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RESUMO 

O acadêmico desenvolveu um projeto elétrico para a empresa Carrocerias 
São Miguel, com a finalidade de desenvolver um equipamento para produção de 
transversinas para as carrocerias produzidas na empresa. Este projeto contempla 
estudos sobre todos os equipamentos que compõem o projeto, formas de 
dimensionamento dos componentes proteções que deve ser utilizada e ainda como 
deve ser desenvolvido um projeto elétrico. Com informações colhidas diretamente na 
empresa é possível observar como a produção atual é realizada, e quais os pontos 
da produção deverão ser melhorados. No desenvolvimento do projeto foram 
dimensionados todos os componentes do projeto, isso só foi possível com o 
conhecimento adquirido com os estudos e com a visita feita na empresa. Com o 
término do projeto o acadêmico observou que é uma inovação para a empresa, e 
para o ramo de produção de transversinas, pois não foram encontradas informações 
de um projeto semelhante a esse. Com a implantação do projeto a empresa pode 
aumentar sua produção e ainda melhorar a qualidade do produto final. Esse projeto 
pode ainda ser implantado em outras empresas que necessitem de transversinas de 
mesmo modelo. 

Palavras chave: Projeto elétrico, Proteção de circuito elétrico, Componentes 
elétricos, Partida de motores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The academic has developed a project for the electric company Carrocerias 
São Miguel, in order to develop equipment for production transversinas bodies 
produced for the company. This project includes studies of all equipment comprising 
the project, ways of sizing the components protections that should be used and 
should be developed further as an electrical design. With information gathered 
directly in the company can see how the current production is performed, and what 
the points of production should be improved. In developing the project were scaled all 
components of the project, this was only possible with the knowledge gained from the 
study and the visit made in the company. With the completion of the project noted 
that the academic is an innovative project for the company and for the industry of 
transversinas because no information was found in a project like this. With the 
implementation of the project the company can increase its production and increase 
the quality of the final product. This project can also be deployed to other companies 
needing transversinas the same model. 

Keywords: Electrical Design, Electrical Circuit Protection, Electrical 
Components, Match engine. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na empresa Carrocerias São Miguel a fabricação de transversinas de 

carrocerias é feitas manualmente, e a fim de melhorar o processo de produção 

utilizando ferramentas mais modernas e também para torná-la mais eficaz, torna-se 

necessário o desenvolvimento de um projeto elétrico de força para uma máquina 

para produzir transversinas de madeira. Hoje o processo é realizado 

individualmente, sendo necessário mais que uma máquina e mais que um 

funcionário para a produção das transversinas.  Com o projeto proposto o modo de 

produção irá mudar, pois a proposta é que a madeira bruta seja inserida na máquina 

e ao sair ela já esteja pronta para o processo de montagem das carrocerias, 

diminuindo mão de obra, tempo de fabricação, padronizando as transversinas, 

diminuindo o tempo de entrega das carrocerias, e menor risco de acidentes com os 

trabalhadores da empresa. 

O projeto elétrico será constituído basicamente de acionamentos de motores 

das serras que farão o desbaste, o encaixe e o corte em ângulo da madeira. 

Também possuirá motores para as furadeiras e motor para a esteira que terá a 

função de transportar a madeira. O projeto possuirá itens de segurança como 

proteção contra sobrecarga, curto circuito e outros riscos que possam danificar 

qualquer componente elétrico,  principalmente para que os operadores não corram  

risco de acidentes. Esse trabalho estará voltado para o desenvolvimento de um 

projeto elétrico de força, para auxiliar na produção de transversinas na empresa 

Carrocerias São Miguel, para que se obtenha um produto padronizado, e uma 

produção ágil e com diminuição das perdas de transversinas. 

As proteções dos motores e do circuito elétrico de força serão abordadas 

neste projeto com dimensionamento e escolha do equipamento de proteção que 

melhor se adéquam a necessidade de proteção. Será abordada a especificação de 

todos os componentes do projeto e o desenvolvimento do esquema multifilar de 

força, para que fique claro e objetivo.  
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1.1 PROBLEMA 

Como desenvolver um projeto elétrico de força e dimensionar componentes 

elétricos para uma máquina de transversinas de carrocerias de caminhões (TCCA) 

para a empresa Carrocerias São Miguel? 

1.2 JUSTIFICATIVA  

A empresa Carrocerias São Miguel produz carrocerias de madeira para 

caminhões. As principais peças que são utilizadas nas carrocerias são as 

transversinas de madeira, que hoje são produzidas de forma manual, isso necessita 

um grande tempo para fabricação e de dois funcionários. Com esse modelo de 

fabricação não é possível obter um produto uniforme, porque as peças saem com 

diferenças de medidas, pois são feitas todas de forma individual, ocorrendo erros de 

cortes feitos sem precisão levando a perdas de algumas transversinas. Isso tudo 

eleva o custo da carroceria e aumenta significativamente o tempo de entrega. Um 

dos fatores que influenciam nesse custo é que a empresa possui equipamentos 

antigos e que apresentam problemas frequentemente ocasionando inconvenientes 

no processo fabril. 

Com o projeto elétrico de força da máquina que será proposta, juntamente 

com o desenvolvimento mecânico e a automação as transversinas poderão ser 

feitas todas em lote, o que auxiliará na diminuição dos erros de medição. Todas as 

transversinas deverão sair com a mesma medida, o que dará um padrão nos lotes 

de transversinas. Com essa máquina a fabricação se tornará mais rápida, e será 

necessário apenas um funcionário para realizar a produção, e como o projeto 

também estará voltada para a segurança, os riscos de acidentes irão diminuir. No 

produto final, carrocerias, a empresa terá tempo de entrega e custo reduzido. Com 

maior número de funcionários e tempo disponível, a empresa poderá aumentar a 

produção de carrocerias, já que é comum a empresa dispensar carrocerias por não 

ter funcionários e tempo disponível para fabricação.  

O projeto elétrico de força tem a finalidade de indicar como serão os 

acionamentos dos motores e as proteções elétricas necessárias para o projeto. 
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Realizados todos os estudos de proteções e os condutores a serem usados. Toda 

máquina deve ter um projeto para facilitar a execução e também na manutenção, um 

projeto bem elaborado facilita muito nesses quesitos. No projeto deve ser 

desenvolvido um raciocíno simples e funcional, para que todos que forem estudar o 

projeto, ou que necessitem utilizá-lo por qualquer motivo, não tenham dificuldade de 

entendimento, e que o sistema tenha um funcionamento satisfatório. É no projeto 

que devem ser previstos as piores condições de trabalho e desenvolvido um sistema 

que suporte essa condição, sem sofrer perdas na produção, e sem que o sistema 

sofra com algum tipo de avaria por problemas que um projeto mal dimensionado 

ocasiona. Com um projeto bem elaborado é possível evitar e solucionar problemas 

que são comuns em circuitos elétricos, por isso é importante que o projeto seja 

guardado, bem conservado, seguir junto com a máquina, e atualizado sempre que 

ocorrer mudanças no circuito, para que o projeto e a instalação sejam sempre 

compatíveis, facilitando novas correções no equipamento e se necessário também 

no projeto. 

A aquisição de conhecimento sobre projetos elétricos é fato importante para o 

desenvolvimento, pois cada projeto tem características próprias. A cada projeto novo 

obtém novos  conhecimento, e é necessário estudos das características de cada um 

individualmente, para que o projeto possa atender as necessidades. 

1.3 OBJETIVOS  

Desenvolver um projeto elétrico para a máquina de transversinas de 

carroceria de caminhões (TCCA). 

1.3.1 Objetivo geral 

Desenvolver um projeto elétrico de força para uma máquina de fabricação de  

transversinas, visando melhorar a eficiência na produção de transversinas de 

carrocerias de caminhões para a empresa Carrocerias São Miguel. 
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1.3.2 Objetivo Específico 

a) Avaliar da situação de produção atual; 

b) Realizar a revisão bibliográfica sobre projetos elétricos;  

c) Dimensionar e escolher os componentes do projeto; 

d) Desenvolver o esquema elétrico  multifilar de força. 

1.4 MÉTODO 

Para o desenvolvimento do projeto elétrico da TCCA temos que avaliar e 

efetuar alguns itens e seguir alguns passos para que este projeto tenha um bom 

resultado: 

a) Avaliação do sistema atual na empresa Carrocerias São Miguel; 

b) especificação dos equipamentos de proteção; 

c) dimensionamento dos componentes do projeto; 

c) escolha das partidas dos motores elétricos; 

d) escolha das partidas dos motores elétricos; 

e) modelos de dimensionamento de condutores elétricos; 

f) desenvolvimento de um esquema multifilar de força de projeto elétrico. 
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão abordados estudos já realizados por outros autores, 

estudos de componentes que compõe um projeto elétrico. Será possível o 

entendimento do funcionamento de todos os componentes utilizados no projeto 

elétrico da máquina de transversinas de carrocerias de caminhões (TCCA). Tem o 

objetivo de entender como um projeto deve ser dimensionado, apresentando estudo 

de proteções de circuitos, segurança em projetos, dimensionamento de condutores, 

tipos de partidas existentes.  

Ainda pode se observar a importância de se desenvolver um projeto, pois é 

nele que devem ser observados todos os possíveis problemas que pode ocorrer em 

uma instalação elétrica, é nessa fase que deve ser previsto e evitado a ocorrência 

dos mesmos. Será descrito um raciocínio de como é importante o conhecimento dos 

componentes do projeto, para melhor escolha dos mesmos, como está descrito em  

( RIBEIRO, 2007, p.2); 

O referencial teórico é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. 
Antes de avançar, é necessário conhecer o que já foi desenvolvido por 
outros pesquisadores. Assim, o estudo da literatura, contribui em muitos 
sentidos: definição dos objetivos do trabalho, construções teóricas, 
planejamento da pesquisa, comparações e validação 

2.1 DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO ELÉTRICO 

Um projeto elétrico é uma consequência de condições próprias de cada 

instalação. Deve atender da melhor maneira possível a produtividade da instalação. 

O tipo de material e montagem é o resultado das condições mais importantes do 

projeto. Todos possuem características próprias, cabendo ao projetista definir 

critérios que terão melhores resultados, sem esquecer que os mesmos devem seguir 

normas de segurança (SCHIMIT, 1978). 

Como foi escrito por Re e Monaco (2004), um projeto elétrico deve ser 

composto por todos os elementos que compõe o circuito. Indicando todas as 

características e indicações necessárias para tornar o projeto claro e objetivo, porém 

deve se tomar cuidado para não colocar informações desnecessárias, isso pode 

poluir visualmente, o projeto. Os objetivos e interesses do projeto são diferentes 
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para quem estuda para, e quem o projeta, por isso deve existir cuidado no momento 

de desenvolvê-lo. Deve se desenvolver de forma que todos entendam corretamente, 

pois erro na leitura do projeto pode levar a erros na execução, prejudicar a 

manutenção e funcionamento do circuito. “[...] é claro que não seria possível 

conseguir esse objetivo se não existisse uma série de normas precisas às quais 

deve-se atender escrupulosamente nas compilações do projeto[...]”.(RE; MONACO, 

2004, p.143)   

O projeto deve abranger informações conforme Filho (2001), deve conter 

informações relativas às condições e características funcionais da indústria, 

normalmente o projetista deve receber um conjunto de plantas da indústria, que 

contenham toda a área de construção e suas características, a projeção aproximada 

de todas as máquinas, e também todas as particularidades do projeto de arquitetura 

que possam contribuir na definição do projeto.  

2.2 SEGURANÇA EM PROJETOS ELÉTRICOS 

           Sempre que um projeto vai ser desenvolvido é necessário seguir algumas 

normas de segurança. Conforme COPEL (2012) para segurança em eletricidade 

existe normas que devem ser seguidas:  

a) NR10 essa norma fixa que existem condições mínimas para pessoa que 

trabalham em instalações elétricas desde o projeto, passando por 

execução, operação manutenção reforma, ampliação; 

b) NBR 5410 condições em segurança em baixa tensão; 

c) NBR 14039 segurança em alta tensão. 

Conforme escrito na NR12 ( 2010, p.5). As zonas de perigo das máquinas e 
equipamentos devem possuir sistemas de segurança, caracterizados por 
proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, 
que garantam proteção a saúde e a integridade física dos trabalhadores.  

Conforme a norma NR12 (2010) os itens de segurança devem estar 

presentes em locais que existam riscos de acidentes, não só riscos elétrico, mas 

também riscos de acidentes com equipamentos mecânicos. Deve prever itens de 

bloqueio para quando necessário uma parada da máquina. Esses itens devem ser 

escolhidos conforme a necessidade de cada equipamento. Deve ser observada a 

categoria do equipamento, deve estar sob responsabilidade de uma pessoa 
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habilitada. É necessário possuir conformidade técnica com o sistema que esta 

integrando. Deve ser previsto um sistema que não possa ser burlado. Monitorado 

periodicamente para que esteja sempre de acordo com o projeto, e em correto 

funcionamento.  Deve paralisar os movimentos mecânicos quando ocorrerem 

anomalias no equipamento.  

 Se observar na NR10 (2004) os itens de segurança devem ser previstos em 

todos os projetos, para que garanta a segurança e saúde do trabalhador, que  de 

alguma forma ficam expostos a riscos de acidentes elétricos. No projeto é essencial 

que sejam previstos itens de segurança para o momento de uma intervenção no 

circuito, através de uma pessoa qualificada, pois os trabalhos realizados também 

devem seguir normas de segurança e se faz necessário que já existam bloqueios. 

Os projetos devem especificar dispositivos de desligamento, com impedimento de 

reenergização com indicação da condição de operação no circuito. 

Conforme NR10 (2004, p.3) um dos itens de segurança é o dispositivo de 

seccionamento; “O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação 

de dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de 

impedimento de reenergização do circuito”.  

O projeto deve prever espaço para a manutenção ou troca dos equipamentos 

no quadro elétrico. Deve prever o sistema de aterramento, de todas as partes 

condutoras que não são destinadas para esse fim. O projeto deve ficar disponível 

para todos os trabalhadores autorizados e a autoridades competentes. Deve estar 

sempre atualizado com mudanças feitas no sistema já implantado. O projeto deve 

prever itens de segurança para todas as fases do projeto, montagem, operação e 

manutenção. “As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser 

projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque 

elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR10 ”

(NR12, 2010, p2) 

Ainda seguindo o que está escrito na norma já citada acima, todos os 

equipamentos que não façam parte do circuito e sejam condutoras de energia 

devem estar devidamente aterrados. Partes que estejam propicias a ficar exposta a 

água devem estar devidamente isolados com proteção a umidade. Em relação aos 

condutores deve oferecer resistência mecânica compatível com sua utilização, 

proteção contra rompimento, não deve ficar em contato com cantos vivos e partes 
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móveis. Não pode oferecer qualquer possibilidade de riscos na sua localização, a 

sua isolação deve ser de material que não propague chama. 

2.3 CURTO-CIRCUITO 

Conforme Santos (2009, p.1). “Um curto circuito pode ser definido como uma 

conexão intencional ou acidental, entre dois ou mais pontos que normalmente estão 

em diferentes potenciais elétricos.” [...] “são fenômenos que se diferenciam das 

sobrecargas (solicitações indevidas do sistema) por se constituírem de defeitos na 

instalação”[...] (COMANDO, [200-?], p.306). 

Todo sistema alimentado eletricamente deve ser protegido com dispositivos 

de proteção contra curto-circuito. Esses dispositivos devem proteger equipamentos, 

sendo eles, motores, condutores, dispositivos de comando que de alguma forma 

possam ser prejudicados pelo curto-circuito. Estes equipamentos de proteção devem 

ser dimensionados conforme a curva de características de cada componente de 

proteção (SHIMIDT, 1978). “Se não houver um meio de interromper a forte corrente 

que ocorre em curto-circuito, a instalação elétrica pode ficar danificada, isso sem 

falar no perigo de incêndio”(BRAGA,1999,p20). 

Kindermann (1992) observou que dentro do sistema elétrico as maiores 

incidências de curto-circuito acontecem entre fase e terra, como pode se observar 

no quadro 1. Os curtos-circuitos são divididos em permanentes e temporários. O 

permanente ocorre quando os condutores se unem e permanecem assim, sendo 

necessária intervenção de uma pessoa qualificada pra resolver o problema. O 

temporário ocorre normalmente por existirem agentes que o provocam, como 

umidade, poeira, pássaros, vento, galhos de árvores. Nesse caso normalmente o 

que ocorre é um arco elétrico, o problema desaparece com a abertura do sistema de 

proteção, sendo que com o fechamento da proteção o sistema pode voltar a operar 

normalmente. 
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                              Quadro 1- Ocorrência de curto-circuito 
                                          Fonte: (KINDERMANN, 1992, pg.140) 

 

Conforme Filho (2001) a proteção contra curto circuito deve ser prevista, em 

instalações elétricas, pois curto-circuito pode provocar acidente e danificar 

equipamentos elétricos. Normalmente ocorrem pela perda de isolamento do 

condutor energizado, e duram frações de segundos. No ponto de defeito da 

instalação o curto-circuito adquire valores de grande intensidade podendo chegar a 

valores entre 10 e 100 vezes a corrente nominal. As proteções são feitas 

basicamente através de disjuntores e fusíveis.   

2.3.1 Disjuntores 

Para a escolha do disjuntor deve-se observar algumas características, 

conforme Tissot (2010), essas características são, a sua corrente e tensão nominal, 

nível de interrupção em curto-circuito, necessidade de manutenção, tipo de 

disparador, capacidade de ajuste dos parâmetros, característica da curva de 

atuação. 

Como é observado em Santos (2009), disjuntor é um dispositivo 

eletromecânico que tem como função proteger circuitos energizados contra curto 

circuito ou sobrecargas. A diferença para o fusível é que quando ocorre um defeito 

ele é reaproveitado já os fusíveis não. O disjuntor deve interromper a passagem de 

corrente elétrica antes que os efeitos térmicos danifiquem qualquer equipamento do 

circuito. Ele pode atuar como dispositivo de manobra ou de proteção. Conforme 

(GUNTHER, 2005, p.10) disjuntor é: 

Dispositivo de manobra e de proteção capaz de estabelecer, conduzir e 
interromper correntes em condições normais do circuito, assim como 
estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em 
condições anormais especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito  

Na figura 1 pode ser observada a construção e o principio de funcionamento 

dos disjuntores existe um mecanismo que é movimentado por uma força externa, 
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(alavanca) essa força externa fecha os contatos e distende uma mola, esses 

contatos permanecem fechados através de umas trava. Quando há um comando, 

seja manual ou por sobre corrente, um mecanismo retira a trava, liberando as molas 

que separam os contatos bruscamente SANTOS (2009).  

 
                       Figura 1- Disjuntor ligado 

                       Fonte: (SANTOS, 2009, p.24) 

 

 Os disjuntores sofrem abertura através de ação voluntária, quando o 

operador faz manualmente, e pode também ser automáticas, que ocorre quando há 

uma emergência avaria no circuito, como sobrecargas ou curto-circuito. O 

fechamento ocorre através de ação pré determinada ou por ação fornecida, 

manualmente, por um elétro magneto, por mola, ar comprimido, ou ainda por 

oleodinâmico. Em alguns casos podem ser através de operações automáticas 

através de religadores. Os mais usuais são aqueles que possuem fechamento 

manual, são muito utilizados em instalações de baixa tensão. 

 Os disjuntores, na realidade, não protegem o sistema, pois são dispositivos 
de comando, destinados a abrir o sistema, simplesmente. Sua atuação de 
proteção é feita por intermédio de relés, montados em ligação direta com o 
mecanismo do disjuntor, e, assim sendo, formando um dispositivo de 
comando e proteção como normalmente encontramos  (SCHIMTD, 1978, p. 
103). 
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2.3.2 Fusíveis 

Conforme (WEG®, 2012), fusíveis são componentes utilizados para proteção 

contra curto-circuito e sobrecargas em sistemas elétricos. Os fusíveis projetados 

para baixas tensões são montados em um corpo cerâmico preenchido com quartzo. 

O elemento fusível, que tem a função de romper quando ocorrer sobre carga ou 

curto-circuito, é de prata pura. Os terminais dos fusíveis são feitos em cobre 

prateado, servem para a conexão com a base do fusível. Essa construção possui 

ótimo grau de isolamento, resiste a choques térmicos no momento de desligamento 

sem que ocorra a abertura do elemento fusível. “São dispositivos cuja principal 

característica é a proteção contra curto-circuito (aumento brusco da intensidade da 

corrente elétrica ocasionada por falha no sistema de energia ou operação 

máquina/operador)” (MATSUMI, [199-?], p.5). 

“Os fusíveis de alta capacidade de ruptura para baixa tensão protegem cabos, 

condutores e componentes de uma instalação de manobra e proteção de motores 

contra as sobrecargas e os efeitos de um curto-circuito.” (SIEMENS®, 2012, p.14).  

Conforme Tissot (2010) os fusíveis são elementos que combinam os elementos 

sensores e interruptores em um só elemento, agem de forma direta no surto de 

corrente. Não inclui elemento para abertura manual, é um elemento monofásico, ou 

seja, protege somente uma das fases do circuito. Só é possível restabelecer a 

corrente no circuito com a substituição do componente avariado. 

 

                                                      GHIJKM N- Curva Característica De Abertura De Fusíveis 
                        Fonte: ROSA (1995, p.58 ) 
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 Como mostra a figura 2 pode ser observado que a abertura dos fusíveis 

depende diretamente do tempo e da corrente que passa pelo circuito. Quanto maior 

a corrente do circuito menor será o tempo para a abertura do fusível. Pode ser 

observado também que fusíveis de menor capacidade de condução atuarão antes 

que os demais, portanto se em um circuito tiver fusíveis em série os de menor 

capacidade de condução irão atuar primeiro. Através dessa figura pode se observar 

que existe um tempo mínimo e um tempo máximo de abertura do fusível, conforme 

característica de cada componente. É necessário ter informações da característica 

das cargas, capacidade de condução dos condutores e o tipo de proteção que 

deseja ter no circuito para o dimensionamento (SHIMIDT, 1978). “Se a corrente na 

instalação aumentar e ultrapassar o valor que se considera normal, o primeiro a 

sentir os efeitos é o fusível, que queima, e com isso o circuito é aberto, ou seja, a 

corrente é imediatamente interrompida (BRAGA,1999, p.21). 

Para dimensionamento dos fusíveis devemos observar alguns critérios. 

Devem suportar o pico de corrente de partida dos motores sem abrir, devem ser 

especificados com corrente 20% acima do valor da corrente do circuito, para evitar 

envelhecimento prematuro. Devem proteger todos os dispositivos de acionamentos 

(contatores, relés) evitando a perda desses componentes ( MATSUMI, [199-?]).  

O elemento fusível pode ter diversas formas. Em função da corrente 
nominal do fusível, ele compõe-se de um ou mais fios ou lâminas em 
paralelo, com trecho(s) de seção reduzida. Nele existe ainda um poço de 
solda, cuja temperatura de fusão é bem menor que a do elemento e que 
atua por sobrecargas de longa duração COMANDO ([200-?], p. 233). 

2.3.2.1 Tipos de fusíveis 

Conforme está escrito em Guia (2012), os fusíveis são separados por função 

e tipo de proteção, são identificados por duas letras, a primeira indica o tipo de 

funcionamento, (‘’a’’ significa que o fusíveis atuam somente na proteção de curto-

circuito) a segunda letra é o objeto a ser protegido, (G uso geral, M proteção de 

circuitos de motores, R proteção de semicondutores, L proteção de linha, Tr 

proteção de transformadores). Por exemplo, um fusível que é identificado por aR são 

fusíveis ultra rápidos, tem proteção parcial de semicondutores.  

a) Diazed normalmente é utilizado em instalações de motores, necessita de 

um conjunto de proteção formado por tampa anel de proteção, parafuso de 
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ajuste, e base. Em uma das extremidades possui um indicador que possui 

uma cor correspondente a sua corrente; 

b) Fusível NH é utilizado em instalações de motores, seu conjunto é formado 

por fusível e base, normalmente é sacado ou colocado através de punho 

saca fusível ou seccionadora. Existe um sinalizador que indica quando 

está queimado. São divididos em vários tamanhos; 

c) Os ultra rápidos são mais utilizados para proteção de diodos e tiristores, 

muito empregado para conversores de frequência, partida suave de 

motores. As atuações desse tipo de fusível são contra curto-circuito. 

Conforme Matsumi ([199-?], p.5), os fusíveis ultra rápidos são ”Utilizados para 

a proteção de circuitos eletroeletrônicos, principalmente para a proteção de 

componentes semicondutores onde pequenas variações de corrente em curtíssimo 

espaço de tempo fazem o fusível atuar.”

2.4 PARTIDA DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICO  

Nos motores de indução trifásicos a corrente de partida possui caracteristicas, 

conforme Shimidt (1978), no momento da partida a corrente pode atingir níveis muito 

altos, chegando a ultrapassar cinco vezes a sua corrente nominal. Essa corrente de 

partida permanece por alguns segundos até o motor atingir a sua velocidade 

nominal. Em casos onde a corrente do motor permanecer por tempo elevado, 

poderá danificar o motor e também o circuito de alimentação. A carga que o motor 

possui influência direta no tempo e na corrente de partida do motor, por isso existe 

tipos de partida que diminuam e controlam o tempo e a corrente do motor no 

momento da partida.  

Segundo Filho (2001), nQ RQR n�Q �� #������ � RQ�Q� � � �n�$SVo 

trifásico, existe uma queda de tensão no circuito de alimentação devido ao alto nível 

de corrente, isso pode provocar problemas nos circuito de comando e proteção, e 

por isso a partida destes motores devem ser controladas, optando pelo melhor tipo 

de partida para cada finalidade especifica. Pelos motivos já citados é necessário 

observar o tipo de carga de cada motor e estudar a melhor forma de partir estes 

motores, para evitar problemas no momento da partida. Partidas simultâneas de 

motores também devem ser avaliadas durante o projeto, pois partindo mais de um 
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motor ao mesmo tempo pode aumentar os problemas com sobre corrente e queda 

de tensão no circuito. É comum encontrar erros de projetos analisando apenas a 

corrente nominal de trabalho dos motores. Muitas vezes o projetista esquece-se de 

considerar o pior caso que é quando faltam dois ou três motores a serem ligados em 

uma mesma alimentação onde os cabos já estão próximos de sua corrente nominal. 

Quando partir os motores restantes desta instalação a corrente irá projetar-se para 

níveis acima dos limites aceitáveis. Fazendo com que o condutor tenha perdas de 

energia pelo seu aquecimento, e falta de capacidade de condução, proporcionando 

quedas de tensão acima dos limites aceitáveis de trabalho, comprometendo o 

desempenho e o bom funcionamento de todo o equipamento. 

Conforme NR12 (2010) os dispositivos de partida de motores deve ser 

projetada de maneira que não estejam localizadas em local perigoso, existam 

dispositivos de emergência, tenha dispositivo que impeçam o ligamento involuntário 

do motor, o sinal de saída deve se encerrar quando alguns dispositivos de atuação 

forem acionados. Deve possibilitar o reinicio somente depois da liberação dos 

dispositivos de segurança.  

2.4.1 Proteção para motor de indução trifásico. 

É essencial que todos os motores elétricos tenham um sistema seguro de 

proteção contra sobre temperatura, conforme Bullgareli, (2006, p.34), pois a sobre 

temperatura dos motores influência diretamente na vida útil do motor. [...]. “Uma 

regra prática, baseada em teste e na experiência, indica que a vida útil de um 

sistema de isolamento é reduzida pela metade para cada elevação de 10°C na 

temperatura dos enrolamentos de um motor, e de forma inversa, dobra para cada 

10° C de redução desta temperatura [...]”  

Conforme autor já citado acima, as temperaturas são influenciadas pelas 

sobrecargas que ocorrem em função das cargas mecânicas serem maiores que os 

motores suportam. A proteção também deve ser feita para rotor bloqueado durante a 

partida, ou seja, a inércia da carga gera um torque maior que 80% do torque de 

partida do motor. A proteção deve monitorar a corrente do motor, para que quando 

esta ultrapassar níveis seguros para o motor, acione seu sistema de proteção que 

tem influencia direta na vida útil do motor, pois sobre cargas podem levar a queima 



%( 

 

do motor. A proteção também pode ser feito através de sensores de temperatura, 

que quando atinge o máximo nível de temperatura dever fazer atuar o sistema de 

proteção do motor.  

A proteção dos motores normalmente é feita contra sobre temperatura, 

causada por sobre corrente. Geralmente é feito através de disjuntores motores ou 

relés de sobrecarga. O modelo térmico deve ser observado conforme as 

características de cada motor. Essa proteção é necessária para evitar problemas 

sérios com o motor, esses problemas são a diminuição do isolamento, e também a 

queima do motor (ASPECTOS, 1995). 

Todas as máquinas elétricas estão sujeitas a sofrerem um esforço acima da 

sua capacidade projetada, como esforços dielétricos, térmicos e mecânicos. Esses 

esforços podem levar os equipamentos a sofrerem danos irreversíveis, necessitando 

de um tempo pra ser consertado. Para evitar danos devem ser utilizados 

equipamentos sensíveis a esses esforços, e que de alguma forma protejam os 

equipamentos contra os esforços prejudiciais. (BOSS e, SESTO, 2002) 

A sobrecarga é o defeito mais frequente das máquinas. Ele se manifesta por 
um aumento da corrente absorvida pelo motor e por efeitos térmicos. Uma 
ultrapassagem da temperatura limite de funcionamento de um motor, reduz 
sua duração de vida e pode o destruir. É importante rever rapidamente as 
condições de funcionamento normais (SCHNEIDER, 2003, p.10). 

2.4.1.1 Disjuntor motor 

Conforme catálogo WEG® (2011) os disjuntores podem ser termomagnético 

ou magnético. As principais funções dos disjuntores são proteção contra sobrecarga 

e curto-circuito de motores de indução. Em curto-circuito suporta aproximadamente 

13 vezes a sua corrente nominal, é sensível a falta de fase, pode ser utilizado como 

chave geral.   

Conforme Guimarães ([200-?]), o disjuntor motor é um dispositivo de 

proteção, mas pode ser considerado dispositivo de manobra, utilizado para proteção 

elétrica do circuito com abertura ao detectar uma sobre corrente. Pode ser 

comandado com cargas sem risco de acidentes. Ao contrário das proteções 

efetuadas por fusíveis, o disjuntor motor efetua proteção em todas as fases do 

circuito, mesmo que a sobrecarga ocorra somente em uma fase. Pode ser religada 
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conforme a necessidade de aplicação tem operações repetitivas, ou seja, pode ser 

feitas várias manobras sem a sua substituição.  

Conforme observado em Siemens® (2010) os disjuntores são resistentes às 

condições climáticas, suportam ambientes fechados, sem que haja presença de 

poeira, vapor ácido, gases nocivos, para ambientes que tem esse tipo de poluição 

deve ser encapsulado em local protegido. A corrente máxima do disjuntor motor, 

deve ser observado nos catálogos de cada marca específica conforme a curva 

característica de disparo de cada marca. Para a correta escolha de disjuntores, 

devem ser considerados os valores reais de corrente de partida e da corrente 

nominal do motor a ser protegido. 

O disjuntor motor deve ser ajustado ao valor nominal do motor. São 
necessárias correntes maiores na partida do motor. Durante o período de 
partida, o disjuntor motor deixará a corrente passar e não disparará, 
seguindo os padrões internacionais e as curvas para partida de motor e 
operação ( ABB®, 2011,p.1).  

2.4.1.2 Relé de sobrecarga 

É um dispositivo que incorpora um sensor de corrente para prover a abertura 

da rede de energia elétrica. Tem a finalidade de proteger máquinas elétricas de 

sobrecargas. É um dispositivo de orientação baseado em método indireto de 

detecção de sobrecarga. Sua atuação é baseada pelo movimento mecânico. Dois 

metais de diferentes coeficientes de dilatação são unidos quando existe uma sobre 

corrente, existe também um sobre aquecimento desses metais que se dilatarão, 

como coeficiente de dilatação é diferente, os metais tendem a se deformar, 

acionando os dispositivos mecânicos provocando a liberação da trava que ocasiona 

a abertura dos contatos principais, e abertura do contato fechado do relé 

(GUIMARÃES, [200-?]). Isso pode ser observado na figura 3: 
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           Figura 3 - Deflexão do bimetal 

           Fonte: (COMANDO, [200-?], p.273) 

 
WXYZ[\] basicamente dois tipos: Bimetálico e Eletrônico. Os bimetálicos 
p^ZZ_\] três elementos pelos quais passa a corrente do motor. Quando é 
\Xe\`Y`^ o limite de corrente, ocorre o curvamento dos elementos 
bY]\[acYe^Z por efeito Joule e isso faz com que seja acionado um contato 
d_XYcYdf que comuta de posição, motivo pelo qual os relés térmicos devem 
Z\f usados com contatores ou componentes de acionamento semelhante 
gSENAI, 1998, p.95). 

Os relés eletrônicos são semelhantes dos reles bimetálicos, porém é 

necessário um transformador de corrente (TC) para fazer a leitura da corrente, tendo 

esses dados monitorados através de um circuito eletrônico. Cada relé de sobrecarga 

é feito para um faixa de corrente, sendo necessária a sua regulagem conforme a 

carga do equipamento que irá proteger. Tem característica de efeito retardado, 

suportando os efeitos da corrente durante a partida do motor. Quando ocorre a 

proteção, se faz necessário o rearme do relé, que pode ser manual ou simplesmente 

automático, isso só ocorre depois do tempo necessário de resfriamento do  

!QR#Qn n�  (SENAI, [1998]). 

2.4.2 Partida direta 

Conforme observação de Salin (2011), esse é o tipo mais simples de partida 

de motores elétricos, pois o que ocorre simplesmente é a conexão dos terminais do 

motor à rede elétrica sem nenhum tipo de controle na corrente de partida. 

Normalmente são utilizados para motores de pequeno porte e onde a rede suporta a 

corrente de partida. Nesse tipo de partida a corrente pode atingir ate 10 vezes a 

corrente nominal do motor. Deve ter o cuidado quando existem várias partidas em 
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pouco tempo, pois ocorre sobreaquecimento dos componentes, podendo danificar o 

motor e os componentes.  

Conforme escrito em Filho (2001), para partida direta são utilizadas somente 

disjuntores e contatores. Podemos citar alguns itens que devem ser observados, 

como, a rede deve suportar a corrente de partida do motor. Os motores devem ser 

de baixa potência, devem ser feitas sem carga para diminuir o tempo e a corrente de 

partida. A máxima potência do motor que é permitido é estabelecida pela 

concessionária quando a alimentação for efetuada em baixa tensão. 

A partida direta, ou partida a plena tensão, é a mais favorável considerando 
apenas o motor, já que não impõe restrições às suas características de 
conjugado e rotação. É um método que pode ser aplicado em máquinas 
independente de sua condição de partida, vazio ou em carga, e que por 
este motivo suportam facilmente o conjugado de aceleração (MOURA, 
2008, p.26). 
 

 
                                                      Figura 4 - Partida direta de motor de indução trifásico 

                                                            Fonte: (SALIN, 2011, p,13) 

 

Conforme Schneider (2009) há casos que devem ser usadas as partidas 

diretas como, em motor de potência baixa, conjugado de partida elevado, a máquina 

movimentada não necessite uma aceleração progressiva. Não devem ser usadas 

em casos que a queda de tensão na hora de partida prejudique outros equipamentos 

do circuito, quando o motor estiver acoplado a uma máquina que não suporte golpes 

mecânicos. Nesse caso a corrente de partida varia proporcionalmente conforme a 

queda de tensão, o conjugado de partida também varia proporcionalmente ao 

quadrado da tensão de alimentação do circuito.  
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hijik Plmoqrl lomlstu rv wxlsv rv ylmoqrl uzlsv (soft-starter) 

{ |$n�Q Dreher (2008, p.10), “O soft-starter é um equipamento eletrônico, 

� ��!��Q a partida de motores elétricos de indução e totalmente em estado sólido”. 

A função da chave de partida suave além de controlar a tensão na hora da partida, 

também protege o motor contra sobre aquecimento. Existem chaves que têm 

controle somente em uma das fases, o que as torna mais baratas, porém com 

menos funções, existem chaves que controlam duas fases, nos dois casos as fases 

que não são controladas seguem direto para os terminais do motor. Porém as 

melhor são as que controlam as três fases, ela tem um melhor controle de corrente 

de partida e também de proteção de sobre temperatura do motor. Podem ser 

programadas de acordo com a necessidade de utilização, com controle da rampa de 

partida que é responsável pelo torque inicial, utilizada para cargas com alto torque 

no momento de partida, com limite de corrente para cargas com alta inércia. Podem 

controlar também a rampa de desaceleração, nesse caso a rampa de tensão 

��R�n$�$ |��������R n� nQ RQR n�Q � #����� �Q RQ�Q� (Dreher, 2008). Na figura 

4 pode ser observada a rampa de tensão de uma soft-starter. 

 

                                      Figura 5 - Rampa de tensão  
                                          Fonte: (COMANDO, [200-?], p.394) 

 

} alimentação do motor é feito através de tensão progressiva, o que permite 

#����� o motor sem golpes mecânicos, essa alimentação progressiva pode ser 

!Qn��Q~��� pela tampa de aceleração, conforme necessidade de cada motor. Permite 

� �~���� proteção térmica do motor e mecânica da máquina movimentada, controla 

�� características de funcionamento do motor durante a partida. (Eficiência, [200-?]). 
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As chaves de partida são chaveadas através de tiristores, a função desse 

chaveamento é de controlar a tensão e/ou a corrente aplicada ao motor. Ao iniciar a 

partida a tensão aplicada no motor é baixa e vai aumentando gradativamente com 

isso a corrente do motor tende a diminuir, até que se estabilize na tensão nominal do 

motor. É bastante utilizado onde é necessário várias partidas do motor em um curto 

espaço de tempo, para controlar a partida de motores, também pode controlar o 

tempo de desaceleração do motor. Auxilia na proteção do circuito contra sobre 

cargas, porém introduz harmônicas na rede, provocando distorções no sistema 

prejudicando funcionamento de outros equipamentos que estiverem ligados na 

mesma rede (Moura,2009).   

O ângulo de disparo de cada par de tiristores é controlado eletronicamente 
para aplicar uma tensão variável aos terminais do motor durante a 
aceleração. No final do período de partida, ajustável tipicamente entre 2 e 
30 segundos, a tensão atinge seu valor pleno após uma aceleração suave 
ou uma rampa ascendente, ao invés de ser submetido a incrementos ou 
saltos repentinos ( �����, 2009, p.26). 
 

 

 
                                    Figura 6 - Senóide de tensão chaveada pelo Soft-Starter 

                                    Fonte: (SALIN, 2011, p.20) 

 

A figura 6 mostra como os tiristores atuam, no senóide da tensão, no 

momento da partida do motor, a função é chavear a tensão para que seja possível 

controlar. Esse chaveamento vai diminuindo com o passar do tempo, até o momento 

em que o motor atinge a rotação nominal, não sendo mais necessário o controle da 

tensão.(SALIN, 2011). 

Segundo Comando([200-?]), as chaves de partidas se dividem basicamente 

em circuitos de potência, que basicamente é onde passa a corrente fornecida para o 

motor. É formada basicamente por SCRs e as suas proteções. O circuito de controle, 

é onde se encontram os circuitos necessários para o controle da chave, monitoração 

e proteção dos circuitos de potência. 
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2.4.5 Inversor de frequência  

�Qn�Q�R Q�� ��� Dreher (2008), há alguns anos para se obter variação de 

velocidade era necessária a utilização de motores de corrente continua (CC), sendo 

necessário utilizar conversores, o que tornava o sistema pouco eficiente e muito 

carro. Com a evolução da eletrônica de potência, foi possível desenvolver um 

equipamento capaz de controlar a frequência, e por consequência a velocidade dos 

motores de indução. Esse aparelho é o conversor estático indireto de frequência 

(inversor de frequência). Em Comando ([200-], p.77) está claro como o inversor age 

no motor, para varia a frequência. 

Ao se variar a frequência da tensão do estator, está se variando a 
velocidade do campo girante. Com isso pode-se variar a velocidade do 
rotor, mantendo-se constante o escorregamento da máquina e, portanto, as 
perdas podem ser otimizadas de acordo com as condições da carga.  

A rotação de um motor pode ser calculada pela seguinte formula: 

 

Onde: 

Ƞ= rotação (RPM 

 : frequência 

: número de polos do motor 

s: escorregamento 

 Se observar em guia Técnico (2012), a velocidade dos motores está 

diretamente ligada a frequência, número de polos, e o escorregamento. O inversor 

trabalha com variação da frequência induzida ao motor, possibilitando controlar a 

velocidade. Para tal controle os inversores transformam a tensão de rede de 

amplitude e frequência fixa, variado a frequência a velocidade do campo girante 

também varia, o que influencia diretamente a velocidade mecânica do motor.  

Os inversores têm outras finalidades conforme Siemens® (2012) além de ser 

utilizado para variar a velocidade de motores, o inversor é um equipamento que 

realiza a partida dos motores a protegem contra sobrecargas. Seu controle pode ser 

feito através das entradas digitais e analógicas, com ou sem o auxilio de um 

controlador lógico programável (CLP). Com o uso do inversor não é necessário usar 

proteção contra sobrecarga, somente deve ser protegido os condutores através do 

uso de disjuntores ou fusíveis, conforme indicado pelo fabricante.  
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 Figura 7- Funcionamento de um inversor de freqüência 

 Fonte: (DREHER, 2008, p.54) 

 

Conforme Salin (2001) pode ser observado na figura 7, o principio de 

funcionamento do inversor de frequência. A tensão é retificada (CA/CC) e 

novamente transformada para CA, possibilitando o controle da frequência e da 

tensão nos terminais de saída, isso permite controlar o torque, corrente e velocidade 

do motor. A velocidade do motor é controlada pela frequência de saída do inversor, 

podendo aumentar ou diminuir a velocidade conforme a frequência, porém deve-se 

tomar cuidado quando a frequência for muito a cima da nominal do motor ou muito 

baixa, pois acarreta em perdas de torque do motor e diminuição da ventilação. 

Seu princípio de funcionamento está no fato de que a velocidade síncrona 
do motor é função da frequência de alimentação. Logo, o inversor de 
frequência deve controlar a frequência do sinal que alimenta o motor. Para 
fazer ele retifica a corrente alternada da rede e reconstroi o sinal alternado 
através de uma técnica chamada de modulação quadrada (SOUZA, 2004, 
p.12). 

Conhecido também como conversor de frequência é amplamente utilizado na 

indústria pela facilidade de controle e economia de energia. Tem a capacidade de 

partir motores de alta potência sem ocorrer sobre corrente e queda de tensão na 

rede elétrica, porém são mais utilizados para variação de velocidade dos motores. 

Os inversores normalmente são divididos em escalar e vetorial. Os escalares 

mantêm a relação tensão/frequência, mantendo o torque do motor estável, já os 

vetoriais têm grande precisão no controle de velocidade do motor (MOURA, 2009). 

Pode se observar em WEG® (2009), como que os inversores podem ser 

controlados. Podem ser controlados de duas maneiras com controle escalar ou 

vetorial. Controle escalar impõe uma relação tensão/frequência controlando a 

relação velocidade/frequência. É o modo mais simples de se programar um inversor, 
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porém é utilizado onde não é necessária uma resposta rápida de comando de torque 

e de velocidade. Seu controle é realizado em malha aberta, a velocidade depende 

diretamente do escorregamento do motor, varia conforme a carga aplicada no motor, 

por isso não possui um controle ótimo de velocidade. 

O controle escalar utilizado em inversores, é um controle mais preciso que o 

vetorial, possui precisão e rapidez no controle da velocidade e torque do motor. 

Pode ser controlado com sensor de velocidade utilizado em aplicações que é 

necessária grande precisão. Controle por sensorless em velocidades menores 

apresenta limitações de controle preciso, mas com velocidades maiores possui 

mesmas características que o controle com sensor (COMANDO, [200-?]). 

Como pode ser observado no gráfico 1, motor acionado por inversor de 

frequência tem perdas de torque, quando a frequência for 10 vezes abaixo da 

frequência nominal, ou quando ultrapassar a sua frequência nominal. Conforme a 

frequência diminui a tensão também diminui, o fluxo magnético e o conjugado da 

máquina diminuem, e por consequência o torque na ponta do eixo do motor também 

diminui. Para que o torque se mantenha estável, com frequência baixa, é necessário 

que se trabalhe com uma tensão maior usualmente utilizaria para essa frequência 

(COMANDO, [200-?]). 

 
                    Gráfico 1 - Conjugado de partida de um motor acionado por inverso. 

                    Fonte: (COMANDO, [200-?],p.52). 
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                   Figura 8- Estrutura de um inversor de frequência 

                   Fonte: (DREHER, 2008) 

 

Na figura 8 pode ser visualizada  a estrutura básica de um inversor, todos os 

tipos de inversor, independente de fabricante ou modelo, seguem essa estrutura 

básica. A alimentação elétrica do inversor é feita através de rede alternada, no 

primeiro momento é retificada alimentando os IGBT’s, os IGBT’s formam em três 

pares, transformando novamente em tensão alternada, alimentando os terminais do 

motor. Na saída do inversor novamente tem uma rede trifásica, transformada pelos 

IGBT’s, com defasagem de 120 graus cada fase, porém é uma onda quadrada, o 

que não prejudica o funcionamento do motor, essa onda é diferente da rede de 

�~�R n��SVQ do inversor que é uma senóide (DREHER, 2008). 

2.5 CONDUTORES ELÉTRICOS 

Schimidt (1978), explica que na maioria dos casos, dentro da indústria, os 

condutores utilizados são de cobre e alumínio, dentre os dois, o mais utilizados é o 

condutor de cobre, pois sua condutividade é melhor se comparada ao de alumínio, 

porém é um condutor mais caro. O condutor de alumínio se torna mais barato, 

porém sua resistividade é 70% maior, comparando com o condutor de cobre, seria 

necessário aumentar 70% a seção do cabo, para manter as mesmas características, 

resistividade e queda de tensão na rede elétrica.  

Como pode se observar em Braga (1999), os condutores elétricos devem ser 

dimensionados conforme a máxima capacidade de corrente e a queda de tensão na 
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ponta final do condutor, para que não ocorram problemas na instalação. Ao utilizar 

cabos muito extensos, existe uma queda de tensão, devido a resistência que o cabo 

impõe sobre a passagem da corrente elétrica, essa queda, não deve ultrapassar 5%. 

A máxima capacidade de condução é relacionado a seção do condutor, quanto 

menor a seção, maior a resistência do condutor e menor a capacidade de condução. 

Porém para cabos de força deve ser observada a seção mínima do condutor 

conforme quadro abaixo. Onde em circuitos de força a seção mínima deve ser de 

2,5mm². 

Todos os cabos isolados devem ser marcados por cores. O condutor neutro 

deve ser identificado para a função, normalmente utilizado a cor azul. Em um cabo 

multipolar a cor azul pode ser utilizada para proteção (PE), porém deve ser 

identificado para tal função.  Para proteção deve ser utilizada pelas cores verde e 

amarela, mas pode ser também somente na cor verde, desde que seja identificado 

para tal função. As demais cores são utilizadas para condutores com potencial 

diferente de 0V. ( CREDER,1997).  

 

 
            Quadro 2 - seção mínima dos condutores 

            Fonte: (NBR5410, 2010, p.113) 

 

Conforme NR12 (2010), os condutores devem seguir alguns requisitos de 

segurança pra que o circuito não apresente problemas durante seu funcionamento.  

Tem que oferecer resistência mecânica compatível ao seu uso. Deve ter proteção 

quanto a possibilidade de rompimento. Não pode ficar em contato com cantos vivos 
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ou partes móveis a fim de evitar danos na isolação ou o rompimento do condutor. 

Deve ser instalado em local que não atrapalhe o transito de materiais ou pessoas, e 

não ofereça qualquer tipo de risco aos funcionários. Deve ser produzido de material 

que não propague chama e nem produtos tóxicos. 

A corrente que cada condutor suporta é variável conforme sua bitola. Existe 

um aquecimento por causa do efeito joule que ocorre no condutor. Cada tipo de 

condutor suporta certa temperatura, quando essa temperatura é superada, os 

isolantes perdem sua capacidade de isolamento, podendo ocasionar choques 

elétricos, curto-circuito e rico de incêndio. Para evitar que problemas ocorram é 

necessário que a sua proteção seja bem dimensionada, normalmente através de 

fusíveis ou disjuntores (EFICIÊNCIA, [200-?]). 

Conforme Albrandt (1974), cada material possui uma resistividade diferente. 

Na tabela abaixo pode ser observada a resistência dos condutores mais utilizados. 

Essa resistência é a medida de condutores de 1m com 1mm² de secção. Porém é 

obtida com temperatura de 20°C. Com o aumento da temperatura essa resistência 

tende a aumentar, prejudicando a condução de corrente elétrica, podendo aumentar 

a queda de tensão. A resistência do condutor aumenta conforme aumenta o seu 

comprimento, porém diminui conforme aumenta a sua secção transversal. 

�<847-<� � 

�7<8< 

5/�74 

Alumínio 

Tungstênio 

Ferro 

Chumbo 

Mercúrio 

Níquel-cromo 

A�ADB 

A�AD�E 

0.03 

0,05 

0,13 

0,2 

0,94 

1,1 

                   Quadro 3- Resistividade elétrica dos materiais 

                   Fonte: (ALDEBRANDT, 1974, P.19) 
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2.5.2 Dimensionamento de condutores 

Para que um condutor seja corretamente dimensionado deve ser observado 

vários critérios, isso é necessário para que não haja problemas com a instalação. 

Todos os dimensionamentos são tabelados, mas podem ser calculados para cada 

situação. Os critérios são seção mínima, capacidade de condução de corrente, 

corrente de sobrecarga curto-circuito, contatos indiretos (PIRELLI, 2012). 

Como podem se observar em Creder (1997) os aparelhos elétricos são 

projetados para trabalharem em certa tensão, porém pequenas quedas de tensão 

são permitidas, mas essa queda não pode passar de 5% da tensão inicial. 

Normalmente a queda de tensão ocorre pelas distancia do ponto de distribuição e a 

carga, esse problema se agrava quando usamos um condutor de seção não 

suficiente para a carga. O porcentual de queda de tensão pode ser calculada pela 

seguinte fórmula:  

 

Onde: 

            é a porcentagem de queda de tensão 

           TE tensão de entrada 

           TG tensão na carga 

Para calcular a bitola do condutor deve ser usada a seguinte formula em um 

circuito trifásico: 

  

Onde: 

          é a resistividade do condutor em Ω/mm²; 

           E tensão do circuito em volt (V); 

           L comprimento do condutor em m; 

           P potencia da carga em watt (W) 

          S seção do condutor em mm² 

Conforme NBR5410, (2008), o condutor neutro deve ser dimensionado de 

acordo com a seção do condutor fase. Se os condutores de fase forem superiores a 

25mm², o condutor neutro pode ser inferior, porém não devem ser inferiores aos 

valores indicados no quadro 4: 
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  Quadro4- Seção do condutor neutro 
  Fonte: (NBR5410, 2008, p.115) 

2.6 ATERRAMENTO  

Como escreve Kindermann e Campagnolo,(1998),  em termos de segurança é 

necessário que todas as partes metálicas, que possam vir a tocar em condutores 

energizados, devem ser ligadas a aterramentos. Se ocorrer um toque desse 

condutor a uma parte metálica, ocorrer um curto-circuito com o aterramento, atuando 

o sistema de proteção, evitando que acidentes graves ocorram. 

Conforme Filho (2001), a ligação do aterramento é feito em uma malha de 

terra, que é constituído por: 

a) Eletrodo de terra, feitos de aço galvanizado ou aço cobreado, estas são 

cravadas na terra com a finalidade de diminuírem a resistência do 

aterramento; 

b) Condutor de aterramento deve ser de cobre nu, sua seção deve ser de no 

mínimo 16mm² são utilizados para interligar os eletrodos do aterramento; 

c) Conexões são elementos metálicos utilizados para fazer todas as conexões 

necessárias no aterramento; 

d) Condutor de proteção é o condutor que tem função de interligar o 

aterramento e as massas que são aterradas. 
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“Um dado importante, na elaboração do projeto do aterramento, é o 

conhecimento das características do solo, principalmente sua resistividade elétrica” 

(KINDERMANN; CAMPAGNOLO,1998, p.2). 

Para baixa tensão existem três tipos de aterramento, que devem ser 

escolhidos conforme característica de cada instalação: 

a) Aterramento TT  nesse tipo de aterramento, o neutro e a proteção terra são 

feitos em eletrodos de aterramento separados uns dos outros; 

b) Aterramento TN nesse tipo de aterramento o neutro é conectado com a 

proteção, junto com todas as massas aterradas; 

c) Aterramento IT nesse tipo de aterramento o neutro do transformador é 

isolado do terra. Ou conectado através de um componente de alta 

resistência. 

2.7 ACIONAMENTOS E COMANDOS ELÉTRICOS  

Todos os equipamentos elétricos precisam ser controlados de alguma forma. 

Para esse controle são utilizados os comandos elétricos, com dispositivos de 

manobra que não são utilizados para proteção do circuito. Dispositivos de manobras 

destinam a comandar o acionamento de cargas, feito através de abertura ou 

fechamento do circuito elétrico. Os principais componentes dos dispositivos de 

manobra são os contatos elétricos, que são chaves elétricas com pequena 

capacidade de condução, seu acionamento é mecânico. São utilizadas para funções 

lógicas de comando. Os contatos são classificados com normalmente aberto ou 

normalmente fechado, conforme seu estado de repouso. Quando são acionados 

eles mudam de aberto para fechado, ou de fechado para aberto, permanecem assim 

até que a força que os impulsiona seja cessada (SOUZA, 2004). 

A “lógica de contato” é a essência do comando elétrico. Ela é implementada 
através de arranjos de contatos elétricos que combinados de forma 
adequada implementam funções lógicas. Para a compreensão das funções 
lógicas é necessário compreender o conceito de estado lógico. Um contato 
elétrico tem dois estados lógicos: acionado ou repouso. Assim sendo, 
podemos associar aos estados lógicos algarismo binários, ou seja, “0” e “1” 
para facilidade de interpretação (SOUZA, 2004, p. 15) 

Os equipamentos que são muito utilizados para comandos elétricos são as 

botoeiras. O principio de funcionamento são de contatos abertos e fechados, tem as 

mais diversas utilidades. Podem ser do tipo pulsante, que quando cessada a força 
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ela volta ao seu estado de repouso, ou com intertravamento que necessita de uma 

força para voltar ao seu estado de repouso. As cores das botoeiras servem para 

definir a sua utilização, vermelho para desligar ou para emergência, verde ou preto 

para ligar partir ou pulsar, amarela serve para intervenção no sistema (MATSUMI, 

[199-?]). 

Em Souto (2004), pode se observar que os dispositivos de comando mais 

utilizados são elementos de comutação destinados a permitir ou não a passagem da 

corrente elétrica do circuito de comando. As botoeiras são os dispositivos 

responsáveis pelo acionamento de outros dispositivos de comando. O relé de 

comando pode ser formado por vários conjuntos de contatos, abertos ou fechados, 

que permanecem com as posições de trabalho enquanto a bobina estiver 

energizada. O contator que possui contatos especiais para comando, são contatos 

que podem ser aberto ou fechados, e permanecem em posição de trabalho 

enquanto estiver com a sua bobina energizado semelhante ao relé. Em comandos 

específicos ainda podemos ter os reostatos que são utilizado para  mudança de 

velocidade de motores de corrente contínua (CC). O potenciômetro utilizado para 

mudar velocidade de motores de corrente alternada (CA) como auxílio dos 

inversores de frequência. O transformador permite adequar o valor da tensão do 

comando, com a tensão dos equipamentos. O relé de tempo mantém os contatos 

comutados por um tempo programado.  

Ainda conforme o autor citado acima, os dispositivos de sinalização são 

indicadores visuais ou sonoros que tem finalidade de indicar defeitos no circuito. Os 

indicadores visuais emitem sinais luminosos, são muito utilizados pela eficiência e 

simplicidade. Os indicadores acústicos fornecem sinais audíveis são indicados em 

locais de difícil visualização. As proteções dos circuitos de comando são feitos por 

elementos que tem o objetivo de proteger o circuito contra corrente de curto-circuito. 

As proteções são feitas através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos. Esses 

dispositivos são de pequena capacidade de condução, pois no comando são 

utilizados condutores de pequena seção, e as proteções tem que atuar antes que 

esse condutor seja danificado.  

 



'1 

 

2.8 CONTATORES 

“Chave de operação não manual, eletromagnética, que tem uma única 

posição de repouso e é capaz de estabelecer, condução e interrupção de correntes 

em condições normais do circuito, inclusive sobrecargas no funcionamento”. (WEG®, 

2012,  p.244). 

Não são equipamentos utilizados para proteção contra curto-circuito e sobre 

carga, porém com o auxilio de relés podem ser usados para tal finalidade, porém 

devem estar em condições de suportar essa corrente sem se danificar. Para auxiliar 

na proteção de corrente contra curto-circuito devem estar em paralelo com fusíveis 

de alto poder de interrupção. O contator tem característica de suportar um grande 

número de ciclos podendo chegar até 10000000, esse número pode cair 20 vezes 

se o ciclo ocorrer com cargas. Possui um vasto campo de utilização como no auxilio 

de proteção, abertura e fechamento de circuitos, auxilio na inversão no sentido de 

giro e partida de motores de indução trifásicos (BOSS; SESTO 2002).  

Roldan (2002), as principais partes de um contator são: 

a) Contatos principais, sua finalidade é fechar e permitir a passagem de 

corrente elétrica do circuito de força; 

b) Contatos auxiliares são utilizados para comandos, podem ser normalmente 

aberto ou fechado; 

c) Circuito eletromagnético, elemento onde forma um campo magnético, ao 

ser energizado, e é responsável pelo fechamento dos contatos principais e 

auxiliares; 

d) Suporte do contator, responsável pela fixação dos outro componentes do 

contator. 

 A nomenclatura usada para contatores são, para a bobina A1 e A2, os 

contatos principais, 1L1 e 2T2, 3L2 e 4T2, 5L3 e 6T3, onde 1L1, 3L2, 5L3 são os 

contatos voltados para a rede de alimentação, os contatos 2T1, 4T2, 6T3 são os 

contatos voltados pra as cargas. Os contatos auxiliares são marcados com números 

finais em 1 e 2 contatos abertos e fechados, 3 e 4 são os contatos normalmente 

abertos (WEG®, 2012).   

Conforme Comando ([200-?], p.244),” Os contatos principais nos contatores 

serão em números de três, quatro eventualmente dois e até um.” A aplicação correta 



'% 

 

de contatores passa pela escolha adequada dos contatores deve ser observado a 

categoria de utilização, tensão de comando, frequência de manobras, e quantidade 

de contatos auxiliares como pode ser observado em Comando ([200-?]); 

a) AC-1 utilizados para manobras leves, carga ôhmica ou pouco indutiva; 

b) AC-2 para manobras leves, comando de motores com anéis coletores; 

c) AC-3 serviço normal pra manobras de motores com rotor gaiola; 

d) AC-4 manobras pesadas, aciona motores com carga plena, comando  

intermitente; 

e) AC-5a chamamento de controle de lâmpadas de descarga elétrica; 

f) AC-5b lâmpadas incandescentes; 

g) AC-6a chaveamento de transformadores; 

h) AC-6b para banco de capacitores; 

I) AC-7a Aplicações doméstica como cargas pouco indutivas; 

k) AC-7b cargas para motores de aplicação doméstica; 

l) AC-8 controle de compressor motor hermeticamente refrigerado; 

m) AC-12  controle de cargas resistivas e de estado sólido; 

n) AC-v13 cargas de estado sólido com transformadores de isolação; 

o) AC-14 pequenas cargas eletromagnéticas; 

 ”Para realizar o dimensionamento de contatores devem ser observadas a 

categoria de emprego (regime de emprego) e a corrente nominal de operação da 

carga a ser acionada” (MATSUMI, [199-?], p.38). 
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3. METODOLOGIA. 

Através da necessidade da empresa Carrocerias São Miguel, surgiu a ideia 

do desenvolvimento de uma máquina para produção de transversinas para 

carrocerias de caminhões. A metodologia desse projeto elétrico será desenvolvida 

em torno das necessidades do projeto proposto. Serão definidos os métodos de 

dimensionamento e escolha dos componentes do projeto, os componentes deverão 

satisfazer as necessidades de proteção, segurança e controle. 

Todos os componentes do projeto têm que ser dimensionados corretamente, 

para evitar futuros problemas, esse dimensionamento passa pela escolha do 

material que atenda as necessidades do projeto. Os componentes devem suportar 

as cargas do projeto, protegendo os componentes e condutores de sobrecargas e 

curto circuito, sem danificar nenhum tipo de componente, e proteger os 

trabalhadores da empresa.  

3.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL NA EMPRESA CARROCERIAS SÃO 
MIGUEL. 

A avaliação do sistema atual será feito com a visita na empresa coletando 

informações do sistema atual. Com uma pesquisa feita serão coletadas informações 

sobre o tempo de produção, dificuldades encontradas pelos funcionários, quais as 

necessidades de melhoria do sistema, os riscos de acidentes, como o proprietário vê 

uma melhoria do sistema atual, se é necessário o desenvolvimento de equipamento 

para a produção das transversinas. 

Para que a avaliação seja feita com critérios fornecidos pelas necessidades 

da própria empresa faz-se necessário o desenvolvimento de um questionário a ser 

respondido pelos funcionários e proprietário da empresa (apêndice B). Antes dos 

funcionários responderem o questionário lhes será apresentada uma prévia do 

projeto a ser proposto, com a finalidade de elucidar as possibilidades técnicas que 

são possíveis de serem alcançadas com a tecnologia da atualidade, assim 

facilitando o entendimento para os envolvidos da empresa, possibilitando-lhes 

fornecer ideias para o desenvolvimento do projeto. 
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Fotografando os equipamentos utilizados na produção atual. Avaliando os 

riscos de acidentes e a dificuldade dos funcionários. Será observado a possibilidade 

de utilizar algum equipamento existente no processo atual, para incluir no projeto 

proposto. Essas coletas de informações tornam-se imprescindíveis para o 

desenvolvimento do projeto, observando os pontos que devem ser melhorados. 

Visando que o projeto possa ser desenvolvido de maneira que os pontos críticos 

sejam eliminados, e que sua aplicação do projeto seja eficiente. 

3.2 ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. 

Os equipamentos de proteção do projeto serão escolhidos através da 

necessidade de cada circuito individualmente. A proteção deve ter a capacidade de 

proteger os componentes do projeto e também os condutores, que são 

dimensionados através da capacidade de condução, deverão atender as 

necessidades do projeto. Será feita através dos dados coletados na empresa, para 

que sejam observados os componentes que existem na empresa e que funcionam 

de maneira satisfatória, como marcas que se adéquam as características ambientais 

da empresa. E as marcas utilizadas para que seja possível manter componentes 

semelhantes na empresa, para substituições futuras de componentes danificados, 

evitando necessidade de diversos tipos diferentes de materiais em estoque. 

Para a escolha dos componentes de proteção do projeto, as características 

dos componentes e da carga serão avaliados e levados em consideração. Para os 

motores elétricos as proteções serão avaliadas pelos tipos de partidas, sendo que 

alguns tipos de partidas já possuem proteção para motores, não sendo necessário 

ter componente específico para proteção do motor somente proteção do 

equipamento de partida. As proteções devem evitar danos aos componentes do 

projeto, porém não devem atuar enquanto a carga estiver em regime normal de 

carga. 
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3.3 DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DO PROJETO 

O dimensionamento será feito através de tabelas dos fabricantes escolhidos, 

tendo início com a escolha da marca dos componentes que irão compor o projeto, 

passando pela avaliação do empresário, e do projetista, considerando os modelos 

que a empresa já faz uso e que estes itens sejam de fácil aquisição em futuros 

casos de manutenções corretivas.  

 A proteção contra curto-circuito será feito através de componentes, que serão 

dimensionados conforme curva característica de abertura e proteção. Para esse 

dimensionamento deverá ser observado a corrente do circuito. Todos os motores 

serão protegidos individualmente, e o dimensionamento das proteções destes 

motores será feito pelas tabelas dos fornecedores, atendendo as necessidades de 

proteção dos motores conforme característica da curva de acionamento do 

componente utilizado. A escolha dos componentes de proteção será avaliada pela 

característica das cargas comparando-as com as características do componente de 

proteção. A proteção dos inversores de frequência será especificada conforme a 

necessidade do inversor escolhido pra tal finalidade.  

3.4 ESCOLHA DAS PARTIDAS DOS MOTORES ELÉTRICOS 

As partidas dos motores deverão ser escolhidas pela função de cada motor, 

nos casos de motores que necessitem de variação de velocidade será feito com 

inversores de frequência. Que são equipamentos utilizados para variar velocidade 

de motores e também para partidas dos motores e tem agrupado em si proteções, 

necessitando somente de proteção para o circuito de potência. As proteções do 

inversor de frequência serão especificadas conforme o manual do fabricante. Seu 

dimensionamento será feito comparando a corrente do motor e a corrente elétrica do 

inversor de frequência especificada na manual. Porém onde as partidas são 

sequencias dos motores o inversor deverá ser sobredimensionado, para evitar 

aquecimento do circuito de força do equipamento, esse sobre dimensionamento 

pode chegar até 75%. 
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Os motores que não tenham a necessidade da variação de velocidade 

deverão ser escolhidos seguindo a melhor forma de acionamento, sem que 

prejudiquem os motores e as cargas mecânicas da máquina. Serão considerados os 

tipos de cargas que o projeto possui, e o número de partidas realizadas por dia. A 

inércia da carga é um ponto fundamental para a escolha da melhor maneira de partir 

o motor. Porém a corrente de partida dos motores deve ser avaliada, pois essa 

corrente pode provocar uma queda de tensão no circuito, prejudicando outros 

equipamentos do circuito, portanto a rede elétrica deve suportar essa corrente sem 

que haja uma queda de tensão prejudicial ao outros equipamentos. 

3.5 MODELOS DE DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELÉTRICOS. 

Os condutores elétricos que irão compor o projeto devem ser isolados, com 

material determinado para a tensão e temperatura do circuito. Para dimensionar os 

condutores deve se levado em consideração a corrente do circuito e a queda de 

tensão que ocorre no circuito. O circuito será formado somente pela alimentação 

geral, condutores do painel e dos condutores que irão alimentar os motores e será 

dimensionado pela capacidade de condução do condutor 

As capacidades de condução de cada condutor são avaliadas por tabelas que 

já são dimensionadas pela capacidade de condução. Portanto o dimensionamento 

será feito através da tabela, que especifica a seção do condutor para a corrente do 

circuito, que deverá ser conhecida antes do dimensionamento. Para os circuitos de 

força deve ser observada a mínima seção de condutores que podem ser utilizados, 

conforme norma NBR5410. Os condutores deverão ser protegidos contra efeitos de 

sobrecorrente através componentes que atuem sobre o circuito impedindo o sobre 

aquecimento do condutor danificando sua integridade. 

3.6 DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA MULTIFILAR E DO PROJETO 
ELÉTRICO DE FORÇA. 

Para o desenvolvimento do projeto elétrico de força, suas consequências e as 

características da instalação deverão ser avaliadas. O projeto deverá compor todos 
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os componentes do circuito de força. O desenvolvimento do projeto de força 

contemplará todas as partidas dos motores elétricos, com suas proteções e 

componentes especificados no projeto. O comando elétrico será desenvolvido no 

projeto de automação que está sendo desenvolvido em paralelo com o projeto 

mecânico e o elétrico. 

Com todos os componentes do projeto dimensionados, através de um 

desenho elétrico será mostrado como devem ser dispostos as partidas dos motores, 

com os tipos de partida e suas respectivas proteções. Com condutores que serão 

utilizados para cada aplicação, com bornes numerados para conexão dos 

condutores dos motores. O projeto não contemplará o desenho do painel elétrico, 

somente o esquema de força com componentes especificados com o modelo a ser 

utilizado. 

.  
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4 ESTUDO DE CASO 

Com as novas tecnologias disponíveis, é possível aplicar melhorias de 

processos, facilidade e aumento de produção. Desde o início do desenvolvimento do 

projeto elétrico para a máquina de produção de transversinas carrocerias de 

caminhões buscou-se uma solução que seja capaz de reverter uma situação 

existente, para uma situação que satisfaça as necessidades de produção da 

empresa. Para que essa situação seja atendida, o projeto procurou-se desenvolver 

de forma que a tecnologia utilizada fosse compatível à necessidade. Através da 

máquina será possível ter uma produção eficiente, com diminuição de perdas, e com 

mais rapidez, sendo possível aumentar a produção sem aumento de funcionários. 

Através de um descritivo, torna-se possível entender o funcionamento da 

máquina e também qual a função dos componentes utilizados no projeto elétrico. O 

entendimento do funcionamento da máquina faz-se necessário para que o processo 

de funcionamento possa ser seguido e aplicado com rigor, contemplando assim as 

funções necessárias no processo fabril dos produtos. 

4.1 AVALIAÇÃ DA SITUAÇÃO ATUAL 

Na verificação da situação atual foi  observado como é realizada a produção 

de transversinas para carroceria de caminhões. Fato importante é essa verificação, 

pois com essa informação é possível avaliar todos os pontos de melhoria que o 

projeto deve envolver. Nesta fase pode-se encontrar as funções que o equipamento 

deverá desempenhar, e através do projeto elétrico de força tornar possível aplicar as 

funções no equipamento e assim contribuir da melhor forma possível para a 

produção da máquina. 

A verificação das informações de como é a fabricação atual será observado o 

com o auxilio de fotos questionário e dados coletados, é importante para saber como 

é a fabricação atual.  O produto a ser produzido será avaliado para possibilitar a 

observação de onde estão os principais problemas na produção, e onde o projeto 

elétrico deverá ter atenção especial para que não ocorram os mesmo problemas da 

situação atual. 
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4.1.1 Produto final produzido e sua finalidade 

O produto final da máquina é a transversina de carroceria para caminhões. 

Essa transversina é feita de madeira, tem vários tamanhos, encaixes em suas 

extremidades, também deve ser esquadrejada, e ter um corte em ângulo nas suas 

extremidades. A carroceria de caminhão é o produto que a empresa fabrica, sendo 

que as transversinas são os componentes mais complexo de serem produzidos. 

Existem diversos tamanhos de transversinas, variando conforme o tamanho 

da carroceria do caminhão e suas extremidades devem ser destopadas em um 

ângulo reto (90°), com encaixe em suas duas extremidades, como podem ser 

observadas na figura11. Todas as transversinas da carroceria devem ter o mesmo 

comprimento, com tolerância de ± 2 mm para cada lado, reduzindo assim torturas 

nas tampas laterais, que seguem o alinhamento das transversinas. A produção atual 

é feita de forma manual, necessitando vários equipamentos para que a fabricação 

seja realizada. 

 
Figura 11- Desenho da transversina 

As transversinas são montadas na transversal em cima do chassi do 

caminhão, sendo a base para o assoalho da carroceria onde será pregado. 

Obrigatoriamente todas as transversinas devem ter as mesmas dimensões, com a 

finalidade de eliminar ondulações no assoalho da carroceria, e para que as laterais 

da carroceria fiquem alinhadas. Nas laterais das transversinas em seu encaixe é 

fixada uma peça de madeira, que serve para manter a carroceria firme, e também 

para a fixação das tampas. 

���uadrejamento (1º Corte)
Encaixe Horizontal (2º Corte)

Encaixe Vertical (1º Corte)

Corte em ângulo (3º Corte)
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4.1.2 Produção atual 

A produção atual é feita de forma manual, sendo necessária a utilização de 

vários equipamentos e máquinas para que as transversinas sejam produzidas. Para 

a produção atual de uma transversina tem-se uma média de trinta minutos para sua 

fabricação, e são necessários dois funcionários para a sua produção. Todas as 

medidas das transversinas são feitas com o auxilio de trena e riscadas através de 

um gabarito de madeira, que está evidenciado no apendice1. 

A madeira é armazenada no mesmo barracão de produção das transversinas. 

Como a madeira possui um peso elevado cerca de 30 Kg, tornam-se necessárias 

duas pessoas para movimentar a madeira. Essas duas pessoas buscam a madeira 

na grade de madeira, e após transportá-la para a destopadeira1 fazem o destopo em 

uma das pontas, para que a medição seja a mais precisa possível.  

Com os cortes de despoto executados, a medição dos encaixes e o corte em 

ângulo, são feitos, com o auxilio da trena, e do gabarito de madeira que foi 

produzido pelos funcionários da empresa. Com a madeira já no comprimento correto 

e com a marcação já executada, a madeira é encaminhada para uma serra circular2 

que realiza os encaixes nas pontas da madeira.  Depois segue para o corte em 

ângulo da madeira. Com todos esses cortes e com o auxilio de três máquinas, uma 

trena, uma régua e dois funcionários, a transversina já esta pronta para seguir para 

a montagem da carroceria.  

Esse trabalho necessita de muita atenção, mão de obra disponível, e uma 

série de equipamentos para ser realizado. É um trabalho perigoso, pois a serras não 

possuem proteção e por estarem expostas proporcionam perigo de acidentes, pois 

podem facilmente serem tocas acidentalmente por um membro de corpo humano, e 

também podem projetar pedaços de madeira atingindo os trabalhadores. 

Com o processo atual, ocorrem perdas de transversinas, pois erros de 

medição, marcação ou corte, compromete a utilização da transversina na montagem 

da carroceria. Os funcionários realizam o transporte da madeira de forma manual, 

isso pode levá-los a adquirir doenças ocupacionais, ocasionando o afastamento do 

serviço. 

                                                 
1
 Destopadeira: Equipamento utilizado retirar as pontas das transversinas, e deixar em um ângulo de 90

0 

2
 Serra circular: Disco de serra acoplado em um motor que tem função de serrar madeira. 
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4.1.2.1 Dados coletados  

Os dados coletados com o questionário (apêndice 2) e com a visita feita, foi 

evidenciado que uma transversina leva em média 20 minutos para ser produzida. 

Então para produzir transversinas para carroceria de um caminhão levaria entre 5 

horas a 6,6 horas. Observou-se que é um trabalho pesado e que exige um grande 

esforço físico por parte dos trabalhadores, pois a madeira utilizada pesa 

aproximadamente de 30 Kg. A energia elétrica é fornecida em baixa tensão, com 

tensão de 380 V trifásica, e o disjuntor de entrada da empresa é de 75 A. A marca 

dos componentes elétricos é WEG®, o que atende as suas necessidades. Todos 

esses dados podem ser observados no quadro abaixo. 

�40/ 3< =<34-7< ?A �� 

T4=./ 34 .7/36��/ 34 6=<

transversina

CA =-;68/0 

�6<;8-3<34 34 87<;0�470-;<0

para uma carroceria

DE < CA 

(varia de acordo com o 

=/34�/� 

��=47/ 34 �6;9-/;�rios para 

a produção

C �6;9-/;�7-/0 

�/794;8<�4= 34 477/0 34

fabricação

?> 

(informado pela empresa) 

T4;0�/ 3< 7434 4��87-9< ?�A � 

 -0¡6;8/7 34 4;87<3< �E ¢ 

Á74< 3-0./;£�4� .<7< <�/9<7 <

máquina

DAA =¤ 

�<79< 34 =<847-<� 4��87-9/

utilizado

¥¦§® 

Siemens® .<7< -;�470/740 34

�74¨6:;9-<© 

               Quadros 5- dados coletados 

 

 



(% 

 

4.2 ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, E DIMENSIONAMENTO 
DO PROJETO 

A escolha de materiais que irão compor o projeto é um ponto fundamental do 

projeto, pois a escolha errada pode comprometer a qualidade do projeto e o 

funcionamento da máquina. A partir dessa escolha é que se pode começar o 

dimensionamento das proteções, e desenvolver esquema multifilar de força. 

No dimensionamento dos componentes do projeto serão avaliadas as 

necessidades de cada circuito, todos os circuitos que compõe o projeto terá 

proteção individual. Essas proteções deverão proteger os equipamentos que 

compõem a máquina, como motores, condutores e componentes do quadro elétrico. 

4.2.1 Partidas dos motores  

Como foi observado que as madeiras que são avançadas com maior 

velocidade nas serras apresentavam variações nos cortes, se faz necessário 

controlar a velocidade de avanço da madeira contra as serras. Para os motores da 

esteira, que é responsável pelo transporte das madeiras para os cortes de destopo e 

dos encaixes, e para os motores dos atuadores que movimentam as serras de corte 

em ângulo, é necessário o controle de velocidade. Para essas funções serão 

utilizados conversores estático indireto de frequência (inversor de frequência), para 

controlar a velocidade. Essa velocidade não necessita ser exata, pois pequena 

variação de velocidade não influencia no acabamento do corte, sendo que os 

inversores de frequência tem essa função, é possível utiliza-los para tal função, e 

alcançar a resolução do problema encontrado. Esses inversores de frequência serão 

responsáveis pela partida, proteção e controle do motor sendo necessária apenas 

proteção do circuito de força do inversor de frequência. 

Para o motor que terá a função de abrir e fechar a mesa da máquina. Uma 

partida direta com reversão é suficiente para tal aplicação, pois o motor será de 0,25 

CV e o número de partidas diários será de no máximo 4 partidas o que não acarreta 

em sobreaquecimento do equipamento. Os motores das serras serão todos 

realizados através de partida direta. Observado que todos os motores irão partir 
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somente com a inércia das serras, e que os motores são de pequena potência. Os 

motores de maior potência é de 3 CV conforme dados cedidos pelo projeto 

mecânico e dados no anexo1 , sendo possível partir com partida direta sem 

problema na rede elétrica.  A rede suporta as pequenas quedas de tensão que esse 

tipo de partida pode ocasionar e não é necessária uma aceleração progressiva e 

constante dos motores.  

4.2.2 Componentes de proteção e dimensionamento dos componentes.     

Para que a proteção do circuito possa ser calculada é necessário conhecer a 

corrente do circuito. Esses dados serão calculados conforme as potências e corrente 

dos motores a serem utilizados. Todos esses dados para cálculos serão retirados 

das placas dos motores (anexo 1) e somadas, assim pode-se obter a corrente total 

do circuito. 

Corrente do motor das serras de 3 cv I = 5,1 A 

São 6 motores de 3 cv 

  

Motores dos atuadores de e fuso abre fecha mesa 0,25cv e mais 3 motores 

da ventilação forçada I= 0,54 A. São 6 motores 

  

Motor da esteira 0,5cv;  I3= 1,92 A 

Então a corrente total do circuito é o somatório de todas as correntes dos 

motores. E a proteção será calculada através dessa corrente. 

            

  

  

Potência total do circuito 

 

  

Sabendo que 1 cv = 735 W 
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4.2.3 dimensionamento do disjuntor geral 

Para proteção contra sobrecarga do circuito geral será utilizado disjuntor em 

caixa moldada. Esse componente além de proteger contra sobrecarga e curto-

circuito, também pode ser utilizado como um interruptor de energia, que pode ser 

utilizado para abertura do circuito quando necessário, com vantagem sobre os 

fusíveis que não precisa ser substituído a cada problema ocorrido no circuito. 

Através da corrente total do circuito é possível dimensionar os disjuntores com o 

auxilio da tabela do fabricante. O circuito tem uma corrente nominal de 36,64 A, o 

disjuntor a ser utilizado será conhecido pelo cálculo realizado, seguindo a escolha 

através da tabela conforme anexo 2: 

a) Disjuntor em caixa moldado DWB160B40-3DX de 40 A. 

No acionamento os motores podem atingir 7 vezes a sua corrente 

nominal.Para um motor de 3 cv essa corrente de pode chega a 35 A. Somado essa 

correntes pode chegar há aproximadamente 65 A, o que seria 1,5 vezes a corrente 

nominal do disjuntor,  por 2 segundos aproximadamente. Por isso deve ser 

observada a curva característica de acionamento do disjuntor como pode ser 

observado na figura abaixo. Pode ser observado que com 1,5x In esse modelo de 

disjuntor levaria cerca de 100 segundos para atuar, portanto não iria atuar pela 

corrente de pico no momento de partida da máquina.      

 
 GHIJKM ªN - cuva característica do disjuntor WEG®.    

 Fonte (CATÁLOGO WEG
®

, 2011,p. 22)    
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4.2.4 dimensionamento das proteções dos motores 

As proteções contra sobrecarga dos motores com partidas diretas, serão 

feitas através de disjuntor motor. A principal função do disjuntor motor é a proteção 

contra sobrecarga e curto-circuito em motores elétricos. Cada motor deve ser 

avaliado individual, observando a corrente de cada motor, que deve coincidir com a 

regulagem de corrente do disjuntor. Esses componentes serão dimensionados, 

conforme e a corrente do motor a ser protegido, com o auxilio da tabela conforme 

anexo 4. 

a) Motor 3 cv I= 5,1 A  

    Disjuntor motor MPW25-3-D063 

    Regulagem entre 4 e 6,3 A conforme tabela. 

b) Motor 0,25 cv 0,54 A 

    Disjuntor motor MPW25-3-C063  

    Regulagem entre 0,4 e 0,63 A 

4.2.5 Dimensionamento de contatores. 

Os contatores utilizados para as partidas diretas são AC-3, que são os 

utilizados para motores de indução. A carga que cada contator suporta será 

observada na tabela (anexo 5). Como os motores irão partira de três a quatro vezes 

por dias, isso não irá influenciar no dimensionamento dos contatores será observado 

somente a corrente de trabalho e a corrente de partida dos motores com partidas 

diretas. Serão escolhidos conforme o calculo feito a seguir.  

a) Para motores de 3 cv, motores da serras, com uma corrente de 5.1 A. O 

número de partidas por dia será de 3 a 5 vezes, o que não influência no 

funcionamento, não provoca aquecimento excessivos nos contatores. Com 

tensão de alimentação de 380 V e bobina de comendo de 220 V. 

 

K=5,1 x 1,10 

        K = 5,64 A 

Portanto a carga que o contator deve suportar é de 5.64 A 
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          Conforme tabela o contator que suporta essa corrente é  CW07-10-30-25. 

 

b) Para o motor de 0,25 cv 0,54 A abre fecha mesa e motores da ventilação 

forçada, o número de partidas não influencia para o dimensionamento dos 

contatores, pois são realizadas poucas partidas por dias. Com tensão de 

alimentação de 380 V e bobina de comendo de 220 V. 

K= 0,54 x 1,10 

K= 0.594 A   

Portanto a carga que o contator deve suportar é de 0,594 A. 

          Conforme tabela, o contator que suporta essa corrente é  CW07-10-30-V25. 

4.2.6 Dimensionamento do inversor de frequência e suas proteções 

O inversor de frequência que será utilizado no projeto será do modelo 

micromaster 440. Atende todos os requisitos necessários para o projeto, como 

variação de velocidade e proteção contra sobrecarga dos motores e controle de 

corrente de partida, e pode ser controlada por rede profibus, sua proteção e 

dimensionamento serão feito através da tabela do fabricante (anexo6). O inversor de 

frequência dos atuadores será dimensionado com aproximadamente 75% acima da 

potência necessária, pois esses motores terão várias partidas por hora o que pode 

levar a um sobre aquecimento do inversor. O inversor de frequência da esteira será 

dimensionado pela potência do motor. As proteções dos inversores serão as 

especificadas para cada modelo de inversor escolhido. Essas escolhas serão feitas 

através das tabelas especificadas pelo fabricante: 

a) Motor esteira de 0,5 cv em faixa de tensão de 220 V 1,92 A; 

    Inversor de frequência a ser utilizado 6SE6440 2UC13-7AA1. 

    Proteção com fusível SITOR, 3NA3803 

 

b) Motores dos atuadores 0,25cv em faixa de tensão de 220 V 0,94 A, com 

dimensionamento de 75% acima da corrente nominal, para evitar o 

aquecimento do inversor, portanto a corrente de dimensionamento será de   

1,64 A. 
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      Inversor de frequência a ser utilizado 6SE6440 2UC12-5AA1. 

      Proteção com fusível SITOR, 3NA3803 

4.2.3 Dimensionamento de condutores 

Os condutores serão dimensionados conforme capacidade de condução de 

cada condutor, seguindo a tabela de dimensionamento da norma NBR5410, 

conforme anexo 3. Utilizando como método de referencia a tabela 33 da NBR 5410, 

o método a ser utilizado é o método B1, pois os condutores estarão dispostos em 

canaletas provido de separação sobre paredes. Os condutores serão de cobre com 

isolação de PVC. Para motores será observada a seção mínima de condutores que 

devem ser utilizados, conforme especificada na NBR 5410. 

Para alimentação geral da máquina, I= 36,64 A, porém no momento da 

partida dos motores essa corrente irá ultrapassar, levando a um aquecimento do 

condutor. Também será avaliada a corrente de proteção do disjuntor, o condutor 

deve suportar uma condução de corrente maior que a corrente de acionamento do 

disjuntor. O condutor neutro que será utilizado é de mesma seção dos condutores de 

fase, pois conforme NRR5410 o condutor neutro abaixo de 25mm² devem seguir a 

mesma seção dos condutores de fase. 

Para alimentação dos motores, o item que será levado em consideração para 

o dimensionamento será da seção mínima a ser utilizado, que suportará a corrente 

sem aquecimento do condutor, e sua condução está dentro da sua capacidade.  

 a) Condutor de alimentação geral, força e neutro, 10mm², que pode conduzir 

46 A com 3 condutores carregados,com o método de instalação B1 

conforme anexo 3 o que da segurança em relação a corrente do circuito, e 

tem capacidade de condução maior que a capacidade de proteção do 

disjuntor de proteção, para validar essa teoria aqui será apresentado os 

cálculos de dimensionamento de condutores. 

Cálculo de queda de tensão: 

It =36,64 A 

P=14700W 

L= 35m 

ρ do cobre= 0,0175Ωmm²/m 
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e % máxima= 5% 

Portanto o diâmetro calculado pela queda de tensão,  deverá ser de: 

                      

 

 

Portanto a teoria em que diz que um cabo de 10 mm² é suficiente para 

conduzir 36.64 A é valida para esse caso, e esse cabo é suficiente para essa 

condução de energia necessária para o projeto. 

b) Condutores para motores, com capacidade suficiente para a condução de 

corrente dos motores, e fica dentro do especificado dentro da NBR 5410, 

onde especifica a seção mínima do condutor para circuito de força, para 

validar essa teoria aqui será apresentado os cálculos de dimensionamento 

de condutores. O condutor para os circuito de força dos motores é de 

2,5mm². 

Para os motores 3 CV 

 

 

Com uma distancia de aproximadamente 15m da máquina até o painel de 

comando. 

                 

 

² 

Portanto pelo calculo da queda de tensão, um condutor de 2,5mm² é 

suficiente para conduzir a corrente solicitada. 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA MULTIFILAR E DO PROJETO 
ELÉTRICO DE FORÇA 

No desenvolvimento do projeto alguns itens importantes serão observados, irá 

atender a necessidade da máquina e também as necessidades do projeto. Será 

composto pelo esquema multifilar de força, com todas as especificações necessárias 

para que esse projeto se torne legível para todos os interessados no projeto. 
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O desenho do projeto elétrico de força contemplará todas as partidas dos 

motores da máquina de transversinas de carrocerias de caminhões. Cada motor terá 

sua proteção dimensionada e descrita no esquema multifilar de força. Os 

acionamentos dos contatores das partidas dos motores também serão descritas no 

desenho, porém o comando será desenvolvido no projeto de automação. 

A parte dos acionamentos e comando da máquina será desenvolvida em um 

projeto de automação. Esse projeto está sendo desenvolvido em paralelo com o 

projeto elétrico e mecânico da máquina.  Todos os comandos dos inversores de 

frequência serão feitos via rede, desenvolvido na automação da máquina. O 

esquema multifilar de força está anexado no apêndice C. 
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5 DISCUÇÃO DOS RESULTADOS 

O projeto elétrico da máquina de transversinas para carroceria para 

caminhões foi um passo desenvolvido para que a produção de transversinas seja 

automatizada. Com a possível implantação do projeto não será necessário que 

funcionários venham a intervir no processo de produção. O projeto pôde ser avaliado 

de maneira positiva, sendo um projeto inovador e que pode ser muito útil para a 

empresa. 

O resultado do projeto elétrico da máquina de transversinas de carroceria de 

caminhões se torna inovador, pois não foram encontradas informações de que há 

um projeto, em execução ou já implantado, semelhante a esse. O projeto deu-se 

pela dificuldade da produção das transversinas das carrocerias de caminhões da 

empresa Carrocerias São Miguel. Tendo o contato com o proprietário da empresa, 

que relatou os problemas encontrados no cotidiano dos trabalhos de seus 

funcionários, surgiu a ideia de desenvolver um equipamento visando solucionar 

estas dificuldades que foi bem aceita pelo proprietário da empresa. 

O projeto pode ser implantado na empresa Carroceria São Miguel, para o qual 

foi tido como base de desenvolvimento, e também em outras empresas do ramo que 

necessitam de transversinas desse modelo. Esta proposta foi dividida em três 

partes, sendo o escopo deste trabalho, o desenvolvimento do projeto elétrico, 

visando apenas o dimensionamento de potência do circuito elétrico, e o projeto de 

automação que estão sendo desenvolvidos em paralelo com o projeto elétrico. 

Através do desenvolvimento do projeto elétrico com base nos requisitos 

necessários, foi possível dimensionar componentes de acionamento de potência de 

motores elétricos, chaves seccionadoras, cabos, condutores, dispositivos de 

proteção, variadores de velocidade, entre outros equipamentos. 

Com a ideia de desenvolver um projeto para solucionar o problema da 

empresa, iniciou-se a busca por informações sobre projetos semelhantes a esse. 

Porém essa busca não houve êxito, pois nenhuma informação foi encontrada. Com 

a busca por informações encerrada, iniciou o estudo dos problemas que deveriam 

ser solucionados, com essa etapa concluída se deu início nos estudo de soluções 

para os problemas encontrados. 
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Com uma visita na empresa foi possível observar como a produção atual era 

desenvolvida, e também foi possível obter ideias de como poderia ser desenvolvido 

o projeto, observando o funcionamento de cada equipamento individualmente surgiu 

a ideia de agrupar todas as máquinas existentes em apenas uma. Essa máquina 

deveria realizar todos os cortes necessários para que a transversinas fosse 

produzida. E também que a máquina deveria produzir transversina de tamanhos 

variados, conforme a necessidade. 

Com a ideia inicial de como o projeto deveria ser desenvolvido, se deu inicio a 

pesquisa dos componentes do projeto. Para realizar os cortes poderia ser utilizado o 

mesmo modelo de serras e motores já utilizados na empresa. Como foi observado 

que se os cortes realizados mais rápidos saíam com defeitos, tortos, observou-se 

que seria necessário controlar a velocidade do avanço das serras e da esteira que 

transporta as transversinas, para esse controle poderia ser utilizado conversor de 

frequência, nos motores dos atuadores das serras de corte em ângulo e na esteira 

que transporta a madeira. Foi possível observar que o projeto deveria ser 

desenvolvido com requisitos de segurança, pois na situação atual existe risco de 

acidentes, pois os funcionários tem contato facilitado com as serras, pois elas não 

possuem proteção.  

Com os equipamentos já escolhidos se deu início as pesquisas de todos os 

equipamentos que seria possível utilizar no projeto elétrico. Das formas de 

dimensionamento e de todas as proteções possíveis para o projeto e as proteções 

elétricas dos componentes. Depois de terminada a pesquisa foi iniciada os 

dimensionamentos e especificações de todos os componentes do projeto elétrico, e 

o desenho do circuito elétrico.   

Com o conhecimento das potências dos motores, cedido pelo projeto 

mecânico, foi iniciado a escolha dos tipos de partidas a serem utilizadas, e também 

calculadas a corrente total do circuito. Com a corrente elétrica calculada, foram 

dimensionados os condutores e a proteção geral do circuito. Para as partidas dos 

motores onde seria necessário controlar a velocidade foi utilizado conversor de 

frequência, e onde a velocidade não afetaria diretamente a produção nem a 

qualidade do produto optou-se por utilizar partidas diretas. Com a escolha das 

partidas foi possível dimensionar todas as proteções para os motores, e dimensionar 

os componentes que compõe essas partidas, como contatores disjuntor motor e 

conversores de frequência. Depois de todos os componentes dimensionados o 
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desenho do circuito elétrico foi desenvolvido, porém foi desenvolvido somente o 

circuito de potência, pois os acionamentos foram contemplados no projeto de 

automação. O desenho do circuito foi desenvolvido com o auxilio de um programa 

computacional específico para esse tipo de desenho. Com o desenho pronto foi 

possível realizar a lista de componentes do projeto, como podemos observar a 

seguir: 
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Quadro 6 Lista de materiais 

Com o projeto pronto foi observado que poderia ser desenvolvidas algumas 

melhorias na máquina que facilitaria a produção das transversinas. Poderia ser 

desenvolvido um processo de alimentação automática. E na saída das transversinas 

um empilhador automático para as transversinas.  
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5.1 DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO  

O operador deve inserir os dados do trabalho para o ciclo que quiser iniciar. 

Número de transversinas, comprimento da transversina. Essa máquina deverá 

produzir transversinas para caminhões, deverá realizar o destopo nas duas pontas 

da madeira, fazer um encaixe em cada ponta, e realizar um corte em ângulo em 

cada lado. Ela poderá ser ajustada para produzir transversinas de vários tamanhos. 

Para isso um lado da máquina será fixo e o outro lado será móvel, que irá se 

movimentar conforme a necessidade da produção. 

Para iniciar o ciclo a máquina deverá ser ajustada conforme o tamanho das 

transversinas a ser produzida, isso será ajustado através de dados inserido no 

comando da máquina. Que irá acionar um moto redutor que fará uma rosca 

trapezoidal abrir ou fecha a mesa até o comprimento necessário. A máquina já pode 

ser abastecida através do alimentador automático.  

A seguir os motores devem ser ligados através de comandos por botoeiras. A 

sequência de acionamento dos motores é a seguinte: começa-se pela mesa fixa, 

progredindo do início da mesa para o fim, após estas serem acionadas repete-se o 

processo do lado móvel da mesa. Com todos os motores ligados as serras de corte 

em ângulo estiverem em posição inicial é que o moto redutor que aciona a corrente 

transportadora será acionado. Caso algum dos motores sofra algum defeito, a 

esteira deve parar automaticamente. 

As transversinas devem ser arrastadas passando pelas serras de destopo, 

seguindo para as serras do encaixe, seguindo até as serras de corte em ângulo. 

Quando chegar nessas serras a esteira devera parar. As serras de corte em ângulo 

deverão avançar ate o fim do corte e retornar para a posição original. Quando esse 

ciclo estiver concluído a esteira devera avançar até que outra peça chegue nesse 

ponto. Essa transversina já pronta segue ate o fim da máquina onde irá cair em uma 

caixa de produtos acabados. Quando todas as peças estiverem prontas a máquina 

se desligara, ascendendo um sinaleiro de término de produção. 
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CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento do presente projeto elétrico para o equipamento de 

automação da fabricação de transversinas de carrocerias de caminhões, foram 

encontradas muitas dificuldades durante o desenvolvimento, pois se tratava de um 

processo de fabricação totalmente artesanal, sendo necessária em todo o processo 

de fabricação a intervenção dos funcionários da empresa, para que a produção 

fosse concluída. Um dos pontos críticos na produção das transversinas dá-se pela 

precisão das medidas no processo de produção, tendo como base que a 

transversina possui detalhes geométricos que influenciam diretamente na montagem 

e no bom funcionamento. Visou-se encontrar uma solução para que estas medidas 

fossem as mais padronizadas possíveis, sempre tendo como base os requisitos 

necessários para o desenvolvimento do projeto. 

Com os estudos realizados foi desenvolvida uma forma de desenvolver um 

projeto elétrico de força, com características próprias. Essas características são em 

função da necessidade do problema encontrado na empresa de Carrocerias São 

Miguel. Foi possível avaliar que com os estudos realizados é possível atender as 

necessidades do projeto, para solucionar os problemas da empresa. 

Para atingir os objetivos foi feito a visita na empresa para coleta de 

informações sobre a situação atual. Foi observado que o modelo de produção não 

era eficiente, pois com o modelo atual há muitas perdas e as tranversinas não tem 

padrão de tamanho. Com os estudos bibliográficos foi obtido conhecimento sobre 

componentes que é possível utilizar durante o desenvolvimento do projeto, e suas 

respectivas proteções e dimensionamentos, para solucionar os problemas. Com os 

conhecimentos adquiridos foi possível desenvolver um projeto com todas as 

proteções dimensionadas e com componentes que se adéquam a necessidades do 

projeto elétrico de força. 

No projeto elétrico uma das soluções encontradas foi dada através do 

conversor de frequência, proposto no projeto, o qual possibilita a redução de 

velocidade no corte das transversinas, fazendo assim com maior precisão. Os 

objetivos do projeto eram de demonstrar os passos para o desenvolvimento do 

projeto. Todos os pontos que devem ser avaliados como, realizar a avaliação da 
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produção atual e os pontos que deveriam ser melhorados perante uma situação de 

risco e de perdas de transversinas por erro de produção. 

Muito importante a revisão bibliográfica, pois nessa etapa foi onde foram 

avaliadas as características de funcionamento dos componentes. Avaliados que 

defeitos podem ocorrer no desenvolvimento do projeto, e como deve ser protegido 

para que esses defeitos não ocorram e não prejudiquem o funcionamento da 

máquina e não provoquem acidentes. Foi observado que os equipamentos têm 

características de dimensionamento diferente, e que todas essas características 

devem ser avaliadas no momento do dimensionamento dos componentes do projeto. 

Existem várias maneiras de partir motores e que devem ser observadas as 

características das cargas da rede e a necessidade do projeto, para escolher a 

melhor partida para os motores. 

No estudo do método foi realizado um estudo de como o projeto seria 

desenvolvido. Observando os pontos necessários para o desenvolvimento do estudo 

de caso. Descrito todas as formas de dimensionamento que deve ser utilizado e 

escolha dos materiais que irão compor o projeto. 

O estudo de caso foi onde todos os aspectos da produção atual e do projeto 

foram abordados. Foi avaliado como a produção atual está sendo realizado, com 

fotos, com visita na empresa e com questionário respondido, foi possível observar 

que existe espaço para um projeto inovador, para que essa produção de 

transversinas possa ser realizada com mais confibialidade e precisão. No 

desenvolvimento do projeto foi onde todo o conhecimento obtido nas etapas 

anteriores forma colocadas em prática, pôde ser avaliada todos os aspectos de 

dimensionamento e formas construtivas do projeto. Foi desenvolvido o desenho 

elétrico composto pelas proteções e partidas de motores elétricos.  

Com o projeto concluído pode-se chegar à conclusão que é possível 

desenvolver uma máquina para produzir transversinas de carroceria de caminhão. 

Seguindo os estudos feitos, o projeto foi concluído com êxito, com a implantação 

desse projeto será possível a produção de transversinas de carroceria de 

caminhões, com diminuição de perdas de transversinas, com maior eficiência de 

produção. Diminuindo riscos de acidentes no processo produtivo, e com aumento de 

produção sem aumento do número de funcionários.   

A viabilidade de implantação do projeto elétrico torna-se possível através das 

avaliações feitas durante o desenvolvimento do projeto elétrico. A implantação desse 
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projeto pode trazer para a empresa uma melhoria significativa na qualidade dos 

produtos produzidos, pois o projeto foi desenvolvido com equipamentos e materiais 

de qualidade suficiente para que a transversina seja produzida com padrão para 

todas as peças. Esse projeto abrange também a segurança dos funcionários, pois 

na atualidade há riscos eminentes de acidentes. A perda de transversinas também 

diminuirá, pois não será necessária a intervenção dos funcionários durante o 

processo o que acaba resultando em menores erros de medições e cortes, pois todo 

o serviço será executado pela própria máquina. 

O conhecimento adquirido durante o desenvolvimento do projeto foi 

grandioso, possibilitando desenvolver o projeto proposto, porém esse conhecimento 

adquirido pode ser aplicado no desenvolvimento de futuros projetos elétricos. Esse 

conhecimento adquirido será levado durante toda a vida profissional do acadêmico, 

pois sempre que necessário obter informações sobre projetos elétricos esse projeto 

pode ser consultado com a segurança, por que todos os componentes que 

compõem o projeto foram avaliados com estudos, com consultas de material já 

publicado.  

O estudo realizado complementou os estudos feitos durante os cinco anos de 

academia. Onde pôde avaliar o conhecimento técnico desenvolvido durante todo o 

processo de graduação, com contribuição acadêmica para futuras consultas de 

acadêmicos interessados. 
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APÊNDICE A- Fotos Da Situação Atual 
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APÊNDICE B- Questionário Respondido Pelo Proprietário Da Empresa 

Questionário de avaliação do sistema atual. 

1. Como você vê o desenvolvimento de uma máquina que produza as 

transversinas de carrocerias de caminhão? 

Acredito que seria algo que viria a ser muito útil para a empresa, pois uma 

máquina poderia facilitar a produção e diminuir os custos e tempo de 

produção 

2.  Qual é a necessidade do desenvolvimento da máquina? 

A necessidade é de melhorar a qualidade e diminuir os custos 

3. Quais os riscos de acidentes que existe durante a fabricação das 

transversinas? 

O maior risco é que um funcionário entre em contato com as serras e corte 

um membro do funcionário. 

4. Como você se sente depois de ter produzido transversinas, necessárias 

para a fabricação de uma carroceria de um caminhão? 

Muito cansado e exausto, pois é um serviço que requer muito esforço físico.  

5. Quanto tempo é necessário para a produção das transversinas que são 

necessários para a fabricação de carroceria de um caminhão? 

Cada transversina leva cerca de 20 minutos para produzir, em uma carroceria 

vai em torno de 15 a 20  transversinas 

6. Existe desperdício de transversinas por erro de fabricação? 

Existe pois é comum haver erros de medição e também no momento de 

realizar os cortes. 

7. Quantas pessoas você acha necessário para auxiliar na produção das 

transversinas? 

É necessário 2 funcionário para a produção. 

8.  A fabricação de transversinas, com o auxilio de uma máquina própria para 

a função, seria bom para a empresa? 

Seria, pelo fato de que diminuiria os custos e o tempo de produção. 

9.  Como produção das transversina padronizadas a qualidade do produto 

final (carroceria) seria melhor, ficaria um produto com melhor 

acabamento?  
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Sim pois hoje com erros de medida a carroceria não fica com um alinhamento 

necessário para que a carroceria obtenha um aspecto visual bom.  

Perguntas 10, 11, 12 devem ser respondidas somente pelo proprietário da 

empresa. 

10. Você acha que para a empresa implantar do projeto seria possível? 

Seria possível, porém como a produção atual é pequena seria necessário 

produzir transversinas e vender para outras empresas do ramo. 

11. É viável para a empresa investir no projeto proposto? Por que?     

Sim, pois poderia abrir portas para que a empresa entre no mercado com um 

novo produto, diversificando a produção da empresa. 

12.Existe interesse da empresa em desenvolver o projeto? 

Sim, seria um projeto interessante para a empresa. 
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APÊNDICE C- Esquema Multifilar  Elétrico De Força 
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APÊNDICE D Layout do painel em relação à máquina. 
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APÊNDICE E Layout painel elétrico. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 - Dados Dos Motores 

             Tabela 1- Dados motor 0,5 cv 
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ANEXO 2 - Dados Do Disjuntor De Proteção Do Circuito 

  

 

Quadro5-Tabela de disjuntores em caixa moldada  
Fonte: (CATÁLOGO DISJUNTOR, 2011, p.6) 
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ANEXO 3 - Tabela De Capacidade De Condução De Condutores 

 

QUADOR 6- TABELA DE CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 
FONTE: (NBR5410, 2008, P.101) 
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ANEXO 4 -Tabela De Dimensionamento De Disjuntor Motor 

 
Quadro 7- Tabela dimensionamento disjuntor motor 

Fonte: (DISJUNTOR MOTOR, [201-?], p.5) 
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ANEXO 5 - Tabela De Dimensionamento De Contatores 

 

            Quadro 8- Dimensionamento de contatores 
             Fonte:  (CONTATORES E RELÉS, [201-?],p.8) 
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ANEXO 6 - Tabela De Escolha De Inversores De Frequência E Suas Proteções. 

 

QUADRO 9- Tabela De Dimensionamento de Inversores 
FONTE: (MICROMASTER, [200-?], P.107) 
 


