do motor, e do seu sistema de acionamento, 

de maneira que fosse atendido o regime de serviço desejado. O projeto de acionamento elétrico 

desenvolvido atende aos padrões técnicos de dimensionamento e segurança, além dos pré-

requisitos mecânicos de maneira que o transporte se dê de forma suave, controlada e segura. O 

trabalho proposto termina com o levantamento dos custos envolvidos na implementação do 

projeto e uma análise a respeito dos benefícios que o mesmo trará. 

 

Palavras-chave: Carro de Transporte de Cargas. Dimensionamento de Motor.  



 

 

ABSTRACT 

Currently, the ArcelorMittal Tubarão Hot Strip Mill has a procedure for transporting spare parts 

between two warehouses, which requires a lot of labor and presents risk of accident. This work 

presents the development of an electric project for the control of a cargo transport car, which 

will move on rails to be installed between the two warehouses, aiming to replace the current 

transport model, making the operation faster, safer and demanding less manpower. For the 

development of the project, the mechanical operation of the transport trolley imposed the 

necessary prerequisites for sizing the engine and its drive system so that the desired service 

regime was met. The developed electric drive design meets the technical standards of sizing 

and safety, as well as the mechanical prerequisites so that the transportation takes place 

smoothly, controlled and safe. The proposed work ends with a survey of the costs involved in 

project implementation and an analysis of the benefits it will bring. 

 

Keywords: Cargo Transport Car. Engine Sizing. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria siderúrgica, historicamente, ocupa um papel de destaque no âmbito da economia 

brasileira. É uma indústria essencial, na medida em que é o alicerce de várias cadeias 

produtivas, tais como a automotiva, a da construção civil, a de bens de capital, dentre outras 

(CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2010). 

A produção de tiras laminadas a quente é um elemento importante na produção de aço. Uma 

vez que cerca de metade de toda a produção de aço é obtida por laminação a quente 

(PRIMETALS, 2019).  

Atualmente, a exportação de produtos laminados planos de aço representam cerca de 0,65% da 

balança comercial do Brasil, já para o estado do Espírito Santo, esse número cresce para 6,2%, 

evidenciando sua importância (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E 

SERVIÇOS, 2019). 

O processo de laminação de tiras a quente é a etapa de acabamento da laminação de chapas 

de aço. A Figura 1 mostra um esquema do processo de laminação. Nesta operação, a chapa 

será aquecida pelo forno até a temperatura desejada, posteriormente, será submetido a 

sequências de deformação no laminador desbastador e no trem acabador, com as gaiolas de 

laminação ordenadas umas em frente às outras, realizando uma operação contínua. Ao sair do 

trem acabador, o material passará pela mesa de resfriamento, onde a tira será resfriada, e por 

fim, chegará à bobinadeira, onde a tira de aço será enrolada, dando origem ao produto final 

do Laminador de Tiras a Quente (LTQ), a bobina laminada a quente.  

 

Figura 1 – Esquema da laminação a quente 

 

Fonte: Hsu e Aoh (2019). 

Nota: Adaptado pelo autor. 

 

Por se tratar de um processo em série, há a necessidade de que todos equipamentos estejam 

operando corretamente para que a laminação possa ser feita. Essa relação de interdependência 



13 

entre os equipamentos que constituem o LTQ faz com que eventuais problemas resultem em 

altas taxas de paradas imprevistas do laminador, uma vez que se um único equipamento não 

estiver operando, o processo não pode ser realizado. A busca pelo aumento incessante da 

produção, dada pela competitividade entre as indústrias, faz com que os equipamentos operem 

próximos de seus limites, tendendo a apresentar mais defeitos e aumentando ainda mais as taxas 

de paradas imprevistas. 

 

1.1 Caso Estudado 

Na ocorrência de algum defeito nos equipamentos do LTQ, é necessário que equipes de 

manutenção façam uma análise do problema. Quanto mais tempo essas equipes demoram para 

resolver o problema, maiores são os prejuízos da empresa, já que a produção está parada.  

Muitos são os casos, que na ocorrência de algum defeito, se faz necessária a substituição das 

peças defeituosas. 

Visando a redução do tempo de paradas imprevistas, este projeto irá atuar de forma a otimizar 

o processo de transporte de sobressalentes no caso da necessidade da troca de peças defeituosas. 

A estrutura do LTQ conta com dois galpões, o galpão principal onde está a linha principal de 

laminação e o galpão auxiliar, adjacente, onde ficam os principais motores, salas elétricas e 

sobressalentes de maior tamanho. Cada galpão conta com a própria ponte rolante. 

A Figura 2 mostra o primeiro passo, caso seja necessário realizar o transporte atualmente. 

Durante a operação de transporte, a ponte rolante deverá buscar a peça no local onde ficam 

situados os sobressalentes e colocá-la em um veículo para posteriormente ser transferida até o 

outro galpão. 

Durante esta operação existe um grande risco de acidente, pois no trajeto a carga passa suspensa 

por cima de motores e/ou salas elétricas. 

A Figura 3 mostra que existem aberturas nas lajes dos galpões de forma a permitir o acesso de 

caminhões e carretas. Também indica o processo onde o veículo, após receber a carga, deve 

transportá-la do galpão principal para o galpão auxiliar por meio das ruas da empresa, onde 

outra ponte irá carregar o objeto até o local desejado.  
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Figura 2 – Primeira etapa do modelo de transporte atual 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

Figura 3 – Segunda etapa do modelo de transporte atual 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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1.2 Proposta 

Tendo em vista o modelo atual, uma possível melhoria a ser aplicada seria abrir uma passagem 

na parede que divide os dois galpões, e instalar um carro que possa se locomover para ambos 

os lados sobre um trilho, como mostra a Figura 4. 

A solução melhorará a eficiência do processo de forma geral, reduzindo o tempo, demandando 

menos pessoas envolvidas, sem a necessidade de um caminhão ou carreta, e apresentando 

menor risco de acidente. 

 

Figura 4 – Proposta de modelo para transporte 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

Para comando do carrinho, será necessário desenvolver um painel de comando. A Figura 5 

mostra um esboço do mesmo e suas características. 
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Figura 5 – Esboço do painel de comando 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

O painel apresentará cinco luzes de sinalização, sendo elas: 

 Para frente: quando o carro estiver em movimento para frente; 

 Para trás: quando o carro estiver em movimento para trás; 

 Parada: quando o botão “Parar” for pressionado; 

 Alarme: quando existir alguma falha, como por exemplo, um erro na operação do 

inversor; 

 Alimentação: quando o circuito estiver alimentado. 

E terá três botoeiras de comando: 

 Para frente: acionará o carro para frente, somente enquanto o botão estiver 

pressionado. Não é retentiva; 

 Para trás: acionará o carro para trás, somente enquanto o botão estiver pressionado. 

Não é retentiva; 

 Parar: enquanto pressionada impedirá qualquer comando e movimento do carro. É 

retentiva. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

As indústrias em geral estão se tornando cada vez mais competitivas, sempre buscando aumento 

de produtividade. Isso faz com que equipamentos trabalhem mais próximos de seus limites e se 

tornem mais propensos a apresentar falhas. 

Visando tornar o processo de transporte de sobressalentes mais rápido e eficiente, reduzindo o 

tempo, que é cada vez mais valioso, este trabalho se propôs a desenvolver o projeto de 

dimensionamento e acionamento elétrico de um carro que efetue o transporte de sobressalentes 

sobre um trilho. Esse carro é acionado por um painel de comando situado próximo de onde 

estará instalado o trilho. 

O projeto de acionamento elétrico deve atender aos pré-requisitos mecânicos de maneira que o 

transporte se dê de forma suave e controlada, atendendo aos padrões técnicos de 

dimensionamento e segurança.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para se alcançar o objetivo principal do estudo, alguns objetivos específicos foram alcançados 

ao longo do trabalho, e estão descritos a seguir: 

 Dimensionar o carro de transporte de sobressalentes atendendo os requisitos mecânicos; 

 Projetar o sistema de acionamento do motor do carro de maneira que o mesmo atenda 

aos requisitos da operação; 

 Projetar o painel de comando e a proteção do sistema proposto; 

 Análise técnico-econômica do projeto. 

 

 

1.4 Organização do Desenvolvimento do Trabalho 

A Figura 6 mostra o processo de evolução do desenvolvimento do trabalho.  
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Figura 6 - Processo de desenvolvimento do trabalho 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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2 REQUISITOS MECÂNICOS DO SISTEMA 

Neste capítulo serão estudadas as forças de resistência ao movimento do carro, utilizando os 

pré-requisitos mecânicos, definidos a partir das cargas que o mesmo transportará, a fim de 

determinar a potência para definição do modelo do motor que movimentará o carro.  

 

2.1 Determinação de Parâmetros 

O primeiro passo para que seja possível o desenvolvimento do projeto elétrico, é dimensionar 

o motor que irá atender aos pré-requisitos mecânicos, explícitos no Quadro 1, que foram 

definidos baseados nas cargas a serem transportadas pelo carro, que podem atingir até           

7.000 kg. 

 
Quadro 1 – Pré-requisitos mecânicos 

Massa do 

carro 

Carga 

máxima 
Velocidade Material 

Coeficiente 

de atrito 

aço-aço (µ𝒐) 

Diâmetro da 

roda 

1000 kg 7000 kg 0,25 m/s Aço 0.15 400 mm 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Na Figura 7, é apresentado um exemplo de carro de transporte de carga sobre trilhos. 

Figura 7 – Exemplo de carro que se movimenta 

sobre trilhos 

 
Fonte: Dowell (2016). 

Analisando as forças de resistência, que agem em sentido contrário ao movimento, determina-

se a potência total, que se subdivide em potência estática e dinâmica. A potência estática é a 

potência à velocidade constante, principalmente as forças de atrito e forças gravitacionais. A 

potência dinâmica é a potência necessária para acelerações e desacelerações                               

(SEW EURODRIVE, 2007). 

A Figura 8 mostra as superfícies que serão consideradas nas etapas dos cálculos. 
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Figura 8 – Esquema explicativo das superfícies usadas nos cálculos mecânicos 

 
Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Para o dimensionamento do carro serão considerados os casos limites, ou seja, o carro está 

carregado ao máximo ou o carro está descarregado. Ao final do dimensionamento para ambos 

casos, pode-se avaliar alguns pontos, como por exemplo, caso haja uma diferença grande nas 

potências totais calculadas para o carro com carga e para o carro sem carga, tem-se que o 

acionamento deve se preocupar com uma possível patinação da roda, caso o carro sem carga 

venha a ser acionado pela potência calculada para o carro com carga. 

A força de atrito entre a roda e o trilho, ou atrito rolante, 𝐹𝑟, pode ser calculado através da 

equação (1). 

 

 
𝐹𝑟 = 𝑚. 𝑔.

2. 𝑓

𝐷
 

(1) 

𝑚 = Massa [kg]; 

𝑔 = Aceleração devido à gravidade =  9,81 m/s²; 

𝑓 = Braço da alavanca do atrito rolante [mm]; 

𝐷 = Diâmetro da roda [mm]. 

 

Para cálculo dos valores para a operação do carro carregado com carga máxima, aqui 

denominada com carga e representada pelo subscrito cc, será considerada a soma entre a carga 

máxima a ser transportada e a massa do carro, e para os valores para a operação do carro 

descarregado, aqui denominada sem carga e representada pelo subscrito sc, será considerada 
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apenas a massa do carro. A massa com e sem carga são respectivamente dadas pelas equações 

(2) e (3). 

 

 𝑚𝑐𝑐 = 8.000 𝑘𝑔 (2) 

   

 𝑚𝑠𝑐 = 1.000 𝑘𝑔 (3) 

Durante o movimento, existe uma deformação da roda, fazendo com que o ponto de contato 

entre a roda do carro e o trilho mude, consequentemente alterando a posição da força normal. 

Estas relações estão apresentadas na Figura 9, na qual F é a força que determina a direção do 

movimento, N, a força normal e d, a distância do braço da alavanca do atrito rolante, que é 

justamente o deslocamento da força normal. O valor de d é determinado com base no material 

de ambas as superfícies de contato (SEW EURODRIVE, 2007). 

 

Figura 9 – Diagrama explicativo do braço da 

alavanca do atrito rolante 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

O fabricante SEW Eurodrive foi escolhido para fornecer o motor, uma vez que os produtos da 

marca já são utilizados em outros equipamentos da área e, portanto, sua qualidade e seu 

desempenho são conhecidos. De acordo com o fabricante para o contato entre aço e aço, tem-

se que o braço da alavanca do atrito rolante é dado pela equação (4). 

 𝑓 = 0,5 𝑚𝑚 (4) 

Logo, de acordo com as equações (1), (2), (3), (4) e Quadro 1, calculam-se os atritos rolantes 

com carga, 𝐹𝑟𝑐𝑐 e sem carga 𝐹𝑟𝑠𝑐, como mostram as equações (5) e (6). 
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 𝐹𝑟𝑐𝑐 = 196,20 𝑁 (5) 

   

 𝐹𝑟𝑠𝑐 = 24,53 𝑁 (6) 

A força de atrito entre o flange e o trilho, 𝐹𝐹, é calculada conforme a equação (7). 

 

 𝐹𝐹 = 𝑚. 𝑔. c (7) 

Sendo, 

𝑐 = Coeficiente de atrito lateral, flange da roda, e que, de acordo com a SEW Eurodrive, 

fornecedora do carro, tem o valor mostrado na equação (8). 

 

 𝑐 = 0,003 (8) 

Tem-se, então, de acordo com as equações (2), (3) e (8), as forças de atrito entre o flange e o 

trilho com carga, 𝐹𝐹𝑐𝑐, e sem carga 𝐹𝐹𝑠𝑐, como mostram as equações (9) e (10). 

 

 𝐹𝐹𝑐𝑐 = 235,44 𝑁 (9) 

   

 𝐹𝐹𝑠𝑐 = 29,43 𝑁 (10) 

   

A força de atrito do mancal, 𝐹𝑀, pode ser calculada como mostra a equação (11). 

 

 
𝐹𝑀 = 4. 𝑀𝑀.

2

𝐷
 

(11) 

Sendo, 

𝑀𝑀 = Momento do mancal [N.m]. 

No LTQ geralmente são utilizados mancais da fabricante SKF, por isso será a marca escolhida. 

No site da SKF estão disponíveis os valores de momento do mancal, como mostram as equações 

(12) e (13). 

 𝑀𝑀𝑐𝑐 = 0,95 𝑁. 𝑚 (12) 

   

 𝑀𝑀𝑠𝑐 = 0,06 𝑁. 𝑚 (13) 
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Logo, as forças de atrito do mancal com carga, 𝐹𝑀𝑐𝑐 e sem carga 𝐹𝑀𝑠𝑐, de acordo com as 

equações (11), (12), (13) e Quadro 1, serão como mostram as equações (14) e (15). 

 

 𝐹𝑀𝑐𝑐 = 18,92 𝑁 (14) 

   

 𝐹𝑀𝑠𝑐 = 1,27 𝑁 (15) 

 

A soma do atrito rolante, do atrito do flange com o trilho e do atrito do mancal resulta na força 

de resistência à translação, 𝐹𝑇, apresentada na equação (16) e cujos valores para o carro 

carregado, 𝐹𝑇𝑐𝑐, e carro descarregado 𝐹𝑇𝑠𝑐, estão apresentados nas equações (16) e (17). 

 

 𝐹𝑇𝑐𝑐 = 𝐹𝑟𝑐𝑐 +  𝐹𝐹𝑐𝑐 +  𝐹𝑀𝑐𝑐 =  450,56 𝑁 (16) 

   

 𝐹𝑇𝑠𝑐 = 𝐹𝑟𝑠𝑐 + 𝐹𝐹𝑠𝑐 + 𝐹𝑀𝑠𝑐 =  55,22 𝑁 (17) 

Conhecendo-se o valor da força de resistência à translação para o carro carregado e 

descarregado, pode-se calcular a potência estática 𝑃𝑆 para cada condição de operação, com 

carga, 𝑃𝑆𝑐𝑐, e sem carga 𝑃𝑆𝑠𝑐, como mostram as equações (18) e (19). 

 𝑃𝑆𝑐𝑐 = 𝐹𝑇𝑐𝑐 .
𝑣

𝜂
  

 

(18) 

 𝑃𝑆𝑠𝑐 = 𝐹𝑇𝑠𝑐 .
𝑣

𝜂
  (19) 

Sendo, 

𝜂 = Rendimento; 

𝑣 = Velocidade [m/s]. 

 

O rendimento total é calculado pelo produto do rendimento da carga, 𝜂𝑐 e rendimento do 

redutor, 𝜂𝑟. O rendimento da carga é em função dos elementos de transmissão, como, por 

exemplo, correias. Já o rendimento do redutor (a ser explicado na Seção 2.2) só é incluído caso 

haja o uso de um. Para isso serão considerados os menores valores sugeridos pela SEW 

Eurodrive, 0,95 para o rendimento do redutor e 0,90 para o rendimento da carga. Assim, o 

rendimento 𝜂 total será como mostra a equação (20). 
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 𝜂 = 𝜂𝑐 . 𝜂𝑟  =  0,855  (20) 

A partir dos valores da força de resistência à translação para cada condição de carregamento, 

calculadas como apresentado nas equações (18) e (19), e sabendo que 𝜂, dado pela equação (20) 

e a velocidade 𝑣, apresentada no Quadro 1, calcula-se a potência de atrito estático para o carro 

com carga, 𝑃𝑆𝑐𝑐  e sem carga, 𝑃𝑆𝑠𝑐, como mostram as equações (21) e (22). 

 

 𝑃𝑆𝑐𝑐 = 131,74 𝑊 (21) 

   

 𝑃𝑆𝑠𝑐 = 16,15 𝑊 (22) 

Para determinar a potência dinâmica será necessário o cálculo da aceleração admissível, 𝑎𝑝, nas 

duas condições de carregamento, com carga, 𝑎𝑝𝑐𝑐, e sem carga, 𝑎𝑝𝑠𝑐, como mostra a equação 

(23). 

 𝑎𝑝𝑐𝑐 = 𝑎𝑝𝑠𝑐 = 𝑔.
µ𝑜

𝑤
  (23) 

Onde: 

µ𝑜 = Coeficiente de atrito aço-aço; 

𝑤 = Razão do número de rodas acionadas pelo número total de rodas. 

 

Como apenas duas rodas serão acionadas, e o carro terá quatro rodas no total, tem-se w igual a 

0,5. Logo, temos na equação (24) o valor da aceleração admissível. 

 

 𝑎𝑝𝑐𝑐 = 𝑎𝑝𝑠𝑐 =  0,74 𝑚/𝑠²  (24) 

A potência dinâmica, 𝑃𝐷, para a condição com carga, 𝑃𝐷𝑐𝑐, e sem carga, 𝑃𝐷𝑠𝑐, poderá, então, 

ser calculada utilizando-se as equações (25) e (26). 

 𝑃𝐷𝑐𝑐 = 𝑚𝑐𝑐. 𝑎𝑝𝑐𝑐 .
𝑣

𝜂
  (25) 

 𝑃𝐷𝑠𝑐 = 𝑚𝑠𝑐. 𝑎𝑝𝑠𝑐 .
𝑣

𝜂
  (26) 
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A partir das equações (25) e (26), dos valores de 𝑚𝑐𝑐 e 𝑚𝑠𝑐 das equações (2) e (3) e das 

acelerações com e sem carga da equação (24), pode-se calcular os valores de 𝑃𝐷𝑐𝑐 e 𝑃𝐷𝑠𝑐, 

como mostram as equações (27) e (28). 

 

 𝑃𝐷𝑐𝑐 =  1721,05 𝑊 (27) 

   

 𝑃𝐷𝑠𝑐 =  215,13 𝑊 

 

(28) 

Finalmente, a soma da potência estática com a potência dinâmica, para cada condição de 

carregamento, resulta na potência total com carga, 𝑃𝑇𝑐𝑐 e na potência total sem carga, 𝑃𝑇𝑠𝑐, 

como mostram as equações (29) e (30). 

 

 𝑃𝑇𝑐𝑐 = 𝑃𝑆𝑐𝑐 +  𝑃𝐷𝑐𝑐  = 1852,8 𝑊 

 

(29) 

 𝑃𝑇𝑠𝑐 = 𝑃𝑆𝑠𝑐 +  𝑃𝐷𝑠𝑐  = 231,28 𝑊 

 

(30) 

Com a potência total calculada, ou seja, a potência necessária para vencer as forças de atrito e 

para realizar acelerações e desacelerações, pode-se definir o modelo de motor a ser utilizado no 

projeto. 

 

2.2 Motorredutor 

No tipo de aplicação proposta neste trabalho, a velocidade requisitada de operação do carro é 

bem menor do que a maioria das velocidades nominais de motores. Portanto, é necessário o uso 

de um motorredutor, conjunto composto por um motor e um redutor de engrenagens. O objetivo 

é fornecer movimento rotativo com velocidade reduzida e torque elevado, ambos influenciados 

por uma mesma taxa de redução, definida para o equipamento (IBR REDUTORES, 2016). 

Para realizar a escolha de um modelo de motorredutor, é necessário que se saiba a rotação 

desejada para o uso. Portanto, com base nos dados apresentados no Quadro 1, pode-se 

transformar a velocidade (𝑣) em m/s, para velocidade de rotação da roda (𝑥) em rpm, através 

da equação (31). O Quadro 2 apresenta a velocidade, velocidade de rotação e diâmetro da roda. 
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𝑥 =

60. 𝑣

𝜋. 𝐷
= 11,94 𝑟𝑝𝑚  

(31) 

Quadro 2 – Dados de velocidade de rotação 

Velocidade Diâmetro da roda Rotação 

0,25 m/s 0,4 m 11,94 rpm 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Na Figura 10 é apresentado um exemplo de motorredutor. 

Figura 10 - Motorredutor 

 

Fonte: RenewRedutores (2017). 

 

2.2.1 Escolha do Motorredutor 

O Quadro 3 mostra os valores calculados de potência e a rotação definida. 

 

Quadro 3 – Dados para escolha do motorredutor 

Potência com carga Potência sem carga Rotação 

1.852,8 W 231,3 W 11,94 rpm 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

A potência com carga é a que será utilizada para dimensionar o motorredutor, uma vez que o 

valor da mesma é superior e, portanto, também atende ao requisito da potência sem carga. 

Consultando o catálogo da fabricante SEW Eurodrive, presente no ANEXO A, o conjunto 

escolhido, que atende aos requisitos de potência e velocidade de rotação definidas é composto 

pelo motor DZ100LS4 e redutor R87. E apresentam as características mostradas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Características do motorredutor escolhido 

Potência 
Rotação nominal do 

motor 
Massa do conjunto 

Rotação de saída 

nominal 

2.200 W 1.715 rpm 79 kg 13,72 rpm 

Fator de potência 

nominal 

Rendimento 

nominal do motor 

Rendimento do 

Redutor nominal 

Fator de redução 

do redutor 

0,81 0,83 0,95 124,97 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Considerando a situação em que o carro transporta carga máxima, a massa do conjunto (79 kg) 

representa 0,97% da massa total, não sendo relevante a ponto de ser necessário refazer os 

cálculos considerando a massa do mesmo, até porque o modelo escolhido apresenta potência 

superior ao calculado. O valor nominal da rotação de saída do motorredutor escolhido é 14% 

superior à rotação requisitada pelo projeto. Esse fato não é um problema, visto que o controle 

da velocidade de rotação será considerado na escolha do acionamento do motor. 

 

2.3 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas as considerações e cálculos para se determinar o modelo de 

motorredutor a ser utilizado para movimentar o carro. As informações do motor serão utilizadas 

a seguir, no Capítulo 3, que expõe os tipos de acionamento de motores e suas vantagens e 

desvantagens, determina a escolha do acionamento ideal e do modelo específico que será 

utilizado no projeto. 
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3 ACIONAMENTO DO MOTOR 

Durante a partida, os motores elétricos solicitam da rede de alimentação uma corrente de valor 

superior à sua corrente nominal. Em consequência, o sistema fica submetido a uma queda de 

tensão, podendo provocar distúrbios operacionais nos equipamentos de comando e proteção, 

iluminação e no sistema elétrico de uma forma geral (STEPHAN, 2009). 

 

3.1 Definição do Tipo de Acionamento 

Existem alguns métodos de partida de um motor elétrico. Diante da necessidade de escolha de 

um especifico, foram levados em consideração vantagens e desvantagens de cada um, como 

mostra o Quadro 5. 

Quadro 5 – Vantagens e desvantagens dos tipos de acionamentos 

Acionamento Prós Contras 

Partida Direta 

 Menor custo que os demais 

 Simples implementação 

 Alto torque de partida 

 Alta corrente de partida 

 É necessário 

sobredimensionar cabos 

Estrela-Triângulo 

 Baixo custo 

 A corrente de partida é 

reduzida a 1/3 quando 

comparada com a partida 

direta 

 Redução do torque de partida 

a aproximadamente 1/3 do 

nominal 

 São necessários motores com 

seis bornes 

 Caso o motor não atinja certa 

velocidade nominal, a corrente 

na comutação da ligação em 

estrela para a ligação em 

triângulo é equivalente ao da 

partida direta 

Soft Starter 

 Corrente de partida próxima à 

corrente nominal 

 Longa vida útil pois não 

existem partes 

eletromecânicas móveis 

 Torque de partida próximo ao 

torque nominal 

 Maior custo na medida em que 

a potência do motor é reduzida 

Inversor de 

Frequência 

 Permite controle efetivo da 

velocidade 

 Corrente de partida reduzida 

 Alto torque de partida 

 Maior custo na medida em que 

a potência do motor é 

aumentada 

Fonte: WEG (2005). 
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É importante se ter em mente que a potência do conjunto motorredutor foi dimensionada para 

o carro com carga. Portanto, o acionamento deve controlar a partida, para que, no caso em que 

o motor não esteja com carga máxima, a potência fornecida não faça a roda patinar sobre o 

trilho.  

Por apresentar a possibilidade de controlar efetivamente a velocidade e para o custo relacionado 

ao porte do motor que será utilizado, o método escolhido foi o inversor de frequência. 

 

3.2 Inversor de Frequência 

O inversor de frequência é um tipo de conversor que tem a função de acionar um motor elétrico, 

e ao mesmo tempo, variar a frequência e a tensão que é fornecida ao motor, com o objetivo de 

controlar a sua velocidade e a potência consumida. A frequência de entrada no motor determina 

a velocidade síncrona do campo elétrico na qual o motor trabalha. O inversor atua mudando 

esta frequência, caso essa aumente, a velocidade do motor também aumentará, e vice-versa 

(CITYSYSTEMS, 2017). 

A Figura 11 mostra o funcionamento do inversor de frequência, onde o mesmo é alimentado 

com uma tensão alternada e frequência fixa. Posteriormente, faz a conversão de tensão alternada 

para tensão contínua e, por fim, gera tensão e frequência variáveis baseados nos requisitos de 

controle da carga que o inversor alimenta. 

Figura 11 - Esquema de funcionamento do inversor de frequência 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

Há dois métodos de controle amplamente utilizados usando inversores de frequência, o controle 

vetorial e o escalar. 
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3.2.1 Controle Vetorial 

Em aplicações onde se faz necessário um alto desempenho dinâmico, respostas rápidas e alta 

precisão de regulação de velocidade, o motor elétrico deverá fornecer essencialmente um 

controle preciso de torque para uma faixa extensa de condições de operação. Para tais 

aplicações, os acionamentos em corrente contínua sempre representaram uma solução ideal, 

pois a proporcionalidade da corrente de armadura, do fluxo e do torque num motor de corrente 

contínua proporcionam um meio direto para o seu controle (WEG, 2005). 

O controle vetorial recebe este nome devido: 

 A corrente que circula no enrolamento estatórico de um motor de indução pode ser 

separada em duas componentes: corrente de magnetização (produtora de fluxo) e 

corrente produtora de torque; 

 A corrente total é a soma vetorial destas duas componentes; 

 O torque produzido no motor é proporcional ao produto vetorial das duas componentes;  

 A qualidade com a qual estas componentes são identificadas e controladas define o nível 

de desempenho do inversor (WEG, 2005). 

Logo, para que se tenha um bom desempenho utilizando esse controle, é necessário que se 

conheça bem os parâmetros do motor para que o inversor simule seu comportamento 

corretamente e o controle de forma efetiva.  

 

3.2.2 Controle Escalar 

O controle escalar é uma estratégia de controle que mantém a amplitude do fluxo constante 

enquanto a relação V/f, sendo V a tensão e f a frequência de alimentação do motor, se mantiver 

constante. 

O estator do motor de indução possui um enrolamento trifásico que tem dois parâmetros que 

definem suas características. Um deles é a sua resistência ôhmica R (medida em Ohm) e o outro, 

a sua indutância L (medida em Henry). Fazendo uma análise simplificada, pode-se dizer que a 

corrente que circulará pelo estator do motor dependerá do valor da resistência R e do valor da 

reatância indutiva 𝑋𝐿, como mostra a equação (32) (WEG, 2005). 
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𝐼 =

V

√𝑅2 + 𝑋𝐿²
 

(32) 

A equação (33) mostra que a reatância indutiva 𝑋𝐿, é dependente da indutância L e da frequência 

f .  

 𝑋𝐿 = 2. 𝜋. 𝑓. 𝐿  (33) 

 

Para valores de frequência acima de 30 Hz, o valor da resistência é muito pequeno quando 

comparado com o valor da reatância indutiva. Desta maneira, pode-se, nesta aproximação, e 

para um método de controle simples como o escalar, desprezá-lo. Assim, tem-se que o valor da 

corrente será proporcional à tensão de alimentação V, à indutância L e à frequência f             

(WEG, 2005), como mostra a equação (34). 

 
𝐼 =

V

2. 𝜋. 𝑓. 𝐿 
 

(34) 

A indutância L é uma constante do motor, mas a tensão e a frequência são dois parâmetros que 

podem ser controlados pelo inversor de frequência. Assim, se para variar a velocidade do motor 

de indução deve-se variar a frequência da tensão de alimentação. A estratégia de controle V/F 

constante varia a tensão proporcionalmente à variação da frequência de alimentação do motor 

para se obter no estator uma corrente constante da ordem da corrente nominal do motor      

(WEG, 2005), como mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Exemplo  de curva tensão x frequência do 

inversor com controle escalar 

 

Fonte: WEG (2005). 



32 

Como se pode observar no Gráfico 1, acima de 60 Hz a tensão não pode continuar subindo, 

pois já foi atingida a tensão máxima, ou seja, a tensão nominal do motor ou tensão da rede. É 

assim que, a partir deste ponto, a corrente e, consequentemente o torque do motor diminuirão 

(WEG, 2005). 

Para frequências abaixo de 30 Hz o termo correspondente à resistência R do estator, que foi 

desprezado anteriormente, começa a ter influência no cálculo da corrente. É assim que, para 

baixas frequências, mantendo-se a proporcionalidade entre a frequência e a tensão, a corrente 

e, consequentemente, o torque do motor diminuem bastante. Para que isto seja evitado, a tensão 

do estator em baixas freqüências deve ser aumentada, por meio de um método chamado de 

compensação I x R (WEG, 2005), como mostra o Gráfico 2. Os inversores de frequência 

geralmente fazem a compensação I x R de maneira automática. 

Gráfico 2 – Compensação I x R do imversor de frequência 

 

Fonte: WEG (2005). 

 

Pode-se deduzir, assim, que o controle escalar em inversores de frequência é utilizado em 

aplicações que não requerem elevada dinâmica, nem alta precisão e nem controle de torque. 

 

3.2.3 Definição do Tipo de Controle do Inversor 

Visto que não existe a necessidade de um controle com elevada dinâmica, o controle escolhido 

será o escalar, por ser capaz de cumprir o necessário e de forma mais simples. 
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3.3 Escolha do Modelo do Inversor  

Diante da necessidade da escolha de um modelo de inversor, serão levados em consideração 

alguns dados do motor, como mostra o Quadro 6. A tensão de alimentação no local de instalação 

do painel é de 440V.  

 

Quadro 6 – Dados para escolha do inversor 

Tensão de 

alimentação 

Potência do 

motor 

Fator de potência 

nominal do motor 

Rendimento 

nominal do motor 

440 V 2.200 W 0,81 0,83 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

É necessário definir a corrente nominal de saída do inversor para escolha do modelo. Logo, 

temos a corrente nominal do motor dada pela equação (35). 

 

 
𝐼𝑛 =

P

√3. V. 𝜂. 𝑓𝑝

 
(35) 

𝐼𝑛 = Corrente nominal [A] 

P = Potência de saídado motor [W] 

V = Tensão de alimentação [V] 

𝜂 = Rendimento do motor  

𝑓𝑝  = Fator de potência do motor  

Portanto, para os valores apresentados no Quadro 6 e utilizando a equação (35), tem-se o valor 

da corrente nominal mostrado na equação (36). 

 𝐼𝑛 = 4,29 𝐴 (36) 

A marca WEG foi escolhida como fornecedora do inversor e o modelo que se atende aos 

parâmetros especificados de potência, tensão e corrente é o CFW300A04P8T4NB20, cujos 

dados característicos estão apresentados no Quadro 7. 

Quadro 7 – Dados do inversor escolhido 

Tensão de entrada 
Corrente nominal de 

saída 

Rendimento mínimo em 

condição normal  

380 - 480 V 4,8 A 97% 

Fonte: WEG (2019). 
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O modelo possui modo de controle escalar e também possui as entradas e saídas digitais 

necessárias para desenvolvimento da parte do circuito de controle. 

 

3.4 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados os tipos de acionamentos de motores e, suas vantagens e 

desvantagens. Assim, foi determinado o inversor de frequência como acionamento que será 

utilizado no projeto e baseado nos dados do motor e de instalação, foi determinado o modelo 

do mesmo. Os dados do inversor de frequência serão utilizados a seguir, no Capítulo 4, que 

desenvolverá a parte elétrica do projeto, implementando os comandos propostos do painel. 
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4 PROJETO ELÉTRICO 

Com o motor e o acionamento definidos, pode-se dar início ao desenvolvimento do projeto 

elétrico, que se dará na seguinte ordem: desenvolvimento do circuito de alimentação, 

desenvolvimento do circuito de controle, adição dos elementos de sinalização (luzes e sirene), 

e por fim dimensionamento dos dispositivos de proteção e condutores. 

 

4.1 Circuito de Alimentação do Motor 

A norma NBR 5410:2004 indica os elementos a serem considerados num circuito terminal de 

motor, para cargas industriais e similares em instalações de baixa tensão, como mostra a Figura 

12. A parte de seccionamento tem como objetivo isolar o circuito da rede; A proteção contra 

correntes de curto-circuito visa proteger contra elevadas correntes advindas de uma redução de 

impedância repentina; A proteção contra correntes de sobrecarga protege o motor no caso de 

uma elevação da temperatura do mesmo; E o comando funcional tem como objetivo comandar 

o motor. Cada etapa será explicada detalhadamente nas seções seguintes. 

 

Figura 12 – Elementos de um circuito terminal de 

motor 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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4.1.1 Seccionamento e Proteção Contra Correntes de Curto-circuito 

Seccionar é o ato de desligar completamente um dispositivo elétrico ou circuito de outros 

dispositivos ou outros circuitos, provendo afastamentos adequados que assegurem condições 

de segurança em relação a quaisquer circuitos alimentados (FRANCHI, 2008). 

Já a corrente de curto-circuito é a passagem de corrente elétrica elevada advinda de uma redução 

abrupta de impedância. Normalmente o curto-circuito provoca danos tanto no circuito elétrico 

em que ocorre como no elemento que causou a redução de impedância. 

Para ambos seccionamento e proteção contra correntes de curto-circuito serão utilizados 

disjuntores. 

 

4.1.1.1 Disjuntor 

Os disjuntores são componentes muito comuns e amplamente utilizados nos quadros de 

distribuição residenciais, utilizados principalmente como elemento de proteção e 

seccionamento de circuitos. Após ser desarmado, o disjuntor pode ser rearmado várias vezes 

para que assim haja a continuação do funcionamento do circuito.  

O disjuntor, apresentado na Figura 13, é um dispositivo mecânico, com a função de um 

interruptor com desarme automático, que é acionado quando o mesmo recebe uma corrente de 

sobrecarga ou curto-circuito. O disjuntor foi desenvolvido com o intuito de proteger os 

elementos existentes no circuito, caso ocorra uma corrente de pico maior que o limite suportado 

pelo mesmo. 

Figura 13 – Disjuntor 

 

Fonte: Copafer (2018). 



37 

4.1.2 Proteção Contra Correntes de Sobrecarga 

A sobrecarga nos motores elétricos é causada pela solicitação de uma potência superior a sua 

capacidade nominal. Nestas condições, há um aumento na corrente absorvida da rede. 

Consequentemente ocorrerá um aumento nas perdas totais do motor. Com isso, haverá uma 

elevação de temperatura, se esse acréscimo de temperatura ultrapassar a classe de isolamento 

do motor, este poderá ter sua vida útil reduzida. Em se tratando de dispositivos de proteção, 

estes têm por função desligar o motor em situações de sobrecarga, com o objetivo de manter a 

temperatura interna dentro dos limites aceitáveis de seus materiais isolantes (FRANCHI, 2008). 

Para proteção contra correntes de sobrecarga será utilizado o disjuntor motor. 

 

4.1.2.1 Disjuntor Motor 

O efeito de proteção contra curto-circuitos do disjuntor motor é semelhante a qualquer outro 

disjuntor comum. Existe uma bobina em seu interior que, quando a corrente passa de um 

determinado valor, o campo eletromagnético gerado pela bobina desloca os terminais do 

componente, impedindo a condução. Dessa forma, o dispositivo é capaz de evitar curtos-

circuitos (ATHOSELECTRONICS, 2019). 

Para evitar sobrecargas, o componente possui lâminas de contato que se dilatam com o calor. 

Assim, quando há uma sobrecorrente, o calor gerado pela passagem de corrente faz com que os 

contatos se dilatem até deslocarem-se da posição de contato, abrindo o circuito e portanto, 

impedindo a passagem de corrente elétrica (ATHOSELECTRONICS, 2019). 

O disjuntor motor, mostrado na Figura 14, possui três terminais de cada lado, para receber as 

fases que vão alimentar o motor elétrico trifásico. Ao utilizar esse dispositivo, é primordial 

realizar um ajuste para a corrente nominal e corrente de partida do motor em que ele será ligado, 

para que o componente atue corretamente. Portanto, esse dispositivo deve ser bem 

dimensionado para funcionar adequadamente (ATHOSELECTRONICS, 2019). 
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Figura 14 - Disjuntor motor 

 

Fonte: AthosElectronics (2019). 

 

4.1.3 Comando Funcional 

Comando funcional é a ação destinada a garantir a modificação do estado ou da condição de 

determinado equipamento elétrico, de toda ou de parte de uma instalação. 

No caso, o comando funcional a ser utilizado, será o inversor de frequência, que juntamente 

com as botoeiras do painel de comando, irão controlar os movimentos do carro. 

 

4.1.4 Desenvolvimento do Circuito de Alimentação do Motor 

Para desenvolvimento dos esquemas de ligações trifilares, será utilizado o software gratuito 

QElectroTech. 

Seguindo as orientações apresentadas na Figura 12, é possível iniciar o desenvolvimento do 

circuito de alimentação do motor. É feito a conexão de aterramento do motor e do inversor ao 

terra da rede, como mostra a Figura 15. 
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Figura 15 – Circuito de alimentação 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

A legenda para todos circuitos desenvolvidos no trabalho, encontra-se no APÊNDICE A. 

O circuito apresenta proteção do inversor em relação à rede e do motor em relação ao inversor, 

englobando assim, todos elementos considerados num circuito terminal de motor, como dito na 

Seção 4.1. 

Com o circuito de alimentação pré-definido, pode-se começar o desenvolvimento do circuito 

de controle. 
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4.2 Circuito de Controle do Motor  

O circuito de controle do motor tem como objetivo implementar as ações das botoeiras 

propostas do painel de comando juntamente do inversor de frequência. 

Primeiramente é necessário saber quais são as entradas que o inversor utiliza para comandar o 

motor. Consultando o manual do inversor, obtêm-se as informações presentes na Figura 16 e 

Quadro 8. 

 

Figura 16 – Entradas de controle do inversor 

 

Fonte: WEG (2018). 

As entradas digitais, DI1, DI2, DI3 e DI4 podem assumir diversas configurações que podem 

ser definidas pela interface do inversor. As saídas digitais DO1-RL-NC, DO1-RL-C e DO1-RL-

NO são os contatos normalmente fechado, comum e normalmente aberto de um relé, 

respectivamente, com tensão máxima 250 Vca, que será utilizado para sinalização de erro no 

inversor. Os valores mostrados no Quadro 8 são as configurações de fábrica, que serão as 

utilizadas por já atenderem a necessidade: 

 

Quadro 8 – Configurações de fábrica do inversor 

DI1 DI2 DI3 DI4 

Run/Stop 
Direction of 

rotation 
Not used Not used 

Fonte: WEG (2018). 

Nota: Adaptado pelo autor. 
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Recapitulando as botoeiras e suas funções a serem implementadas: 

 Para frente: Irá movimentar o carro para frente, somente enquanto o botão estiver 

pressionado. Não é retentiva; 

 Para trás: Irá movimentar o carro para trás, somente enquanto o botão estiver 

pressionado. Não é retentiva; 

 Parar: Enquanto pressionada irá impedir qualquer comando e movimento do carro. É 

retentiva. 

Conhecendo as funções das entradas digitais do inversor e o que deve ser implementado, tem-

se a necessidade de que, quando for pressionado o “PARA TRÁS”, o inversor tenha tanto a 

entrada de Run/Stop (DI1), quanto a de Direction of rotation (DI2) comutadas simultaneamente. 

Quando for pressionado o “PARA FRENTE”, apenas o Run/Stop deve ser comutado. E com o 

botão “PARAR” pressionado, deve-se interromper imediatamente e impedir qualquer comando 

futuro e acender um sinaleiro, até que a botoeira seja liberada. 

Tendo em vista que além de executar o comando, o circuito também deverá ser capaz de ativar 

a sinalização adequada, uma alternativa viável de implementação se dá com o uso de contatores. 

4.2.1 Contator 

O funcionamento do componente ocorre da seguinte forma: inicialmente, os contatos metálicos 

do dispositivo encontram-se em uma posição inicial, de repouso. Assim, quando a bobina é 

excitada, ela gera um campo eletromagnético, que atrai os contatos, já que eles são metálicos. 

Dessa forma, isso gera um deslocamento nos contatos, levando eles a outra posição. Assim, é 

possível comutar contatos independentes a partir de apenas um sinal monofásico, que estará 

conectado à bobina (ATHOSELECTRONICS, 2019). A Figura 17 mostra um exemplo de 

contator. 

Figura 17 – Exemplo de 

contator 

 

Fonte: ViewTech (2019). 
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Os principais componentes internos de um contator são: 

 Contatos: Têm a função de conduzir as correntes de carga do circuito. São constituídos 

por lâminas de metal; 

 Bobina: Serve como eletroímã. Quando acionada, tira os contatos da posição de repouso; 

 Núcleo: Serve como núcleo para a bobina, divido em duas partes. Uma parte do núcleo 

também se movimenta junto com os contatos quando o dispositivo é acionado. Os 

contatos são acoplados a essa parte do núcleo. 

 

4.2.2 Desenvolvimento Prévio do Circuito de Controle do Motor 

Para se implementar os comandos pretendidos do painel, foram utilizadas as botoeiras para 

acionar os contatores, que comutavam as entradas digitais do inversor, como mostra a Figura 

18. 

 

Figura 18 – Circuito de controle incluindo somente contatores 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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Uma outra característica importante no projeto é o limite do percurso formado pelos trilhos, de 

forma que quando o carro atinja uma das extremidades, não seja possível receber comandos 

para continuar o movimento nesta direção, como mostra a Figura 19. 

 

Figura 19 – Possibilidade de movimentação sobre o trilho 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Para implementação dessa característica, serão usados sensores indutivos de presença a serem 

instalados junto ao trilho de forma a identificar quando o carro atingir um dos limites. 

 

4.2.3 Sensores Indutivos de Presença 

O sensor indutivo é composto por um núcleo de ferrite envolto por uma bobina, um circuito 

oscilador e, por fim, um circuito disparador em conjunto com um amplificador, como 

apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Esquema de funcionamento do sensor indutivo de presença 

 

Fonte: Citisystems (2018). 

 

O princípio de funcionamento do sensor indutivo se dá a partir do um campo eletromagnético 
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variável que é gerado pelo oscilador em conjunto com a bobina na extremidade do dispositivo. 

Quando um material metálico penetra este campo, são induzidas pequenas correntes parasitas. 

Com a indução no metal, ocorre uma diminuição na energia do campo e, consequentemente na 

amplitude do sinal proveniente do oscilador. Quando este sinal se torna muito baixo, o circuito 

de disparo percebe a mudança e altera a tensão de saída. Fornecendo uma resposta lógica, de 

nível alto ou baixo, que pode ser utilizada no controle do processo (CITISYSTEMS, 2018). 

 

4.2.4 Desenvolvimento do Circuito de Controle do Motor 

Adicionando o sensor ao circuito previamente desenvolvido, tem-se a Figura 21. 

 

Figura 21 – Circuito de controle incluindo contatores e sensores 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Ainda é necessário definir as conexões referentes à sinalização e proteção do sistema de 

controle.  
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É usual na empresa o uso de tensão nominal de 120 Vca para circuitos auxiliares de corrente 

alternada, e para alimentação de lâmpadas para sinaleiro. Portanto, essa será a tensão 

considerada e será utilizado um transformador para reduzir a tensão da rede para a requerida. 

Também será adicionado um disjuntor na saída do transformador, de forma a prevenir falhas 

advindas de sobrecorrentes. 

O circuito de controle ficou então definido, como mostra a Figura 22. Caso o botão “PARAR” 

não esteja pressionado, ao apertar a botoeira “PARA TRÁS” o contator irá comutar as entradas 

digitais do inversor DI1 e DI2, acionando o movimento para trás e ativando os elementos de 

sinalização. Ao pressionar a botoeira “PARA FRENTE”, será comutado apenas a entrada digital 

DI1, fazendo com que o movimento seja acionado para frente e ativando as sinalizações. Caso 

o botão “PARAR” esteja pressionado, uma lâmpada indicativa será acesa e não será possível 

acionar nenhum movimento. 

Figura 22 – Circuito final de controle 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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4.3 Dimensionamento dos Cabos 

Para o circuito de alimentação e a parte dos contatores que envolvem as entradas digitais do 

inversor de frequência, a WEG disponibiliza um guia de instalação que fornece as 

especificações que devem ser utilizadas, presente no ANEXO B, como mostra o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Bitolas  relacionadas ao inversor de frequência 

 Cabos de potência Cabos de aterramento Cabos de controle 

Bitola 1,5 mm² 2,5 mm² 0,5 mm² 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

Os condutores de fase devem atender ao critério de capacidade de condução de corrente 

(ABNT, 2004). Além disso, a NBR 5410:2004 dita seções mínimas para condutores de fase, 

dependendo da sua aplicação e material, conforme apresentado no Quadro 10. 

Quadro 10  – Seção mínima dos condutores de cobre 

Tipo de linha Utilização do circuito 
Seção mínima do condutor 

(mm²) 

Instalações 

fixas em 

geral 

Condutores e 

cabos 

isolados 

Circuitos de iluminação 1,5 

Circuitos de força 2,5 

Circuitos de sinalização e 

circuitos de controle 
0,5 

Condutores 

nus 

Circuitos de força 10 

Circuitos de sinalização e 

circuitos de controle 
4 

Linhas flexíveis com cabos 

isolados 

Para um equipamento 

específico 

Como especificado na 

norma do equipamento 

Para qualquer outra 

aplicação 
0,75 

Circuitos a extrabaixa tensão 

para aplicações especiais 
0,75 

Fonte: ABNT (2004). 

 

Portanto, de acordo com o Quadro 10, as seções dos condutores de potência e aterramento a 

serem utilizadas para o inversor são os de 2,5 mm². E para o cabos de controle do inversor será 

utilizado a seção de 0,5 mm². 

Para definir a seção dos cabos do circuito de controle, serão considerados os componentes que 

influenciam na corrente que percorre o circuito que além da sirene, há apenas lâmpadas de LED 

cujos consumos podem ser desconsiderados. O manual da sirene, presente no ANEXO C, define 

que a corrente nominal da mesma é de 1,1 A. 
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Para definir a capacidade de corrente do condutor utiliza-se a tabela da ABNT NBR 5410:2004, 

presente no ANEXO D, que relaciona as capacidades de corrente com os Métodos de 

Referência. É necessário, portanto, conhecer o Método de Referência da instalação, para isso 

utiliza-se a tabela da ABNT NBR 5410:2004, presente no ANEXO E, que relaciona os mesmos.  

Tem-se, portanto, o Método de Referência B1, para o qual condutores de 0,5 mm² suportam até 

9 A para o caso em análise. Logo, como a corrente nominal da sirene é de 1,1 A, conclui-se que 

0,5 mm² atenderá às necessidades. 

 

4.4 Dimensionamento dos Componentes 

O guia de instalação do inversor de frequência da WEG também indica qual disjuntor motor é 

indicado para o uso. O modelo é o MPW40-3-U010 que possui a faixa de ajuste de corrente de 

6,3 A até 10 A, e de acordo com o guia de instalação do inversor, presente no ANEXO B, é 

orientado o uso em 10 A. 

Para o disjuntor que separa a alimentação da rede do inversor de frequência, será considerado 

o maior valor de corrente do disjuntor motor, 10 A, que ainda é maior que o dobro da corrente 

nominal do motor escolhido. 4,3 A. 

O manual da sirene escolhida, presente no ANEXO C, indica a corrente nominal de 1,1 A e 

orienta o uso junto de um fusível de 5 A. 

Na parte do circuito de controle, além da sirene, há apenas lâmpadas que influenciam na 

corrente que irá percorrê-lo. As lâmpadas são de LED e seus consumos podem ser 

desconsiderados. Portanto, o disjuntor de entrada do circuito de controle será da mesma 

magnitude do fusível da sirene, 5 A. 

Considerando os valores dos disjuntores dos circuitos de alimentação e controle, o disjuntor de 

seccionamento será de 15 A. 

Para determinar a potência do transformador, irá se considerar apenas a sirene. Com a tensão e 

corrente nominal da sirene, tem-se a equação (37). 

 𝑃 = V. I = 121 W (37) 
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Foi selecionado um transformador de 200 VA de potência aparente, fazendo com que o 

transformador trabalhe com folga e atenda ao necessitado. 

 

4.5 Circuito Completo 

Com ambas partes, alimentação e controle, já definidas e suas principais características 

determinadas, é possível uni-las para se obter o projeto elétrico completo, como mostra a Figura 

23, onde Lerr, La, Lp, Lt e Lf são as lâmpadas sinalizadoras de erro no inversor, alimentação, 

comando Parar, comando Para Trás e comando Para Frente, respectivamente. 

 

Figura 23 - – Projeto elétrico completo 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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5 COMPLEMENTAÇÕES DO PROJETO 

5.1 Enrolador de Cabos  

Para que, independentemente da posição do carro no trilho, o cabo sempre esteja tensionado e 

durante o movimento ele se enrole ou desenrole sozinho, optou-se pelo uso de um enrolador de 

cabos de retorno automático, como mostra a Figura 24. 

 

Figura 24 – Enrolador de cabos 

 

Fonte: DirectIndustry (2019). 

 

O enrolador será instalado juntamente ao motor no carro. O cabo sairá então do painel, passando 

por baixo do solo até um ponto fixo em um dos limites do trilho, de onde permanecerá sempre 

tensionado em relação ao carro devido ao uso do enrolador, como mostra a Figura 25. 

 

Figura 25 – Trajeto do cabo desde o painel até o carro 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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5.2 Local de Instalação do Painel 

Como mencionado, o trilho será instalado entre dois galpões, um onde ficam as peças 

sobressalentes e outro onde funciona a linha de laminação. Durante a laminação, a chapa de aço 

atinge valores superiores a 1.000 °C, e por radiação térmica, o ambiente ao próximo acaba 

esquentando. Sabe-se que componentes elétricos apresentam uma faixa de temperatura de 

trabalho, então faz-se necessário avaliar a temperatura ambiente no lado onde ocorre a 

laminação.  

Para efetuar a medição de temperatura foi utilizado o termovisor Fluke Ti32, pertencente à 

empresa. A Figura 26 apresenta a imagem feita pelo termovisor do galpão de laminação. 

Figura 26 – Imagem do termovisor 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Como pode-se observar na Figura 26, o galpão de laminação apresenta temperaturas superiores 

a 42 °C. 

Pegando como base o inversor de frequência, por exemplo, o manual orienta que sua instalação 

deve ser em ambientes que apresentem temperaturas de no máximo 40 °C. Logo, o painel 

deverá ser instalado no galpão das peças sobressalentes, que apresenta temperatura ambiente e 

não ultrapassa a faixa de 34 ºC (CLIMATE DATA, 2019). É importante frisar que a temperatura 

do galpão de laminação não influencia na temperatura do galpão auxiliar. 
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5.3 Orçamento 

O orçamento de todos componentes necessários para montagem do projeto elétrico foram 

obtidos ou por pesquisa, ou através de sites ou por meio de orçamentos requisitados. O custo 

de instalação do projeto não foi levado em conta, considerando que a empresa possui um corpo 

técnico para a implementação. A Tabela 1 explicita os valores. 

Tabela 1 – Orçamento 

Nome do componente Quantidade Preço unitário Preço total 

Motorredutor SEW Eurodrive R87 + DZ100LS4 1 R$ 7.125,00 R$ 7.125,00 

Inversor WEG CFW300A04P8T4NB20 1 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 

Sinaleiro 110 Vca 5 R$ 14,00 R$ 70,00 

Botoeira 22 mm – Não retentiva 2 R$ 21,00 R$ 42,00 

Botoeira 22 mm 1NA 1NF – Retentiva 1 R$ 28,00 R$28,00 

Enrolador de cabos GEDO XF/5831  1 R$ 900,00 R$ 900,00 

Disjuntor motor WEG MPW40-3-U010 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

Sensor indutivo IKL 015.04 GH 2 R$ 400,00 R$ 800,00 

Quadro comando 120x80x30cm 1 R$ 560,00 R$ 560,00 

Contator WEG CAW04-40-00V16 2 R$ 50,00 R$ 50,00 

Transformador 440V/110V 200VA 1 R$ 350,00 R$ 350,00 

Sirene Engesig EG 101 110V 1 R$ 550,00 R$ 550,00 

Disjuntor WEG 10A MDW-C10-3 1 R$ 45,00 R$ 45,00 

Cabo Fio Flexível PVC 2,5mm²  1 R$50,00 R$50,00 

Cabo Fio Flexível PVC 0,5mm² 1 R$45,00 R$45,00 

Fusível WEG NH FNH00-6U 1 R$ 21,00 R$ 21,00 

Disjuntor WEG 6A MDW-C6-2 1 R$ 41,00 R$ 41,00 

Disjuntor WEG 16A MDW-C13-3 1 R$ 47,00 R$ 47,00 

 Total R$ 12.044,00 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

Dado o levantamento dos custos, tem-se que o motorredutor representa 60%, e o inversor de 

frequência, 10% do custo total, respectivamente. Consultando o site da AMT, tem-se o último 

dado disponível, de 2016, onde o investimento total em planos estratégicos e reformas da 

empresa totalizou U$100 milhões (ARCELORMITTAL, 2016), esse valor é referente a todos 

setores da indústria, mas dá uma noção da magnitude dos gastos. Portanto, o valor orçado para 

o projeto é baixo caso o projeto resulte em uma diminuição no tempo de paradas imprevistas. 

 

5.4 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas algumas considerações complementares do projeto, a 

respeito da instalação e seus custos. A seguir, no Capítulo 6, serão feitas as conclusões gerais, 

onde serão abordados os resultados do desenvolvimento do projeto. 
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6 CONCLUSÕES  

Atualmente, no Laminador de Tiras a Quente da empresa ArcelorMittal Tubarão existe um 

procedimento para transporte de peças sobressalentes entre dois galpões, que demanda muita 

mão de obra e apresenta risco de acidente. 

O presente trabalho desenvolveu um projeto elétrico para comando de um carro para transporte 

de cargas. O carro se moverá sobre trilhos a serem instalados entre dois galpões, tendo como 

objetivo substituir o modelo de transporte atual. 

A partir de certos pré-requisitos mecânicos, foi feito um estudo a fim de dimensionar o 

motorredutor responsável por mover o carro. Depois foi desenvolvido o projeto para 

acionamento do mesmo, e por fim foi desenvolvido um projeto elétrico capaz de comandar o 

carro de forma controlada diante de sua necessidade e seguindo as normas de segurança. 

Por fim, foi realizado um orçamento e o valor obtido para implementação do projeto é 

completamente viável, considerando o patamar de custos da área de manutenção de um 

Laminador de Tiras a Quente. O projeto fará com que, na necessidade de se efetuar um 

transporte, haja um tempo consideravelmente menor na utilização de pontes rolantes, 

aumentando sua disponibilidade; um menor número de pessoas envolvidas no processo; não 

haverá a necessidade de um caminhão ou carreta para transportar a carga de um galpão ao outro; 

e, um transporte de peças sobressalentes mais seguro ao evitar passar com a carga suspensa por 

cima de motores e salas elétricas, como é feito atualmente. 

 

6.1 Proposta de Trabalhos Futuros 

Durante a operação do carro, o mesmo deverá se locomover entre os dois galpões. Neste 

momento, a estrutura fica sujeita à influência da radiação advinda do galpão de laminação, 

incluindo os cabos de alimentação. Uma opção de trabalho futuro seria desenvolver um estudo 

da influência da radiação térmica no dimensionamento dos cabos condutores. 
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APÊNDICE A – LEGENDA DOS CIRCUITOS 

Figura 27 – Legenda dos circuitos 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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ANEXO A – CATÁLOGO MOTORREDUTORES SEW EURODRIVE 

Quadro 11 – Catálogo motorredutores Sew Eurodrive 

 

Fonte: SEW (2007). 
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ANEXO B – DADOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSORES WEG 

Figura 28 – Dados de Instalação de Inversores WEG 

 

Fonte: WEG (2018). 
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ANEXO C – MANUAL SIRENE ENGESIG EG101 

Figura 29 – Manual sirene Engesig EG101 

 

Fonte: ENGESIG (2013). 
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ANEXO D – CAPACIDADE DE CORRENTE PARA CONDUTORES DE 

COBRE DE PVC PARA MÉTODOS DE REFERÊNCIA A1, A2, B1, B2, C 

E D 

Quadro 12 – Capacidade de corrente para condutores de cobre de PVC para métodos de referência A1, A2, 

B1, B2, C e D 

Seções 

nominais 

(mm²) 

Métodos de referência 

A1 A2 B1 B2 C D 

Números de condutores carregados 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

0,5 7 7 7 7 9 8 9 8 10 9 12 10 

0,75 9 9 9 9 11 10 11 10 13 11 15 12 

1 11 10 11 10 14 12 13 12 15 14 18 15 

1,5 14,5 13,5 14 13 17,5 15,5 16,5 15 19,5 17,5 22 18 

2,5 19,5 18 18,5 17,5 24 21 23 20 27 24 29 24 

4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31 

6 34 31 32 29 41 36 38 34 46 41 47 39 

10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52 

16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67 

25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86 

35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103 

50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122 

70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151 

95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 223 216 179 

120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203 

150 240 216 219 196 309 275 265 236 344 299 278 230 

185 273 245 248 223 353 314 300 268 392 341 312 258 

240 321 286 291 261 415 370 351 313 461 403 361 297 

300 367 328 334 298 477 426 401 358 530 464 408 336 

400 438 390 398 355 571 510 477 425 634 557 478 394 

500 502 447 456 406 656 587 545 486 729 642 540 445 

630 578 514 526 467 758 678 626 559 843 743 614 506 

800 669 593 609 540 881 788 723 645 978 865 700 577 

1000 767 679 698 618 1012 906 827 738 1125 996 792 652 

Fonte: ABNT (2004). 
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ANEXO E – TIPOS DE LINHAS ELÉTRICAS E MÉTODOS DE 

REFERÊNCIA 

Quadro 13 – Tipos de linhas elétricas e métodos de referência 
(continua) 

Método 

de 

instalação 

número 

Esquema ilustrativo Descrição Método de referência 

1 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletroduto de 

seção circular embutido em 

parede termicamente isolante 

A1 

2 

 

Cabo multipolar em eletroduto 

de seção circular embutido em 

parede termicamente isolante 

A2 

3 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletroduto 

aparente de seção circular 

sobre parede ou espaçado desta 

menos de 0,3 vez o diâmetro do 

eletroduto 

B1 

4 

 

Cabo multipolar em eletroduto 

aparente de seção circular 

sobre parede ou espaçado desta 

menos de 0,3 vez o diâmetro do 

eletroduto 

B2 

5 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletroduto 

aparente de seção não-circular 

sobre parede 

B1 

6 

 

Cabo multipolar em eletroduto 

aparente de seção não-circular 

sobre parede 

B2 

7 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletroduto de 

seção circular embutido em 

alvenaria 

B1 

8 

 

Cabo multipolar em eletroduto 

de seção circular embutido em 

alvenaria 

B2 

11 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar sobre parede ou 

espaçado desta menos de 0,3 

vez o diâmetro do cabo 

C 
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Quadro 13 – Tipos de linhas elétricas e métodos de referência 
(continuação) 

Método 

de 

instalação 

número 

Esquema ilustrativo Descrição Método de referência 

11 A 

 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar fixado diretamente 

no teto 

C 

11 B 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar afastado do teto 

mais de 0,3 vez o diâmetro do 

cabo 

C 

12 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em bandeja 

não-perfurada, perfilado ou 

prateleira 

C 

13 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em bandeja 

perfurada, horizontal ou 

vertical 1 

E (multipolares) 

F (unipolares) 

14 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar sobre suportes 

horizontais, eletrocalha 

aramada ou tela 

E (multipolares) 

F (unipolares) 

15 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar afastado(s) da 

parede mais de 0,3 vez o 

diâmetro do cabo 

E (multipolares) 

F (unipolares) 

16 

 
 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em leito 

E (multipolares) 

F (unipolares) 

17 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar suspenso(s) por 

cabo de suporte, incorporado 

ou não 

E (multipolares) 

F (unipolares) 

18 

 

Condutores nus ou isolados 

sobre isoladores 
G 

21 

 

Cabos unipolares ou cabos 

multipolares em espaço de 

construção, sejam eles lançados 

diretamente sobre a superfície 

do espaço de construção, sejam 

instalados em suportes ou 

condutos abertos (bandeja, 

prateleira, tela ou leito) 

dispostos no espaço de 

construção 2 

1, 5·De  ≤ V < 5·De 

B2 

5·De ≤ V < 50·De B1 



62 

Quadro 13 – Tipos de linhas elétricas e métodos de referência 
(continuação) 

Método 

de 

instalação 

número 

Esquema ilustrativo Descrição Método de referência 

22 

 

Condutores isolados em 

eletroduto de seção circular em 

espaço de construção3 

1, 5·De ≤ V <20·De 

B2 

V ≤ 20·De B1 

 

23 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em eletroduto de 

seção circular em espaço de 

construção3 

B2 

24 

 

Condutores isolados em 

eletroduto de seção 

não-circular ou eletrocalha em 

espaço de construção5 

1, 5·De ≤ V<20·De B2 

V ≤  20·De  B1 

25 
 

 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em eletroduto de 

seção não-circular ou 

eletrocalha em espaço de 

construção 

B2 

26 

 

Condutores isolados em 

eletroduto de seção não-circular 

embutido em alvenaria6 

1, 5·De ≤ V <5·De B2 

5·De ≤ V < 50·De B1 

27 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em eletroduto de 

seção não-circular embutido em 

alvenaria 

B2 

31 

32 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletrocalha sobre 

parede em percurso horizontal 

ou vertical 

B1 

31 A 

32 A 

 

Cabo multipolar em 

eletrocalha sobre parede em 

percurso horizontal ou vertical 

B2 

33 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em canaleta fechada 

embutida no piso 

B1 

34 

 

Cabo multipolar em canaleta 

fechada embutida no piso 
B2 
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Quadro 13 – Tipos de linhas elétricas e métodos de referência 
(continuação) 

Método 

de 

instalação 

número 

Esquema ilustrativo Descrição Método de referência 

35 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletrocalha ou 

perfilado suspensa(o) 

B1 

36 

 

Cabo multipolar em eletrocalha 

ou perfilado suspensa(o) 
B2 

41 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em eletroduto de 

seção circular contido em 

canaleta fechada com percurso 

horizontal ou vertical 3 

1, 5·De ≤V<20·De B2 

V ≤  20·De    B1 

42 

 

Condutores isolados em 

eletroduto de seção circular 

contido em canaleta ventilada 

embutida no piso 

B1 

43 

 
 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar em canaleta 

ventilada embutida no piso 

B1 

51 

 

Cabo multipolar embutido 

diretamente em parede 

termicamente isolante 

A1 

52 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar embutido(s) 

diretamente em alvenaria sem 

proteção mecânica adicional 

C 

53 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar embutido(s) 

diretamente em alvenaria com 

proteção mecânica adicional 

C 

61 

 

Cabo multipolar em eletroduto 

(de seção circular ou não) ou 

em canaleta não ventilada 

enterrado(a) 

D 
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Quadro 13 – Tipos de linhas elétricas e métodos de referência 
(conclusão) 

Método 

de 

intalação 

número 

Esquema ilustrativo Descrição Método de referência 

61 A 

 

Cabos unipolares em eletroduto 

(de seção não-circular ou não) 

ou em canaleta não ventilada 

enterrado(a) 

D 

63 

 

Cabos unipolares ou cabo 

multipolar diretamente 

enterrado(s), com proteção 

mecânica adicional 

D 

71 

 

Condutores isolados ou cabos 

unipolares em moldura 
A1 

72 

72 A 

 

72 - Condutores isolados ou 

cabos unipolares em canaleta 

provida de separações sobre 

parede 

72A - Cabo multipolar em 

canaleta provida de separações 

sobre parede 

B1 

B2 

73 

 

Condutores isolados em 

eletroduto, cabos unipolares ou 

cabo multipolar embutido(s) 

em caixilho de porta 

A1 

74 
 

Condutores isolados em 

eletroduto, cabos unipolares ou 

cabo multipolar embutido(s) 

em caixilho de janela 

A1 

75 

75 A 

 

75 - Condutores isolados ou 

cabos unipolares em canaleta 

embutida em parede 

75A - Cabo multipolar em 

canaleta embutida em parede 

B1 

B2 

Fonte: ABNT (2004). 

Nota: 

1) É considerada como perfurada, bandejas que possuem furos que ocupem mais do que 30 % de sua área, caso contrário, deve 

ser considerada como não perfurada. 

2) Quando o cabo for multipolar, De é o diâmetro externo do cabo. Quando os cabos forem unipolares ou condutores isolados, 

tem-se duas situações para o caso de 3 cabos juntos: 

 Quando os cabos estiverem em trifólio: de é 2,2 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado; 

 Quando alinhados em um mesmo plano: de é 3 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado. 

3) Caso o eletroduto seja circular, De é o diâmetro externo do eletroduto, caso contrário será altura/profundidade do conduto. 


