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Resumo 

Os CCMs inteligentes (Centro de Controle de Motores) são soluções que integra 

componentes de automação e controle. A integração de monitoramento e controle 

das variáveis permite fornecer, por meio dos relés inteligentes, uma proteção 

completa aos motores do processo, tais como sobrecargas, subcargas, 

sobretensões e subtensões, desbalanceamento de tensão e corrente, correntes de 

fuga à terra, monitoramento de harmônicos, fator de potência, etc. 

Em locais industriais onde se deseja ocupar o mínimo possível de espaço é possível 

agregar várias partidas em um único painel ocupando pouco espaço e comandando 

várias cargas. Apesar de aproximadamente 85% das cargas industriais serem 

motores (motivo do nome “Centro de Controle de Motores”), o termo “cargas” é 

abrangente, podendo significar qualquer equipamento que consuma energia elétrica, 

como estufas, resistores, capacitores, etc. 

Toda lógica de operação pode ser controlada ou arquivada no processador de um 

CLP. Todos os parâmetros dos componentes inteligentes podem ser vistos através 

de uma IHM ou de um PC remoto o que possibilita a parametrização e supervisão 

local e remota. 

Os CCMs inteligentes estão sendo largamente utilizados nas grandes indústrias 

(Mineração, siderurgia, indústrias alimentícias e de cimentos), pois permitem maior 

continuidade e confiabilidade de serviço. 
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Abstract 

Smart MCCs (Motor Control Center) are solutions that integrate automation and 

control components. The integration of monitoring and control of variables allows you 

to provide, by means of intelligent relays, a complete protection for engines process, 

such as overload, underload, overvoltage and undervoltage, voltage unbalance and 

current leakage currents to ground, monitoring of harmonics, power factor, etc. . 

Industrial sites where you want to occupy the least possible space can aggregate 

multiple matches in a single panel taking up little space and commanding various 

loads. Although approximately 85% of industrial loads are motors (reason for the 

name " Motor Control Center"), the term "charges" is comprehensive and can mean 

any equipment that consume electricity, such as greenhouses, resistors, capacitors, 

etc.. 

Every logical operation can be controlled or filed in a PLC processor. All parameters 

of intelligent components can be viewed through an HMI or a remote PC which 

enables parameterization and local and remote supervision. 

Smart MCCs are being widely used in major industries (mining, steel, food and 

cement industries), they allow greater continuity and reliability of service.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

A importância que o setor industrial requer de informação do processo é 

relevante, o que desperta a necessidade da utilização de equipamentos inteligentes 

e que sejam capazes de fornecer essas informações a sistemas especialistas, estes 

que estão cada vez mais difundidos no setor industrial para diminuição de perdas e 

aumento de produtividade. 

Um Centro de Controle de Motores, conhecido pela sigla CCM (em inglês, 

Motor Control Center - MCC), é um sistema de manobra e comando de cargas 

(motores, resistores, capacitores, etc) de baixa tensão ou de média tensão. 

O CCM é uma estrutura montada que possui gavetas, que são organizadas 

verticalmente, e possuem tamanhos variados, de acordo com a potência e o tipo de 

partida da carga, mas a altura de uma coluna é padronizada, o que limita o número 

de gavetas, de acordo com o seu tamanho. Cada coluna é alimentada por um 

barramento vertical que é conectado a um barramento horizontal único. Essas 

gavetas são alimentadas pelo barramento vertical de cada coluna e por fim 

alimentam as cargas, sendo que cada carga possui a sua própria gaveta. 

CCM’s são painéis completos que acomodam equipamentos para proteção, 

seccionamento e manobra de cargas. Tem uma função específica nos sistemas de 

distribuição de energia elétrica em unidades comerciais e industriais. 

Os CCM’s, em geral, são desenvolvidos para atender aos mais diversos 

segmentos de mercado, atendendo a requisitos de qualidade e performance 

comparáveis de padrões do mercado internacional. Projetado com um alto índice de 

padronização, este produto permite facilidades de montagem, instalação, 

manutenção, expansões futuras e intercambiabilidade entre gavetas de mesmo 

modelo de CCM e de mesmo tamanho e função. 
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Atualmente, é comum na utilização para acionamentos de motores com 

Inversores de Frequência, Reguladores de Potência, Sistemas de Partida Suaves 

(Soft-Starters), Controladores Programáveis, que comandam e controlam uma série 

de funções e parâmetros, por meio de sinais provenientes de sensores ou 

medidores digitais de grandezas elétricas que podem ser conectados em alguns 

tipos de rede de comunicação ou diretamente a pontos de entrada digitais / 

analógicas dos controladores. 

CCM inteligentes apresentam as mesmas características do CCM 

convencional. Contudo, neste caso, cada gaveta que compõe o conjunto pode 

incorporar uma chave Soft-Starter, um inversor de frequência ou um relé 

microprocessado acrescentando funções de proteção, monitoração, controle e 

comunicação em rede Fieldbus, modbus, ethernet, entre outras com acesso a 

sistemas digitais de controle e supervisão. A estes CCM´s, damos o nome de CCM´s 

inteligentes. 

Com a utilização dos CCM´s inteligentes é possível receber antecipadamente 

um alarme de problemas potenciais, eliminar desligamentos desnecessários, isolar 

falhas de modo a reduzir o tempo de parada e distribuir ou equalizar as cargas 

enquanto o problema está sendo solucionado, além de poder reduzir os trabalhos de 

fiação, necessidades de espaço e tempo de instalação. 

O CCM pode ser implementado para receber equipamentos com 

comunicação em rede dentro das gavetas, possibilitando que o comando e 

sinalização das partidas sejam conectados ao sistema de controle através de redes 

de comunicação industrial. As redes de comunicação são conectadas através das 

tomadas de comando, possibilitando que as gavetas sejam operadas remotamente 

quando as mesmas estiverem nas posições de “TESTE” e “INSERIDA”. Utilizada em 

conjunto com a fiação de comando, facilmente pode-se implementar estratégias de 

acionamento do tipo LOCAL / REMOTO. 

Os CCM´s são conjuntos essenciais para a produção, e com o avanço da 

tecnologia e a necessidade de monitoramento e controle da produção, a utilização 

de redes é uma solução que possibilita reduzir tempo de parada de horas para 

minutos, com melhores e mais completos diagnósticos, por meio de sistemas 

supervisórios que localizam com precisão os pontos problemáticos durante o 
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processo de produção, de modo que se possa saber o que e onde interferir e 

corrigir. 

 

1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é poder conhecer os CCM’s, normas que devem ser 

seguidas em um projeto, diferenças entre CCM convencional e CCM inteligente, 

vantagens na utilização de CCM’s, estudo da vasta gama de equipamentos que 

podem ser incorporados em um projeto de um CCM, principais características 

construtivas, tipos de ensaios, proteções, dimensionamento e orçamento de um 

CCM a partir de uma descrição técnica. 

Durante os 2 anos de estágio na Schneider Electric no setor comercial foi 

possível notar a dificuldade de se fazer um orçamento de um CCM de forma rápida e 

eficiente (competitiva). Normalmente as consultas dos clientes tem um prazo muito 

pequeno para resposta e uma documentação muito grande (Requisição técnica, 

Folha de dados, diagramas unifilares, padrões do cliente, etc).  

O principal objetivo deste trabalho é ajudar o leitor a desvendar o caminho 

que deve ser seguido para elaboração de uma proposta comercial. 

1.3. Metodologia 

Para realização deste estudo é necessário primeiramente em conhecer as 

normas e especificações que devem ser seguidas em um projeto de CCM, onde são  

apresentados conceitos fundamentais no estudo de um CCM. Após finalizarmos está 

etapa começa-se a estudar os equipamentos elétricos utilizados dentro do CCM. 

Como a finalidade do estudo está na elaboração de uma proposta técnica e 

comercial a partir de uma dada especificação é necessário fazer a leitura e 

interpretação da documentação levantando os pontos relevantes e que podem 

causar impactos no projeto e no custo. 

O Passo seguinte consiste em elaborar uma possível solução para a 

solicitação técnica do cliente finalizando o trabalho com uma proposta comercial. 
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1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório.  

No capítulo 2, após a presente introdução, é dado ênfase as principais 

normas e conceitos que devem ser seguidas/entendidas no projeto de um CCM. 

No capítulo 3 é dado ênfase as características importantes na especificação 

de um CCM, que são de grande importância no projeto de um CCMi pois elas irão 

impactar bastante no custo final do produto. 

No Capitulo 4 é abordado os ensaios que passam os painéis de BT. Estes 

conjuntos de ensaios também são muito importantes na especificação de um CCM 

pois eles aumentam a confiabilidade do produto e faz com que estes atendam as 

normas. 

No capitulo 5 é dado ênfase ao CCM inteligente. Neste capítulo haverá uma 

breve introdução do conceito de CCMi e será abordado os principais tipos de 

equipamentos que podem ser utilizado dentro do mesmo e também será abordado o 

conceito de protocolos de comunicação. 

No capítulo 6 são abordadas as principais especificações técnicas que devem 

ser descritas para orçamento de um CCM, finalizando este capítulo com a 

elaboração de uma proposta comercial. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 



 
 

Capítulo 2 

Normas e Conceitos 

2.1. Introdução 

Os conceitos de baixa tensão, média tensão e alta tensão são controversos 

dependendo da norma brasileira a ser analisada. 

A NR-10 classifica os termos conforme abaixo  

• Extra-Baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em 

corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases 

ou entre fase e terra. [1] 

• Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente 

alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 

1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente 

contínua, entre fases ou entre fase e terra. [1] 

• Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente 

alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre 

fase e terra. [1] 

A NR-10 não utiliza a classificação de média tensão, tratando qualquer 

circuito com tensão superior a 1000 volts em corrente alternada como de “alta 

tensão”. 

A classificação conforme as normas NBR da ABNT são: 

• NBR 5410/2008: Trata de “Instalações elétricas de baixa tensão” e 

define a tensão máxima de 1kV em corrente alternada para este 

tipo de instalação. Acima destes valores é classificado como alta 

tensão. 

• NBR 14039/2005: Trata de “Instalações elétricas de média tensão 

de 1,0 kV a 36,2 kV” definindo está faixa de tensão (1,0 kV até 36,2 
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kV) como sendo media tensão deixando subentendido que tensões 

acima de 36,2 kV são tratadas como de alta tensão. 

Adicionalmente algumas literatura consideram as tensões acima de 230 kV 

como de “extra alta tensão (EAT)”. 

Como é possível observar, este é um assunto bastante controverso e sem 

possibilidade de uma resposta definitiva, tudo dependerá da norma ou costume que 

for adotado. Para efeito de consideração do trabalho será utilizada as bases da NBR 

5410, pois cerca de 90% dos CCM’s empregados hoje são de baixa tensão. 

Para os painéis de baixa tensão a principal norma de referência para 

construção e ensaios é a ABNT NBR IEC 60439 - Conjuntos de manobra e controle 

de baixa tensão, que se encontra em processo de revisão com a base na IEC 

61439. Já os painéis de alta tensão (acima de 1 kV) a principal norma de referência 

para construção e ensaios é a NBR IEC 62271-200 - Conjunto de Manobra e 

Controle de Alta Tensão em Invólucro Metálico para Tensões acima de 1 kV até e 

inclusive 52 kV. 

2.2. As bases históricas das normas de painéis 

A montagem dos quadros e painéis de baixa tensão é normalizada no Brasil 

pela série ABNT NBR IEC 60439. A norma foi publicada em 01/05/2003, substituindo 

à antiga NBR 6808 que deixou de vigorar tendo as subdivisões ou capítulos: 

• ABNT NBR IEC 60439-1 – Painéis TTA/PTTA e cláusulas comuns; 

• ABNT NBR IEC 60439-2 – Barramentos blindados; 

• ABNT NBR IEC 60439-3 – Painéis de distribuição de uso inadvertido. 

Internacionalmente a montagem de quadros e painéis de baixa tensão é 

normalizada pela família IEC 61439, de 2011. A revisão já em vigor na Europa é 

constituída pelas seguintes versões:  

• IEC 61439-1 – Cláusulas comuns; 

• IEC 61439-2 – Conjuntos de manobra de baixa tensão de uso geral; 

• IEC 61439-3 – Painéis de distribuição de uso inadvertido; 

• IEC 61439-4 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• IEC 61439-5 – Montagem de redes públicas; 

• IEC 51439-6 – Barramentos blindados. 
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No Brasil, a comissão responsável por analisar normas relacionadas a estes 

equipamentos dentro do Comitê Brasileiro de Eletricidade (Cobei) já analisou a parte 

1 da IEC-61439 e, neste momento, está avaliando a segunda revisão emitida pela 

IEC.  

Na opinião do especialista Nunziante Graziano, gerente de projetos e 

desenvolvimento da Gimi, esse trabalho de atualização das normas brasileiras pode 

levar mais tempo do que o mercado pode esperar. Devido ao tamanho da família 

acredita-se que antes de 2015 não teremos a família completa atualizada na NBR. 

[2] 

Mesmo não estando em vigor no Brasil a nova norma, as empresas já estão 

se movimentando para acompanhar sua evolução. As multinacionais já estão 

apresentando ao mercado seus painéis oriundos da Europa, já em conformidade 

com a nova revisão. As empresas brasileiras, portanto, estão seguindo o caminho do 

aprimoramento de suas linhas. [2]  

Mesmo que uma norma internacional não tenha sido publicada no Brasil não 

quer dizer que ela não possa ser aplicada. Quando o usuário escolhe utilizar uma 

norma mais recente, que não existe aqui, ela passa a ser o documento contratual 

com seu fabricante.  

A nova norma surgiu através da necessidade de se esclarecer conceitos que 

estavam sendo interpretado equivocadamente por vários fabricantes (Ex.: 

TTA/PTTA), além da tendência de o mercado de fabricantes de chaparia certificar 

seus produtos e venderem ao mercado para que montadores vendam o painel 

acabado. 

A NBR IEC 62271-200 é a norma atual para painéis de média tensão. Ela 

substituiu à antiga NBR 6979 e passou a se basear não só na forma de construção, 

mas na segurança que o produto oferece, classificando os painéis quanto à 

continuidade de operação, acesso seguro e se é a prova de arco interno. [3] 
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2.3. Características segundo NBR IEC 60439-1 

2.3.1. Histórico do nascimento do conceito TTA 

Com origem na norma IEC 60439-1 este conceito define um conjunto de 

características e ensaios para a boa performance de um “conjunto de manobra e 

controle de baixa tensão”. 

Outro objetivo importante das normas e facilitar as negociações entre o 

fabricante e o usuário, permitindo assim escolher o equipamento mais adequado à 

sua aplicação. 

2.3.2. Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão 

“Combinação de um ou mais dispositivos e equipamentos de manobra, 

controle, medição, sinalização, proteção, regulação etc., em baixa tensão, 

completamente montados, com todas as interconexões internas elétricas e 

mecânicas e partes estruturais sob a responsabilidade do fabricante”. [7] 

2.3.3. Unidade funcional 

Parte de um CONJUNTO compreendendo todos os elementos elétricos e 

mecânicos que contribuem para execução de uma mesma função. (exceto 

condutores conectados, mas que são externos ao compartimento da unidade 

funcional). 

2.3.4. Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão com ensaios de 
tipo totalmente testados (TTA) 

“Conjunto de manobra e controle de baixa tensão em conformidade com um 

tipo ou sistema estabelecidos, sem desvios que influenciem significativamente o 
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desempenho em relação àquele conjunto típico verificado que está em conformidade 

com esta Norma” [7] 

2.3.5. Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão com ensaios de 
tipo parcialmente testados (PTTA) 

“Conjunto de manobra e controle de baixa tensão contendo disposições de 

tipo ensaiado e disposições de tipo não ensaiado, contanto que o último é derivado 

(por exemplo, por meio de cálculo) de disposições de tipo ensaiado que satisfizeram 

os ensaios pertinentes. [7] 

2.4. Características construtivas 

2.4.1. Grau de proteção 

Uma das principais características construtivas de um equipamento elétrico a 

ser analisada em um projeto, instalação ou manutenção é o grau de proteção. A 

proteção de um produto bem projetada é capaz de evitar que pessoas sofram danos 

físicos, como choque elétrico, ferimentos causados por partes móveis, entre outras; 

e ainda evita danos ao próprio equipamento, pela penetração de corpos sólidos 

estranhos ou água, que muitas vezes pode prejudicar o seu funcionamento. [4] 

As normas ABNT, NBR IEC 60529 regulamentam os graus de proteção para 

os invólucros dos equipamentos elétricos com base na proteção contra a penetração 

de objetos sólidos e água. [5] 

A designação é feita da seguinte forma:  

• IP = Grau de proteção do invólucro 

• Primeiro numeral = Proteção contra penetração de objetos sólidos 

estranhos no interior do invólucro (Tabela 2.1); 

• Segundo numeral = Proteção contra penetração de água no interior do 

invólucro (Tabela 2.2) 

• Letra adicional (opcional) = Condições especiais (Tabela 2.3) 

• Letra suplementar (opcional) = Condições especiais (Tabela 2.4) 
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Onde não for requerida a especificação de um numeral característico, ele 

deve ser substituído pela letra “X” (“XX” se ambos os numerais, forem omitidos). 

Letras adicionais e/ou letras suplementares podem ser omitidas sem reposição. 

 

Tabela 2.1: Graus de proteção (IP) contra a penetração de objetos - primeiro numeral característico 
[5] 

NUMERAL DESCRIÇÃO 
0 Não protegido 
1 Protegido contra objetos sólidos de diâmetro 50mm e maior 
2 Protegido contra objetos sólidos de diâmetro 12mm e maior 
3 Protegido contra objetos sólidos de diâmetro 2,5mm e maior 
4 Protegido contra objetos sólidos de diâmetro 1,0mm e maior 
5 Protegido contra poeira 
6 Totalmente protegido contra poeira 

 

Tabela 2.2: Graus de proteção (IP) contra a penetração de água - segundo numeral característico [5] 

NUMERAL DESCRIÇÃO 
0 Não protegido 
1 Protegido contra gotas d’água caindo verticalmente 

2 Protegido contra queda de gotas d’água caindo verticalmente 
com invólucro inclinado até 15º 

3 Protegido contra aspersão de água 
4 Protegido contra projeção de água 
5 Protegido contra jatos de água 
6 Protegido contra jatos potentes de água 
7 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água 
8 Protegido contra efeitos de imersão contínua em água 

 

Tabela 2.3: Graus de Proteção (IP) – Letra Adicional [5] 

LETRA DESCRIÇÃO 
A Protegido contra o acesso com o dorso da mão 
B Protegido contra o acesso com um dedo 
C Protegido contra o acesso com uma ferramenta 
D Protegido contra o acesso com um fio 
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Tabela 2.4: Graus de Proteção (IP) – Letra Suplementar [5] 

LETRA DESCRIÇÃO 
H Equipamentos de alta tensão 
M Equipamentos de uso móvel e rotativo 
S Equipamentos em condição estacionária 
W Equipamentos para condições atmosféricas (intempéries) 

 

2.4.2. Compartimentação 

As formas são usadas para fornecer uma resposta gradual, apropriada para 

acessibilidade e proteção dos componentes principais de um painel de distribuição 

de energia: os barramentos e os dispositivos de interrupção e proteção (unidades 

funcionais). 

O tipo de forma escolhida será determinado de acordo com a qualificação dos 

profissionais envolvidos, a proteção e o nível exigido de manutenção. O uso de 

formas possibilitam os painéis a serem divididos em espaços fechados protegidos a 

fim de alcançar quatro objetivos: 

• Proteção contra contato direto com partes perigosas das unidades 

funcionais vizinhas (o grau de proteção deve ser de pelo menos IP xxB); 

• Proteção contra a entrada de objetos sólidos. O grau de proteção deve 

ser de pelo menos IP2x (grau IP 2x abrange IP xxB). Essas duas 

exigências assumem que o conjunto está equipado com espelhos 

frontais; 

• Limitação dos efeitos de propagação dos arcos elétricos; 

• Facilidade de operações e manutenção do painel. 

A norma NBR IEC 60439-1 define a separação interna dos conjuntos em 7 

tipos de formas (1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 4B). Para determinação dessas 

possibilidades, devemos nos atentar a três pontos: posição e localização dos 

barramentos gerais, das unidades funcionais e dos pontos de conexão dos cabos 

externos. [6] 
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Figura 2.1: Posição e localização dos barramentos, das unidades funcionais e dos pontos de conexão 
[6] 

 

• Forma 1 – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas não existe nenhuma separação entre eles. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 2.2: Compartimentação tipo 1 [12] 

 

 

• Forma 2A – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas as unidades funcionais estão separadas dos 

barramentos e pontos de conexão, mas não entre si. [6] 
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• Forma 2B – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas as unidades funcionais e pontos de conexão 

estão separados dos barramentos, mas não entre si. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    Figura 2.3: Compartimentação tipo 2A e 2B [12] 

 

• Forma 3A – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas as unidades funcionais estão separadas dos 

barramentos e pontos de conexão, que também estão separadas entre 

si, mas barramentos e pontos de conexão estão no mesmo 

compartimento. [6] 

• Forma 3B – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas as unidades funcionais estão separadas dos 

barramentos e pontos de conexão, que também estão separadas entre 

si e pontos de conexão e barramentos estão em compartimentos 

diferentes. [6] 
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       Figura 2.4: Compartimentação tipo 3A e 3B [12] 

 

• Forma 4A – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas as unidades funcionais e pontos de conexão 

estão separados dos barramentos, sendo que unidades funcionais e 

pontos de conexão estão juntos no mesmo compartimento, que são 

individuais. [6] 

• Forma 4B – Todos os pontos de referência estão dentro do mesmo 

invólucro externo, mas as unidades funcionais e pontos de conexão 

estão separados dos barramentos, sendo que unidades funcionais e 

pontos de conexão também estão separados entre si, em 

compartimentos individuais. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2.5: Compartimentação tipo 4A e 4B [12] 
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2.5. Condições de serviço 

O painel deverá atender as seguintes condições de serviço: 

2.5.1. Temperatura ambiente 

A circulação de corrente elétrica por qualquer equipamento provoca uma 

dissipação de potência igual ao produto do quadrado da corrente pela resistência do 

caminho percorrido. Tal potência dissipada converte-se, essencialmente, em calor 

(efeito Joule). 

O simples sobreaquecimento das unidades de controle eletrônico pode 

produzir consequências sérias tais como longos períodos de inatividade, atrasos nas 

entregas ou falha geral. Por essa razão sempre deve se considerar, as condições 

ambientais aos quais os equipamentos estão submetidos. 

Dependendo das características dos materiais empregados no isolamento dos 

equipamentos elétricos, a temperatura (ºC) máxima admissível em serviço contínuo 

pode apresentar valores diferentes. 

A Norma Brasileira (NBR 7034) classifica, através de letras, alguns materiais 

isolantes do ponto de vista de sua admissibilidade térmica, naturalmente 

considerada uma temperatura inicial (ambiente) de referência conforme Tabela 2,5 

apresentada a seguir. 

 

Tabela 2.5: ABNT NBR 7034 – Materiais elétricos isolantes – classificação térmica [5] 

CLASSE 
TEMP. MÁX. ADM. (ºC) 

EM SERVIÇO 
CONTÍNUO 

MATERIAIS 

Y (O) 90 Algodão, seda e papel sem impregnação 
A 105 Algodão, seda e papel impregnado 
E 120 Alguns vernizes, esmaltes e fibras 
B 130 Mica, asbesto com aglutinante, EPR 
F 155 Mica, fibra de vidro com aglutinante 
H 180 Elastômeros de Silicato 
C Acima de 180 Porcelana, vidro, quartzo, cerâmicas 
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Para os equipamentos elétricos em geral que funcionam quando percorridos 

por correntes elétricas elevadas (transformadores, chaves, motores etc.) as normas 

técnicas fixam uma temperatura máxima admissível. Esta corresponde à 

temperatura média ambiente considerada somada a elevação devida à passagem 

da corrente de acordo com a Equação 2.1. 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑒𝑑𝐴𝑚𝑏 + 𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟  (2.1) 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 (º𝐶) 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝐴𝑚𝑏 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (º𝐶) 

𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 à 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (º𝐶) 

2.5.1.1. Temperatura ambiente para instalações abrigadas 

Segundo a NBR IEC 60439-1 a temperatura ambiente não excede + 40°C e a 

sua média, em um período de 24 h, não excede + 35°C. O limite inferior da 

temperatura ambiente é - 5°C. [7] 

2.5.1.2. Temperatura ambiente para instalações ao tempo 

Segundo a NBR IEC 60439-1 a temperatura ambiente não excede + 40°C e a 

sua média, em um período de 24 h, não excede + 35°C. [7] 

O limite inferior da temperatura ambiente é: 

• - 25°C em um clima temperado, e 

• - 50°C em um clima ártico. 

O uso de conjuntos em um clima ártico pode requerer um acordo especial 

entre o fabricante e o usuário. [7] 
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2.5.2. Condições atmosféricas 

2.5.2.1. Instalações abrigadas 

A umidade relativa do ar não tem um valor padrão pela norma NBR IEC 

60439-1 ela indica os valores máximos em relação a temperatura, ou seja, para uma 

temperatura máxima de 40°C a umidade relativa não deve exceder 50%, já para 

temperatura inferiores a umidade relativa aumenta. Para 20°C a umidade relativa 

pode chegar a 90%. 

2.5.2.2. Instalações ao tempo 

Para equipamentos instalados ao tempo a umidade relativa varia muito 

durante o dia e neste caso se permite a umidade relativa pode estar, 

temporariamente, a 100% à uma temperatura máxima de +25 ºC. 

2.5.3. Altitude máxima 

A medida que aumenta a altitude (comparado ao nível do mar) o ar tende a 

ficar mais rarefeito, uma densidade de ar mais baixa também resulta em uma tensão 

de ruptura mais baixa, sendo necessário corrigir tanto as distâncias mínimas de 

isolação, quanto as correntes de trabalho dos diversos dispositivos instalados. 

Acima de 1000m, a baixa densidade do ar resulta em redução na dissipação 

de calor pelo ar que circunda os equipamentos elétricos. A temperatura ambiente, 

entretanto, diminui com o aumento da altitude, o que eventualmente pode 

compensar a diminuição desta capacidade de dissipação de calor. 

 A NBR IEC 60439-1 indica que o local da instalação não exceda 2000m 

(6600 pés). 

Para instalações com altitudes superiores a 2000m os fabricantes devem 

realizar os ensaios na altitude especificada. Porém muitos fabricantes fazem um 

acordo com o usuário e fornece painéis sobredimensionados. 
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2.6. Mudanças com a IEC 61439 

A IEC 61439 abrange praticamente tudo que a antiga IEC 60439 

contemplava, mas traz como diferencial as “regras de projeto”, que são algo muito 

mais completo. E, pelo que determina a própria IEC 61439, não será necessário 

repetir os testes já executados em conformidade à norma anterior. [2] 

Segundo o engenheiro Nunziante (GRAZIANO, 2013) as mudanças entre as 

famílias 60439 e 61439 foram muitas. Atualmente, um TTA precisa ser testado de 

duas formas:  

• Em um protótipo são executados sete ensaios de tipo: propriedades 

dielétricas; corrente suportável de curto-circuito; eficácia do circuito de 

proteção; distâncias de isolação e escoamento; funcionamento 

mecânico; grau de proteção IP; e limites de elevação de temperatura. 

[2] 

• Em todos os quadros fabricados, como ensaios de rotina, temos três 

outros, que são: rigidez dielétrica (tensão aplicada à frequência 

industrial); medidas de proteção: verificação das medidas de proteção 

(contato direto e indireto com partes vivas) e da continuidade elétrica 

dos circuitos de proteção (inspeção visual, conexões, torque de 

parafusos); e, finalmente, a resistência da isolação. [2] 

Outra mudança impactante na nova IEC 61439 é em relação aos termos 

PTTA, a metodologia de cálculo não era claramente definida, o que dava margem a 

muitas interpretações, inclusive equivocadas.  

Os ensaios de tipo são divididos em três famílias denominadas como de 

construção, performance e de rotina. A antiga IEC 60439 trazia sete ensaios de tipo 

já a nova IEC 61439 traz doze ensaios de tipo sendo que não será necessário 

repetir os testes já executados em conformidade à norma anterior. [2] 

Os ensaios de rotina, que eram três, passam a ser dez, divididos em duas 

famílias que são nominadas como construção e performance. [2] 

Houve ainda a inclusão de formas de comparação com uma referência 

testada (regras de projeto) e o conceito de margens de segurança. E ainda o 

reconhecimento do modelo polêmico de abordagem do mercado “Fabricado sob a 
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responsabilidade de...”. Com a nova revisão, são discriminadas as competências e 

as responsabilidades. [2] São elas:  

• Fabricante original: executor do projeto e da fabricação e apresenta 

todos os ensaios de tipo e rotina. [2] 

• Montador autorizado: é responsável pela montagem do painel, 

baseando-se nos procedimentos do idealizador, e deve apresentar os 

ensaios de tipo do idealizador, mas o montador é responsável apenas 

pelos ensaios de rotina. [2] 

• Sistema de montagem: é a gama de componentes mecânicos e 

elétricos projetados e produzidos pelo fabricante original, sendo que a 

montagem é feita por outro, sob instruções do fabricante original. [2] 

Segundo o engenheiro Sérgio (FEITOZA, 2013) a nova norma orientativa para 

os painéis de Alta tensão já está para ser lançada a IEC 62271-370 que será a 

substituta da IEC 62271-200. Segundo ele, o documento normativo trará para os 

painéis de alta tensão impactos de mesma natureza que a IEC 61439 trouxe para os 

de baixa tensão. 
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Capítulo 3 

Características Importantes na Especificação de um CCM 

3.1. Introdução 

Existem algumas características dos painéis que não estão inclusas na norma 

NBR IEC 60439-1 mas que são de suma importância na análise da documentação, 

algumas destas características impactam significativamente no custo final do painel. 

3.2. Cor dos painéis 

Uma das características que devem ser observadas na elaboração de uma 

proposta técnica e comercial é a cor da pintura solicitada pelo usuário. Muitas das 

vezes existe um padrão dentro da planta que devem ser seguidos. 

Essa é uma das características que poucos fabricantes levam a sério. Muitas 

vezes o painel está pronto para ser entregue e na inspeção final do fabricante ele 

descobre que a cor da pintura não é a solicitada na especificação dele. Isto causa 

muito atraso na entrega dos equipamentos já que a chaparia não pode ser pintada 

com equipamento dentro. 

A pintura propriamente dita pode ser combinada com processo de 

galvanização e zincagem ou ser utilizada como método único para proteção contra 

corrosão. Consiste em criar uma barreira impermeável protetora na superfície 

exposta do aço através da aplicação de esmaltes, vernizes, tintas e plásticos. 

Estas cores de painéis são definidas por dois tipos de codificação, o código 

Munsell e o código RAL. Na Tabela 3.1 mostra as principais cores utilizadas para a 

pintura de painéis elétricos. 
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Tabela 3.1: Principais Cores de Painéis [13] 

CORES MUNSELL  CORES RAL 
CINZA CLARO N 6,5  PRETO 8022 
CINZA MÉDIO N 5  CINZA CLARO 7001 

CINZA ESCURO N 3,5  CINZA MÉDIO 7037 
CINZA GELO N 8,0  CINZA ESCURO 7024 

CINZA PASTEL 5 GY 6/1  CINZA GELO 7035 
VERDE CLARO 2,5 G 9/2  CINZA 7032 
VERDE JADE 7,5 G 6/4  VERDE 6018 

VERDE PISCINA 7,5 BG 8/4  VERDE 6001 
VERDE LIMÃO 2,5 G 8/8  VERDE 6020 

VERDE PASTEL 2,5 G 7/2  VERDE 6016 
VERDE 10 G 6/4  VERDE 6000 

VERDE SEGURANÇA 10 GY 6/3  VERDE 6005 
VERDE 2,5 G ¾  AZUL 5015 
VERDE 2,5 G 5/6  AZUL 5000 
VERDE 5 GY 8/4  AZUL 5001 
VERDE 10 GY 6/6  AZUL 5012 

VERDE ESCURO 2,5 G 4/8  AMARELO 1004 
AZUL CLARO 5 B 7/4  AMARELO SEGURANÇA 1021 
AZUL MÉDIO 7,5 B 6/8  AMARELO 1016 

AZUL ESCURO 2,5 PB 3/4  LARANJA SEGURANÇA 3026 
AZUL PASTEL 2,5 PB 6/4  VERMELHO SEGURANÇA 3000 

AZUL CINZENTO 7,5 PB 7/2  VERMELHO 3002 
AZUL 2,5 PB 4/10  BEGE 1002 

AZUL PASTEL 2,5 PB 8/4  MARROM 8017 
AZUL 7,5 PB 3/8  PÚRPURA 5014 

AMARELO OURO 10 YR 7/14  BRANCO 9010 
AMARELO 7,5 R 7/14  ROSA 3015 

AMARELO SEGURANÇA 5 Y 8/12    LARANJA SEGURANÇA 2,5 YR 6/14    VERMELHO SEGURANÇA 5 R 4/14    CREME 5 Y 3/6    CREME AREIA 2,5 Y 8/2    CREME CLARO 2,5 Y 9/4    GELO 10 Y 9/1    BEGE CAQUI 2,5 Y 5/6    BEGE 10 YR 7/6    CASTANHO 7,5 YR 7/6    MARROM 2,5 YR 2/4    PÚLPURA 10 P 4/10    PÚLPURA SEGURANÇA 2,5 RP 4/10    PÚLPURA 7,5 P 4/6    BRANCO N 9,5    PRETO N 1,0    ROSA 2,5 YR 7/6    BORDEAUX 2,5 R 3/10    ÓXIDO FERRO 10 N 3/6    
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3.2.1. Pintura eletrostática a pó  

As superfícies a serem pintadas são pulverizadas com uma tinta em pó 

formada basicamente por 30% de pó de epóxi e 70 % de poliéster. Esta tinta se 

adere ao metal pré-tratado por um processo eletrostático, sendo necessário 

posteriormente a colocação desta peça em uma estufa para que a película de tinta 

seja curada a uma temperatura de aproximadamente de 190 graus centígrados. Este 

processo irá garantir uma distribuição suficiente e uniforme da tinta sobre a 

superfície metálica já previamente tratada. [8] 

3.2.2. Pintura líquida  

Tinta líquida aplicada à chapa tanto por imersão da peça como por meio de 

pistola de pintura. Normalmente antes da aplicação da tinta é utilizado um Primer 

com ação anti-corrosiva como tinta de fundo. A pintura líquida também pode ser 

utilizada tendo a pintura a pó como tinta de fundo. [8] 

3.3. Tratamento da superfície 

Um dos fatores de maior importância para o bom desempenho da pintura é o 

preparo da superfície. 

As tintas aderem aos metais por ligações físicas, químicas ou mecânicas. As 

duas primeiras ocorrem através de grupos de moléculas presentes nas resinas das 

tintas que interagem com grupos existentes nos metais. A ligação mecânica se dá 

sempre associada a uma das outras duas e implica na necessidade de uma certa 

rugosidade na superfície. [14] 

Preparar a superfície do aço significa executar operações que permitam obter 

limpeza e rugosidade. A limpeza elimina os materiais estranhos, como 

contaminantes, oxidações e tintas mal aderidas, que poderiam prejudicar a 

aderência da nova tinta. A rugosidade aumenta a superfície de contato e também 

ajuda a melhorar esta aderência. [14] 
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O grau de preparação de superfície depende de restrições operacionais, do 

custo de preparação, do tempo e dos métodos disponíveis, do tipo de superfície e da 

seleção do esquema de tintas em função da agressividade do meio ambiente. [14]  

3.4. Tipo de instalação 

Outra característica a ser observada na elaboração de uma proposta técnica 

e comercial é o espaço que se tem para fazer a instalação. Muitas vezes a sala é 

pequena e os painéis autossuportados devem ocupar o mínimo de espaço possível. 

Atualmente é utilizado 3 tipos de instalações de painéis em instalações 

abrigadas: Ver Figura 3.1 

• Side-by-side (lado a lado) encostado na parede 

É a instalação mais comum onde não é necessário acesso traseiro ao 

painel. 

 

 

Figura 3.1: Tipos de painéis [8] 
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• Side-by-side (lado a lado) afastado da parede 

É utilizado quando é necessário ter acesso frontal e traseiro. O painel 

deve ficar afastado da parede e suas tampas laterais e traseiras são 

removíveis de forma a dar acesso nos compartimentos e barramentos. 

Ver Figura 3.2 

 

 

Figura 3.2: Painel side-by-side afastado da parede [8] 

 

• Back-to-back (costa com costa)  

É utilizado quando não é necessário ter acesso traseiro. É como se 

fosse 2 painéis encostados na parte traseira que ficam afastados da 

parede podendo ser acessados de ambos os lados. É utilizado para 

economizar espaço na sala elétrica. Ver figura 3.3 
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Figura 3.3: Painel back-to-back [8] 

3.5. Sistema de proteção contra arcos elétricos 

A nova IEC 61439 que ainda não passou a vigorar no Brasil já exige testes de 

resistência de arco elétrico para painéis de baixa tensão. Desta forma muitos dos 

fabricantes já estão passando a fazer estes testes e implantar um sistema de 

detecção de arco elétrico semelhante ao que há nos painéis de alta tensão. 

Existe hoje uma preocupação muito grande das empresas com a segurança 

das suas equipes de trabalho. As tarefas rotineiras de abertura e fechamento de um 

disjuntor em uma sala elétrica podem dar origem a um arco voltaico.  

Os efeitos do arco elétrico podem resultar efeitos irreversíveis na vida do 

operador (queimadura, inalação de gases tóxicos, problemas de audição devido ao 

nível do ruído, etc) e também poderá ocasionar defeitos irreparáveis ao painel. 

Adotam-se vários procedimentos para a proteção das equipes de trabalho 

(roupas especiais, cubículos resistentes ao arco elétrico controles remotos via IHM, 

etc) que não evitam a destruição causada por um arco, mas somente minimizam os 

efeitos de uma explosão. Contudo nos últimos anos houve um crescente aumento 

na utilização de relés de proteção que podem detectar a formação de um arco 

elétrico e reduzir o tempo de eliminação do problema. 
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O uso de relés de proteção para detecção de arco voltaico tem mostrado ser 

muito eficiente, pois além da proteção das equipes de trabalho, isso também evita 

explosões e destruição do painel. A redução dos tempos de eliminação da falta 

reduz proporcionalmente o arco voltaico. [9] 

Os reles de proteção contra arco elétrico combinam duas filosofias, a 

detecção de luz no interior do cubículo e os aumentos significativos dos valores de 

corrente de carga (o que confirma a existência de curto-circuito). 

O sistema de proteção contra arco elétrico é formado por uma unidade mestre 

(relé de proteção principal), sensores de luz pontuais e sensores de luz regionais.  

Os sensores de luz pontuais são instalados em pontos específicos que 

tenham risco elevado de formação de arco elétrico, tais como as partes móveis do 

painel (inserção/remoção de um disjuntor). Os sensores regionais são 

recomendados para cobrir uma área maior e são normalmente instalados no 

compartimento do barramento principal do painel. [9]  

O principal benefício do sistema de proteção contra arco elétrico consiste no 

fato de que a redução dos tempos de eliminação da falta reduz proporcionalmente o 

arco elétrico sendo o sistema de proteção mais eficiente para a segurança das 

equipes de trabalho, instrumentos e equipamentos. [9] 

3.6. Sistema de diagnóstico térmico 

Outra característica importante que os painéis de baixa tensão têm herdado 

dos painéis de alta tensão são os sistemas de diagnóstico térmico. Antes estes 

sistemas eram aplicados somente em painéis acima de 4,16kV, hoje porém já existe 

fabricantes especializados em desenvolver produtos para monitoramento térmico de 

baixa tensão. Um dos fabricantes que mais vendem este sistema é a Crouzet. 

Conforme a configuração de gaveta CCM, o sistema de monitoramento 

térmico adotado pode incluir um ou dois controladores lógicos programáveis 

(Crouzet referência CB20) com alimentação em 24 Vcc, sendo que por controlador 

utilizam-se seis sondas NTC para medição de temperatura. 

Cada sonda NTC é fixada em sua respectiva pinça, sendo posteriormente 

implementada no conjunto do bloco de pinças da gaveta. 
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As Figuras 3.4 à 3.6 mostra um exemplo de aplicação do sistema de 

monitoramento térmico da Crouzet utilizado em CCM de baixa tensão 

 

                                    Figura 3.4: Instalação de uma sonda NTC por pinça [15] 

 

 

              Figura 3.5: Montagem das pinças com as sondas NTC no bloco de pinças [15] 

 

                                  

              Figura 3.6: Conexão das sondas NTC ao controlador lógico Crouzet CB20 [15] 

O sistema de diagnóstico térmico monitora continuamente a elevação de 

temperatura, utilizando sensores e fibra óptica instalada no centro das áreas 

sensíveis. O sistema de diagnóstico térmico reduz a probabilidade de falhas e 

diminui o tempo de manutenção. 
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Uma elevação de temperatura acontece geralmente devido a um agente 

externo ao equipamento. 

• Ambiente corrosivo (ambiente industrial poluído); 

• Deterioração de um contato elétrico (ex: causado por um erro de 

manutenção ou instalação); 

• Operações indevidas (usando painéis de performance indevida). 

As principais vantagens do uso do equipamento de monitoramento térmico 

em painéis é: 

• Redução do custo de manutenção através de um monitoramento 

contínuo; 

• Transmissão de informação para sistema remoto de monitoramento; 

• Maior segurança e confiabilidade das instalações através da proteção 

contra aquecimento; 

• Flexibilidade devido a suportabilidade de sobrecargas temporárias do 

equipamento; 

• Segurança Operacional, em conformidade com os conceitos da NR10; 

• Aumento da disponibilidade do equipamento; 

• Possibilita a manutenção preventiva; 

• Reduz os riscos operacionais e as perdas produtivas. 
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Capítulo 4 

Ensaios 

4.1. Introdução 

Os ensaios elétricos são a melhor forma de se comprovar o desempenho de 

todos os componentes dos sistemas elétricos em suas diversas etapas (projeto, 

fabricação, após energização e manutenção). [5] 

A Figura 4.1 mostra um organograma dos tipos de ensaios que são realizados 

nos equipamentos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4.1: Organograma dos tipos de ensaios que são realizados nos equipamentos [5] 

4.2. Ensaios de fabricação 

Também designados “ensaios de aceitação” ou “ensaios de recebimento” são 

os ensaios contratuais para demonstrar ao comprador que o produto ensaiado 

satisfaz a certas condições de sua especificação. [5] 
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4.3. Ensaios de rotina 

Tratam-se de ensaios realizados para verificar se o item ensaiado está em 

condições adequadas de funcionamento ou de utilização, de acordo com a 

respectiva especificação. [5] 

São destinados a detectar falhas em materiais e na fabricação. Eles são 

realizados em todo o conjunto depois de finalizado a montagem. [7] 

Destinado a detectar falhas de materiais e de fabricação, são realizados em 

todo o conjunto ou em parte dele após o término de montagem. 

A realização dos ensaios em fábrica, não libera a empresa de instalação do 

painel da obrigação de verifica-lo depois do seu transporte e instalação. 

A NBR IEC 60439-1 define três ensaios de rotina 

4.3.1. Inspeção do conjunto 

Inspeção do conjunto inclusive inspeção das conexões dos condutores e, se 

necessário, ensaio de funcionamento elétrico (ensaio de rotina). 

4.3.2. Ensaio dielétrico  

Ensaio dielétrico (ensaio de rotina) ou verificação da resistência de isolação 

(PTTA). 

4.3.3. Verificação das medidas de proteção e continuidade elétrica dos 
circuitos de proteção 

Verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica dos circuitos 

de proteção (Não necessário para PTTA) – (ensaio de rotina) 
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4.4. Ensaios de tipo 

Tratam-se de ensaios realizados em uma ou mais unidades fabricadas 

segundo certo projeto com a finalidade de demonstrar que este projeto satisfaz a 

certas condições especificadas. [5] 

Caso seja combinado entre as partes, estes ensaios poderão ser substituídos 

por um ensaio efetuado em um protótipo similar ao equipamento a ser ensaiado. [5] 

Se o comprador optar pela execução do ensaio, será responsabilizado pelos 

custos correspondentes. [5] 

São destinados a verificar a conformidade com os requisitos da norma. Eles 

são realizados em uma amostra definida do conjunto ou em partes do conjunto. 

Estes ensaios devem ser realizados por iniciativa do fabricante. [7] 

A NBR IEC 60439-1 define sete ensaios de tipo: 

4.4.1. Verificação dos limites de elevação de temperatura 

Este ensaio é feito para determinar a elevação de temperatura não exceda 

valores prefixados pela NBR IEC 60439-1. Os equipamentos devem manter o 

funcionamento dentro dos limites de temperatura no interior do painel.  

TTA – Verificação dos limites de elevação de temperatura por ensaio (ensaio 

de tipo) 

PTTA – Verificação dos limites de temperatura por ensaio ou extrapolação 

Para aprovação, são aceitos os seguintes limites: 

• Terminais para condutores externos: 70 K; 

• Barramentos e condutores: limite de resistência mecânica e térmica do 

material; 

• Limite de temperatura admissível dos materiais isolantes em contato 

com o condutor (exemplo: Epóxi = 140 K) ; 

• Meios de operação manual: metálico: 15 K e isolante: 25 K; 

• Invólucros e fechamentos externos: metálico: 30 K e isolante: 40 K; 

Componentes incorporados: conforme requisitos de cada componente e 

declarações de cada fabricante. 
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4.4.2. Verificação das propriedades dielétricas 

O valor da tensão de ensaio é uma função da tensão de isolamento. Este 

valor é definido pela norma NBR IEC 60439-1. 

O ensaio é considerado como satisfatório se não houver nenhuma descarga 

disruptiva durante o ensaio. 

• TTA – Verificação das propriedades dielétricas por ensaio (ensaio de 

tipo) 

• PTTA – Verificação das propriedades dielétricas por ensaio (ensaio de 

tipo) ou verificação de resistência de isolação 

4.4.3. Verificação da corrente suportável de curto-circuito 

• TTA – Verificação da corrente suportável de curto circuito por ensaio 

(ensaio de tipo). 

• PTTA – Verificação da corrente suportável de curto circuito por ensaio 

ou por extrapolação de arranjos típicos ensaiados de forma similar. 

• Este ensaio não é requerido nos seguintes casos: 

• Conjuntos que têm uma corrente de curta duração ou corrente 

condicional de curto-circuito que não exceda 10kA; 

• Conjuntos protegidos por dispositivos limitadores, onde a corrente de 

corte não exceda 17kA com base a corrente de curto-circuito 

permissível nos terminais do circuito de entrada do conjunto; 

• Para circuitos auxiliares do conjunto conectados a transformadores de 

potência não superior a 10kVA/Vns não inferior a 110V, 1,6kVA/Vns 

inferior a 110V, e uma impedância de curto-circuito não inferior a 4%; 

• Para todas as partes dos conjuntos (barramentos, suportes destes, 

conexões, unidades de entrada e de saída, dispositivo de manobra, 

etc.) que já tenham sido submetidos a ensaio de tipo. 
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Figura 4.2: Ensaio de verificação da corrente suportável de curto circuito [16] 

 

4.4.4. Verificação da eficácia do circuito de proteção 

O ensaio confere a efetiva conexão entre as partes condutivas expostas e o 

circuito de proteção (resistência menor que 0,1 ohm). Confere também a capacidade 

suportável de curto-circuito do circuito de proteção. 

 Conexão eficaz entre as partes condutoras do conjunto e o circuito de 

proteção: 

• TTA: Verificação da conexão eficaz entre as partes condutoras do 

conjunto e o circuito de proteção por inspeção ou por medição da 

resistência (ensaio de tipo) 

• PTTA: Verificação da conexão eficaz entre as partes condutoras do 

conjunto e o circuito de proteção por inspeção ou por medição da 

resistência (ensaio de tipo). 

• Verificação da eficácia do circuito de proteção 

• TTA: Verificação da corrente suportável de curto circuito do circuito de 

proteção por ensaio (ensaio de tipo); 

• PTTA: Verificação da corrente suportável de curto circuito do circuito de 

proteção por ensaio (ensaio de tipo), ou projeto apropriado e arranjo do 

condutor de proteção de modo que este seja separado e disposto de tal 
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forma em relação ao barramento que os efeitos das forças magnéticas 

sejam desprezíveis. 

4.4.5. Verificação das distância de escoamento e isolação 

Deve-se verificar se as distâncias de isolação e de escoamento cumprem os 

valores especificados pela norma NBR IEC 60439-1. 

Se o conjunto contiver partes extraíveis, é necessário verificar se na posição 

de ensaio, bem como na posição desconectado tais distâncias são respeitadas. 

Como ilustração, a Figura 4.3 mostra a distância de escoamento, 

representada pela superfície do isolador, enquanto a distância de isolação é o 

caminho mais curto entre as duas partes vivas, representadas pelos dois retângulos 

nas laterais. [6] 

 

 

Figura 4.3: Distância de isolação e escoamento [6] 

 

• TTA – Verificação das distâncias de isolação e de escoamento (ensaio 

de tipo); 

• PTTA – Verificação das distâncias de isolação e de escoamento (ensaio 

de tipo). 

 

4.4.6. Verificação do funcionamento mecânico 

Este ensaio consiste em efetuar 50 ciclos de operação nos mecanismos 

específicos no painel (extração, travamento de gavetas, etc). 

Este ensaio não deve ser realizado em dispositivos de CONJUNTO que já 

foram submetidos aos ensaios de tipo. 
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O ensaio é considerado satisfatório se o funcionamento destes mecanismos 

não foi comprometido e se o esforço requerido para a operação for praticamente o 

mesmo antes e depois do ensaio. 

• TTA – Verificação do funcionamento mecânico (ensaio de tipo); 

• PTTA – Verificação do funcionamento mecânico (ensaio de tipo). 

4.4.7. Verificação do grau de proteção 

O grau de proteção procurado deve ser verificado segundo critérios da NBR 

IEC 60439-1, NBR 6146 e IEC 60529, efetuando, se necessário, adaptações 

apropriadas para o tipo particular do painel. 

Os critérios para o grau de proteção segue os descritos no subitem 2.4.1. 

• TTA – Verificação do grau de proteção (ensaio de tipo); 

• PTTA – Verificação do grau de proteção (ensaio de tipo). 

Quanto a escolha do grau de proteção deve-se tomar alguns cuidados 

importantes, pois quanto maior o grau de proteção mais quente fica o interior do 

painel. Ficando mais quente, temos que aumentar o tamanho do painel e/ou tem que 

desclassificar os componentes do painel. 

4.5. Ensaios de suportabilidade 

Tratam-se de ensaios realizados em condições especiais que incluem 

situações particulares durante um determinado tempo, para verificar se o item 

ensaiado é capaz de suportar a solicitação que lhe é imposta. [5] 

Essas situações podem incluir repetições e condições especialmente severas 

(impulsos, curtos-circuitos, sobretensões, vibrações, choques etc.) [5] 
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4.6. Ensaios de campo 

Tratam-se de ensaios realizados em um equipamento elétrico no local de sua 

instalação, com a finalidade de demonstrar que ele foi instalado e ligado 

corretamente e que se encontra em condições adequadas de funcionamento. [5] 

4.7. Ensaios de conformidade 

Tratam-se de ensaios utilizados para demonstrar se uma característica ou 

propriedade de um item está em conformidade com os requisitos estabelecidos. [5] 

São exemplos de ensaios de conformidade: 

• Ensaios de determinação feitos no local de utilização, registrando as 

condições de operação ambientais, de medidas e de manutenção; 

• Ensaios efetuados em laboratório, sob condições prescritas e 

controladas, que podem ou não simular condições de campo. 

4.8. Ensaios de comissionamento 

Tratam-se de ensaios onde se procura confirmar que, mesmo após as etapas 

de transporte e montagem, o equipamento se mantém em condições satisfatórias, 

confirmando seu desempenho apresentado durante os ensaios de fabricação. [5] 

Incluem-se ainda nesta etapa, os ajustes finais dos parâmetros operacionais 

(relés, instrumentos etc.). [5] 

4.9. Ensaios especiais 

Cada cliente solicita uma serie de ensaios especiais devido as condições 

ambientais que estes equipamentos irão trabalhar. 

Atualmente devido ao grande avanço da eletrônica os equipamentos acabam 

sendo muito sensíveis a interferência eletromagnéticas. Dentre os vários ensaios 
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especiais que os clientes solicitam o mais comum é o ensaio de imunidade ou de 

emissão de EMC (compatibilidade eletromagnética). 

Os ensaios de Compatibilidade Eletromagnética têm como objetivo garantir 

que um sistema, equipamento ou dispositivo eletroeletrônico não provoque 

perturbações eletromagnéticas, além dos limites estabelecidos pelos documentos 

normativos aplicáveis aos equipamentos, bem como não sofra uma interferência 

eletromagnética, quando submetido aos níveis de severidade de perturbações 

eletromagnéticas. 
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Capítulo 5 

Centro de Controle de Motores Inteligente - CCMi 

5.1. Introdução 

Existem várias configurações que podem ser desenvolvidas no projeto e na 

montagem de um CCM, em todas as formas básicas de montagem de um CCM 

chegamos sempre em 2 pontos básicos. O CCM em questão será convencional ou 

será um CCM inteligente? A figura 5.1 mostra as várias configurações mais usuais 

de um CCM. Note que sempre no fim da cadeia o sistema tem a decisão básica que 

se deve tomar para o projeto. Após a decisão tomada, se as escolha for a de um 

CCM inteligente abrirá um leque de várias configurações existentes para o CCMi. 

Neste capítulo abordaremos as características básicas da configuração de um 

CCM inteligente bem como os principais equipamentos que fazem o CCM 

convencional ganhar um novo nome. 

 

 

Figura 5.1: Configurações Básicas de um CCM [20] 
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5.2. Centro de controle de motores 

Centro de Controle de Motores é um sistema de manobra e comando de 

motores elétricos de baixa tensão. 

São projetados de forma a acomodar equipamentos para proteção, 

seccionamento, manobra e controle de cargas. Atendendo a todos os requisitos 

técnicos exigidos pelas normas se destinam aos processos industriais que exigem, 

além da segurança e agilidade, um excelente desempenho nas fases de operação e 

manutenção. 

O CCM pode ser implementado para receber equipamentos com 

comunicação em rede dentro das gavetas, possibilitando que o comando e 

sinalização das partidas sejam conectados ao sistema de controle através de redes 

de comunicação industrial (profibus / devicenet / ethernet / modbus, e etc). As redes 

de comunicação possibilitam que as gavetas sejam operadas remotamente. A estes 

CCM´s, damos o nome de CCM´s inteligentes. [20]  

5.2.1. Vantagens de utilização do CCM convencional 

• Confiabilidade para a continuidade do processo; 

• Segurança do operador na operação, supervisão e manutenção; 

• Instalação em locais centralizados para facilidade de operação e 

manutenção; 

• Versatilidade para comando e proteção de grande número de motores; 

• Elevada compactação, possibilitando o máximo aproveitamento de 

espaço; 

• Manutenção fácil e rápida, principalmente pela extração de gavetas e 

sua intercambiabilidade; 

• Modularidade do sistema, permitindo fácil ampliação; 

• Remanejamento das gavetas facilitando expansões ou alterações; 

• Elevada segurança, pois permite a execução de manutenção e outros 

serviços em determinado equipamento sem desenergizar os demais. 
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5.2.2. Vantagens de utilização do CCM inteligente 

Além das vantagens descritas anteriormente para o CCM convencional, 

podemos acrescentar as seguintes vantagem para o CCM inteligente: 

• Maior confiabilidade no sistema de proteção; 

• Eliminação de vários componentes da gaveta como, por exemplo, 

contadores de hora e de manobra, relés térmico de sobrecarga 

convencional, etc.; 

• Redução da fiação de comando; 

• Redução na cablagem de monitoração, supervisão e controle, pois 

utiliza par trançado; 

• Monitoração, supervisão e controle remotamente via IHM, CLP ou PC; 

• Montagem do Relé Inteligente em trilho DIN ou placa de montagem; 

• Rearme do relé à distância reduzindo tempo de manutenção; 

• Rapidez e precisão na identificação de defeitos; 

• Automação dos registros e estatísticas de defeito por gaveta; 

• Comunicação com outros CLP's em rede de protocolo aberto. 

5.2.3. Aplicação 

Os CCM’s são utilizados nos mais diversos segmentos de mercado, tais 

como: 

• Químico e petroquímico; 

• Siderurgia e metalurgia; 

• Papel e celulose; 

• Mineração e cimento; 

• Alimentos e bebidas; 

• Plástico e borracha; 

• Automobilístico; 

• Cerâmico; 

• Têxtil; 

• Refrigeração e outros segmentos. 
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5.3. Equipamentos utilizados nos CCMs inteligente 

5.3.1. Disjuntores 

O Disjuntor é definido como um dispositivo que pode realizar manobras de 

abertura e fechamento manuais e caso exposto a uma determinada sobrecorrente 

deve atuar abrindo o circuito automaticamente sem que haja danos no mesmo. Sua 

característica mais importante é poder intervir várias vezes na rede sem sofrer 

danos, esta é diferença crucial em relação aos fusíveis.  

Os disjuntores utilizados nos CCM’s podem ser classificados basicamente de 

2 formas: Tipo de construção e tipo de operação. 

5.3.1.1. Quanto ao tipo de construção 

5.3.1.1.1. Disjuntores abertos 

São aqueles em que o mecanismo de atuação, o dispositivo de disparo e 

outros são montados em estrutura, normalmente metálica, do tipo aberto. Em geral, 

são disjuntores trifásicos de corrente nominal elevada e próprios para montagem em 

quadros e painéis. Podem ser acionados manualmente ou a motor. São utilizados 

como chaves de comando e de proteção de circuitos de distribuição de motores, 

transformadores e capacitores. Nesse tipo de disjuntor, seus vários componentes 

podem ser trocados separadamente em caso de avarias. 

 
Figura 5.2: Disjuntor caixa aberta Masterpact NW - Schneider Electric [21] 
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5.3.1.1.2. Disjuntores em caixa moldada 

São aqueles em que o mecanismo de atuação, o dispositivo de disparo e 

outros são montados em uma caixa moldada em poliéster especial ou em fibra de 

vidro, oferecendo o máximo de segurança de operação e elevada rigidez, e 

ocupando um espaço por demais reduzido em quadros e painéis. 

 

Figura 5.3: Disjuntor caixa moldada NSX - Schneider Electric [22] 

5.3.1.2. Quanto ao tipo de operação 

5.3.1.2.1. Disjuntores termomagnéticos 

Os disjuntores termomagnéticos são os mais usados em redes de baixa 

tensão e são capazes de interromper uma corrente faltosa antes que os efeitos 

térmicos e elétricos desta possam comprometer a integridade da rede e dos 

equipamentos protegidos, e também abrir o circuito quando há uma sobrecarga na 

rede. Esses dispositivos têm como principais funções a possibilidade de manobra, 

isto é, a abertura e o fechamento voluntário do circuito. Para a proteção contra curto 

circuito (atuação instantânea), um atuador magnético (solenoide) atua abrindo o 

circuito com o aumento instantâneo da corrente que passa pelo dispositivo. A 

proteção contra sobrecarga (atuação temporizada) é realizada por um atuador 

bimetálico sensível ao calor, que provoca a abertura do circuito e quando uma 
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corrente acima da nominal percorre o disjuntor por um período pré-determinado de 

tempo. 

          
 
 

Figura 5.4: Disjuntores termomagnéticos - Schneider Electric [23] 

 
 

5.3.1.2.2. Disjuntores magnéticos 

São semelhantes aos disjuntores termomagnéticos quanto ao aspecto 

externo. Diferenciam-se destes por serem dotados somente de disparador 

eletromagnético. São utilizados quando se deseja proteção apenas contra correntes 

de curto circuito. 

Estes disjuntores são utilizados normalmente na partida de motores 

combinados com reles térmicos. 

                        
 

Figura 5.5: Disjuntores magnéticos - Schneider Electric [23] 
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5.3.1.2.3. Disjuntores com disparadores eletrônicos 

Outros tipos de disjuntores de baixa tensão muito utilizados são aqueles que 

possuem unidade de atuação eletrônica, sendo conhecidos como disjuntores com 

disparador eletrônico. Assim como os disjuntores termomagnéticos, eles possuem 

curvas de atuação. No entanto, o processamento das correntes e a determinação da 

abertura do circuito são executados por uma unidade eletrônica acoplada ao 

disjuntor. Cada “tipo” de curva de atuação é característica de cada equipamento que 

também varia conforme fabricante e modelo.  

 

 

Figura 5.6: Disjuntor caixa moldada NSX com disparador eletrônico - Schneider Electric [22] 

5.3.2. Contatores 

As elevadas correntes que são drenadas pelos equipamentos industriais, 

principalmente os motores de alta potência impede que interruptores comuns sejam 

usados para seu controle. 

De fato, além de termos uma forte carga indutiva nesses motores, suas 

correntes iniciais podem alcançar valores de centenas ou milhares de ampères. O 

arco formado na abertura dos contatos, e o efeito de repique no fechamento 

poderiam distribuir de forma aleatória a corrente pela superfície desses contatos 

causando sua queima em pouco tempo. 
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Para controlar correntes intensas é preciso usar interruptores que tenham 

características especiais como: 

• Alta velocidade de fechamento e abertura dos contatos; 

• Grande superfície dos contatos. 

Isso é conseguido com dispositivos denominados "contatores". 

O contator é um dispositivo eletromecânico com princípio de funcionamento 

semelhante ao de um relé. 

Uma bobina, operada por uma baixa tensão contínua ou alternada, move um 

conjunto de contatos mecânicos que têm as características exigidas para o controle 

de correntes intensas. 

Os contatos podem ser do tipo NA (normalmente abertos) e NF (normalmente 

fechados). 

Para os contatos NA, quando a bobina do contator se encontra 

desenergizada, eles permanecem desligados. Quando a bobina é energizada, os 

contatos são ligados. 

Para os contatos NF, o comportamento é inverso: quando a bobina se 

encontra desenergizada, os contatos permanecem fechados. Ao ser energizada, os 

contatos abrem o circuito externo. 

Uma mola interna garante que a ação de abertura dos contatos seja muito 

rápida quando a bobina é desenergizada. 

As bobinas dos contatos são especificadas para tensões alternadas de 12, 

24, 110, 127, 220, 380 e 440 V. 

Para as correntes contínuas, as tensões especificadas são de 12, 24, 48, 110, 

125 e 220 V. 

           
Figura 5.7: Contatores de força e auxiliar Tesys – Schneider Electric [24] 

55 
 



 
 

5.3.3. Rele térmico 

Relé térmico é um dispositivo de proteção de sobrecarga elétrica aplicado a 

motores elétricos. Este dispositivo de proteção visa evitar o sobre-aquecimento dos 

enrolamentos do motor quando ocorre uma circulação de Corrente elétrica acima da 

tolerada nos seus enrolamentos. Este aquecimento é prejudicial ao motor, uma vez 

que acarreta a redução da vida útil do mesmo, por desgastar o isolamento dos 

enrolamentos modificando sua rigidez dielétrica. 

Também chamado de relé de sobrecarga, ou mesmo de relé bimetálico, sua 

função é atuar desligando o motor antes que o limite de deterioração seja atingido. O 

relé térmico é uma réplica do motor, pois é criado com base em um modelo térmico 

do mesmo. Sua fabricação se dá, a partir da laminação de dois metais de 

coeficientes de dilatação diferentes unindo-os por meio de um enrolamento por onde 

passa a corrente que vai para o motor. Recomenda-se a instalação de um relé 

térmico para cada fase do motor, pois a instalação em uma ou duas fases, no caso 

do motor elétrico motor trifásico, pode não ser o bastante para proteger o mesmo. 

Como o enrolamento do relé térmico é ligado em série com a fase, caso haja 

aquecimento, o par de placas bimetálica se deforma, promovendo uma curvatura 

devido à diferença de dilatação entre os metais, o que leva a libertação do 

dispositivo de trava contido num invólucro isolante de alta resistência térmica 

abrindo os contatos do relé e a consequente abertura do circuito do motor. A 

temperatura ambiente também pode provocar a dilatação das lâminas bimetálicas, 

caso seja superior ao limite de ajuste, situação passível de ocorrer em quadros de 

distribuição por exemplo. Para evitar tal fato, altera-se a conformação das lâminas 

bimetálicas ou utiliza-se uma lâmina bimetálica auxiliar influenciada apenas pela 

temperatura ambiente. 

 

Figura 5.8: Reles de sobrecarga térmicos RW – WEG [25] 
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5.3.4. Soft-Starter 

Soft-starters são utilizados basicamente para partidas de motores de indução 

CA (corrente alternada) tipo gaiola, em substituição aos métodos estrela-triângulo, 

chave compensadora ou partida direta. Tem a vantagem de não provocar trancos no 

sistema, limitar a corrente de partida, evitar picos de corrente e ainda incorporar 

parada suave e proteções. 

Estas chaves contribuem para a redução dos esforços sobre acoplamentos e 

dispositivos de transmissão durante as partidas e para o aumento da vida útil do 

motor e equipamentos mecânicos da máquina acionada, devido à eliminação de 

choques mecânicos. Também contribui para a economia de energia, sendo muito 

utilizada em sistemas de refrigeração e em bombeamento. 

Nos processos modernos de partida do motor de indução, são usados soft-

starters que, através de comando microprocessado, controlam tiristores que ajustam 

a tensão enviada ao estator do motor. Desta forma, consegue-se, de um lado, aliviar 

o acionamento dos altos conjugados de aceleração do motor de indução e, de outro, 

proteger a rede elétrica das correntes de partida elevadas. 

As chaves de partida estática são chaves microprocessadas, projetadas para 

acelerar (ou desacelerar) e proteger motores elétricos de indução trifásicos. Através 

do ajuste do ângulo de disparo de tiristores, controla-se a tensão aplicada ao motor. 

Com o ajuste correto das variáveis, o torque e a corrente são ajustados às 

necessidades da carga, ou seja, a corrente exigida será a mínima necessária para 

acelerar a carga, sem mudanças de frequência. 

Algumas características e vantagens das chaves soft-starters são: 

• Ajuste da tensão de partida por um tempo pré-definido; 

• Pulso de tensão na partida para cargas com alto conjugado de partida; 

• Redução rápida de tensão a um nível ajustável, (redução de choques 

hidráulicos em sistemas de bombeamento); 

• Proteção contra falta de fase, sobre-corrente e subcorrente, etc. 
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Figura 5.9: Chaves Soft-Starter SSW07 e SSW08 – WEG [26] 

5.3.5. Inversores de frequência 

A maioria dos motores encontrados nas aplicações industriais tem 

alimentação trifásica. O controle da velocidade e torque desses motores diretamente 

a partir da rede de energia exige recursos que a tecnologia atual pode oferecer com 

vantagens. Um desses recursos é o inversor de frequência que, além de possibilitar 

um controle preciso do torque e velocidade, proporciona muitas outras vantagens 

como o melhor aproveitamento da energia e o maior nível de segurança. 

Uma forma de se controlar com precisão torque e velocidade de um motor 

trifásico quer seja a partir de uma entrada de alimentação monofásica, quer seja a 

partir de uma entrada de alimentação trifásica é através de um inversor de 

frequência. 

Os inversores de frequência possuem uma entrada ligada à rede de energia 

comum de alimentação e uma saída que é aplicada ao dispositivo que deve ser 

alimentado, no caso um motor trifásico. 

Como o controle se faz variando a frequência e a tensão circuitos com 

características especiais devem ser usados. Esses circuitos se baseiam em 

configurações complexas formadas por dispositivos semicondutores de potência, 

dispositivos lógicos de controle, sistemas de proteção e de monitoramento do 

funcionamento. 
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Figura 5.10: Automação – Inversores de Frequência CFW – WEG [27] 

5.3.6. Partida integrada 

Soluções compactas são muito bem vindas no mercado. Hoje além de preço 

existe outro fator crucial nas especificações de CCM’s que é a capacidade de se 

oferecer soluções cada vez mais compactas que caibam nas salas elétricas. 

Pensando nisso alguns fabricantes desenvolveram alguns equipamentos compactos 

para acionamentos de motores. 

A partida integrada é uma partida de motor direta que assegura as funções: 

• de proteção e de comando de motores monofásicos ou trifásicos: 

o a isolação e o seccionamento de potência, 

o a proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos, 

o a proteção contra sobrecargas térmicas, 

o a comutação de potência. 

• de controle da aplicação: 

o alarmes das proteções, supervisão da aplicação (tempo de 

utilização, número de falhas, valores das correntes dos 

motores...), 

59 
 



 
 

o históricos (registro das 5 últimas falhas com o valor dos 

parâmetros dos motores). 

Estas funções integram-se por simples encaixe na base de potência sob a 

forma de unidades de controle e de módulos de funções. Esta personalização pode 

ser feita até o último momento, isto é, mesmo após a realização das fiações de 

potência e de controle. 

A maior vantagem da partida integrada é um único bloco assegurar as 

funções do disjuntor, do seccionador e do contator; isto significa, menos referências 

a encomendar, uma escolha fácil e sem erro, pois uma única referência atende às 

necessidades até para correntes próximas de 40 Amperes, dependendo do 

fabricante. 

Compactos otimizam o espaço dentro dos painéis elétricos e são fixados em 

um único trilho. Eliminando a fiação de potência entre disjuntor e contator e reduz os 

tempos de montagem nos painéis. 

Acessórios de instalação permitem simplificar e até suprimir a fiação dos 

objetos entre si, eliminando assim os riscos de erros. 

A Schneider Electric é uma das pioneiras na criação deste equipamento com 

o Tesys U. A figura 5.10 mostra um comparativo de substituição de um disjuntor 

termomagnético + Contator por um uma partida integrada. Além da partida integrada 

oferecer funções de controle impossíveis com um disjuntor motor ainda tem a 

questão da modularidade e da redução da dos cabos. 

 

 Figura 5.11: Partida integrada Tesys U – Schneider Electric [28] 
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5.3.7. Relé inteligente 

Historicamente o Relé inteligente que deu origem ao termo CCM inteligente, 

pois foi a partir da utilização destes relés nos projetos de CCM’s que estes herdaram 

o nome de inteligente. 

O relé inteligente tem capacidade para desempenhar as seguintes funções: 

proteção, monitoramento, controle, diagnóstico e registro de dados estatísticos e 

históricos. O mapeamento destas variáveis poderá ser personalizado e aleatório. 

 

Parâmetros de proteção 
• Sobrecarga térmica; 

• Temperatura do motor por sondas; 

• Fuga à terra; 

• Desequilíbrio e falta de fase; 

• Sub e sobrecorrente; 

• Subtensão e sobretensão; 

• Sub e sobrepotência e fator de potência; 

• Reversão de fase; 

• Partida longa e rotor bloqueado. 

 

Parâmetros de controle 
• Entradas digitais e saídas a relé; 

• Controle local ou remoto. 

 

Parâmetros de medição 
• Possibilidade de exportar todos os parâmetros em Excel; 

• Capacidade térmica; 

• Corrente média e por fase; 

• Tensão média e por fase; 

• Desequilíbrio de fase; 

• Fator de potência; 

• Potência ativa e reativa e energia consumida; 

• Frequência de linha. 
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Programação e configuração 
• Funções de lógica programáveis com timer, contadores e tabelas 

lógicas através de lógica por diagrama de blocos ou lista de instrução; 

• Registros internos de usuário. 

 

Diagnóstico 
• Diagnóstico através de LEDs localizados na parte frontal do relé; 

• Capacidade para uma IHM externa dedicada; 

• Registro das condições de desligamento; 

• Condições do status da última partida; 

• Contadores internos de falhas gerais e individuais; 

• Diagnóstico do código de falha. 

 

Funções estatísticas e históricas 
• Registro do número de horas de trabalho do motor 

• Registro do número de comandos e de quantas vezes o motor 

efetivamente partiu; 

• Corrente máxima da última partida; 

• Registro do número de falhas por curto-circuito 

• Registro do número de falhas por falta de fase 

• Registro do número de falhas por sobrecarga 

• Histórico com capacidade de armazenagem das últimas falhas; 

 

A diversos fabricantes que se destacam na fabricação e comercialização dos 

relés inteligentes. O Mais usado nos projetos e nas especificações é o relé 

Simocode da Siemens. Ele tem uma grande vantagem sobre os demais que é a 

comunicação Profibus sendo o defaut de todos os modelos, e este é o tipo de 

comunicação mais presente hoje nas industrias, principalmente minerações e 

siderurgias. 
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Figura 5.12: Relé inteligente Simocode – Siemens [29] 

 

Outro fabricante que se destaca como relé inteligente é a SEL - Schweitzer 

Engineering Laboratories com o relé SEL-849 exclusivo para usos em CCM’s que 

tem uma grande vantagem sobre os demais concorrentes que é o detector de arco 

integrado ao relé. Porem ele possui uma grande desvantagem que é além de custo 

elevado o SEL-849 é um dos maiores reles do mercado, em termos de tamanho. 

 

 
Figura 5.13: Relé inteligente SEL-849 – SEL - Schweitzer Engineering Laboratories [30] 
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5.4. Redes e protocolos de comunicação 

Quando inicia-se a especificação do equipamento deve-se tomar muito 

cuidado para que os componentes sigam o padrão de comunicação da planta, pois 

com isso você conseguirá explorar melhor as funcionalidades do seu equipamento. 

O aumento do grau de automatização das máquinas e sistemas aumentou a 

quantidade de cabos a utilizar nas ligações paralelas. Devido ao aumento do número 

de Entradas/Saídas as especificações dos cabos são muitas vezes elevadas, por 

exemplo para a transmissão de valores analógicos. 

Assim, a ligação em série dos componentes utilizando um bus de campo é 

cada vez mais utilizada, devido ao menor custo de material e mão de obra, redução 

significativa da quantidade de cabos, maiores velocidades nos tempos de comando 

e respostas dos sistemas, entre outros benefícios.  

Um bus de campo aberto permite a interligação de vários PLC’s, mesmo de 

fornecedores distintos, e também de outros componentes de campo. Todos ligados 

ao mesmo bus permitem a comunicação dos dados, com maior fiabilidade e 

disponibilidade do sistema, minimizando os tempos de paragem e de manutenção.  

Os sistemas de bus de campo abertos, normalizam a transmissão dos dados 

e a ligação de equipamentos de diversos fabricantes.  

O utilizador fica assim livre de escolher o fabricante, e com a flexibilidade de 

expandir ou modificar facilmente o sistema. 

Na comunicação de dados e na interligação em rede, protocolo é um padrão 

que especifica o formato de dados e as regras a serem seguidas. Sem protocolos, 

uma rede não funciona. Um protocolo determina como um programa deve preparar 

os dados para serem enviados para o estágio seguinte do processo de 

comunicação. 

Os diversos protocolos de comunicação que hoje são utilizados nas redes de 

dados podem ser comparados a “idiomas”, ou “linguagens” que servem para 

estabelecer a comunicação entre os equipamentos eletrônicos e as máquinas na 

indústria. Por exemplo: no processo de fabricação da cerveja, enquanto um PLC 

controla o envasamento do produto na garrafa, outro dispositivo irá controlar a 

aplicação da tampa na garrafa; para que cada etapa seja executada com eficiência, 

64 
 



 
 

estes dispositivos precisam estabelecer uma comunicação estável e contínua entre 

si. 

Porém, cada tipo de equipamento utiliza um determinado protocolo de 

comunicação. Por sua vez, cada protocolo utiliza um meio físico diferente para a 

transmissão de sinais de comunicação. É por isso que existem cabos diferentes para 

estabelecer cada tipo de conexão: os cabos possuem parâmetros elétricos 

diferentes de operação. 

Existem hoje vários protocolos de comunicação bastante difundidos dentro 

das industrias, porem existe alguns que representam a grande maioria dos casos 

que apresentarei em seguida. 

5.4.1. Modbus 

Desenvolvido e publicado pela Modicon Industrial Automation Systems em 

1979 para uso do seu CLP, tornou-se um padrão de fato na indústria. É um dos mais 

antigos protocolos utilizados em redes de controladores lógicos programáveis para 

aquisição de sinais de instrumentos e comandar atuadores usando uma porta serial. 

Atualmente parte do grupo Schneider Electric, a Modicon colocou as especificações 

e normas que definem o Modbus em domínio público. Por esta razão é utilizado em 

milhares de equipamentos existentes e é uma das soluções de rede mais baratas a 

serem utilizadas em automação industrial. 

MODBUS é usualmente implementado usando RS232, RS422 ou RS485 

sobre uma variedade de meios de transmissão. 

A tecnologia de comunicação no protocolo é o mestre-escravo, sendo que 

somente um mestre e no máximo 247 escravos podem ser conectados à rede. 

A comunicação é sempre iniciada pelo mestre, e os nós escravos não se 

comunicam entre si. O mestre pode transmitir dois tipos de mensagens aos 

escravos, dentro de uma mesma rede: 

• Mensagem tipo unicast: o mestre envia uma requisição para um 

escravo definido e este retorna uma mensagem-resposta ao mestre. 

Portanto, nesse modo são enviadas duas mensagens: uma requisição e 

uma resposta; 
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• Mensagem tipo broadcast: o mestre envia a requisição para todos os 

escravos, e não é enviada nenhuma respostas para o mestre. 

Existem dois modos de transmissão: ASCII (American Code for Informastion 

Interchange), onde cada byte de mensagem é enviado como 2 caracteres ASCII e 

RTU (Remote Terminal Unit) onde cada byte da mensagem é enviado como 2 

caracteres hexadecimais de 4 bits, que são selecionados durante a configuração dos 

parâmetros de comunicação. Eles definem o conteúdo dos campos da mensagem 

transmitida serialmente. 

As topologias físicas usadas pelo MODBUS são: Ponto a Ponto com RS-232 

e Barramento Mutiponto com RS-485. [31] 

 

 
Figura 5.14: Tipos de protocolo MODBUS. [31] 

 

O MODBUS TCP/IP é usado para comunicação entre sistemas de supervisão 

e controladores lógicos programáveis. O protocolo Modbus é encapsulado no 

protocolo TCP/IP e transmitido através de redes padrão Ethernet com controle de 

acesso ao meio por CSMA/CD. 

O MODBUS PLUS é usado para comunicação entre de controladores lógicos 

programáveis, módulos de E/S, chaves de partida eletrônica de motores, interfaces 
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homem máquina etc. O meio físico é o RS-485 com taxas de transmissão de 1 

Mbps, controle de acesso ao meio por HDLC (High Level Data Link Control). 

O MODBUS PADRÃO é usado para comunicação dos CLPs com os 

dispositivos de entrada e saída de dados, instrumentos eletrônicos inteligentes 

(IEDs) como relés de proteção, controladores de processo, atuadores de válvulas, 

transdutores de energia e etc., o meio físico é o RS-232 ou RS-485 em conjunto com 

o protocolo mestre-escravo. [31] 

5.4.2. DeviceNet 

Desenvolvido pela Allen-Bradley, uma empresa do grupo Rockwell 

Automation, em 1994, é uma rede para o nível operacional e baseia-se no protocolo 

CAN (Controler Area Network) o qual apresenta boa velocidade de resposta e 

elevada confiabilidade. Tornou-se um protocolo aberto com a criação da Open 

DeviceNet Vendors Association (ODVA). Permite conectar dispositivos industriais 

(sensores de posição, sensores fotoelétricos, interfaces homem-máquina etc.) a uma 

rede permitindo, portanto, a comunicação entre dispositivos e o diagnóstico de 

falhas. A transferência de dados se dá segundo o modelo produtor consumidor. 

Apresenta como vantagens a possibilidade de remover e substituir 

equipamentos em redes energizadas e sem um aparelho de programação ou ainda 

a possibilidade de fornecer a alimentação aos equipamentos através do próprio cabo 

de rede. 

Suas principais vantagens são: baixo custo, grande aceitação no mercado, 

alta confiabilidade, uso eficiente da rede e energia elétrica disponível na rede. Suas 

desvantagens são comprimento máximo, limite do tamanho da mensagem e limite 

de largura de banda. 

A colocação da fonte de alimentação também segue uma série de regras. Eis 

aqui alguns princípios gerais a serem observados para melhorar o posicionamento 

da fonte: 

• Mover a fonte de alimentação na direção da seção sobrecarregada; 

• Mover as cargas de corrente mais alta para mais próximo da fonte; 

• Transferir os dispositivos de seções sobrecarregadas para outras 

seções; 
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•Diminuir o comprimento dos cabos. 

 

 
Figura 5.15: Aplicações das redes DeviceNet. [32] 

 

5.4.3. Profibus 

PROFIBUS foi concebida a partir de 1987 em uma iniciativa conjunta de 

fabricantes, usuários e do governo alemão. A rede está padronizada através da 

norma DIN 19245 incorporada na norma européia Cenelec EN 50170 e também 

IEC61158 e IEC61784. 

PROFIBUS é um padrão aberto de barramento de campo para uma larga 

faixa de aplicações em automação de fabricação e processos. Ele destaca-se por 

atuar nos diversos níveis do processo industrial: ambiente de fábrica, processo e 

gerência. Oferece características diversas de protocolos de comunicações, tais 

como: 

• PROFIBUS DP (Descentralized Peripherical): é o mais usado dentre 

os protocolos, ele é caracterizado pela velocidade, eficiência e baixo 
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custo de conexão. Foi projetado especialmente para comunicação entre 

sistemas de automação e periféricos distribuídos; 

• PROFIBUS FMS (Field Message Specification): é um protocolo de 

comunicação geral para as tarefas de comunicações solicitadas. FMS 

oferece muitas funções sofisticadas de aplicações para comunicação 

entre dispositivos inteligentes; 

• PROFIBUS PA (Process Automation): Este protocolo define os 

parâmetros e blocos de funções dos dispositivos de automação de 

processo, tais como transdutores de medidas, válvulas e IHM (Interface 

Human Machine) (PROFIBUS, 1999); 

• PROFINet (Profibus for Ethernet): Comunicação entre CLPs e PCs 

usando Ethernet/TCP-IP; 

• PROFISafe: para sistemas relacionados a segurança; 

• PROFIDrive: para sistemas relacionados a controle de movimento. 

Os meios de transmissão mais usuais são o RS485, RS485-IS, MBP e a Fibra 

Ótica. 

O RS485 é o mais empregado. Utilizando um cabo de par trançado, possibilita 

transmissões até 12 Mbits/s. Usado quando grandes velocidades são necessárias. O 

RS485-IS é um meio de transmissão a 4 fios para uso em áreas explosivas. 

O MBP (Manchester code bus powered) é um meio de transmissão usado em 

aplicações na automação de processo que necessitem de alimentação através do 

barramento e segurança intrínseca dos dispositivos. 

A fibra ótica é utilizada em áreas com alta interferência eletromagnética ou 

onde grandes distâncias são necessárias. 

O protocolo PROFIBUS utiliza tecnologia de comunicação mestre-escravo, 

podendo ser mono (figura 5.15) ou multimestre (figura 5.16). Caso seja utilizada a 

tecnologia multimestre, o acesso ao barramento é feito através da técnica de token 

entre os mestres. A comunicação entre os mestres e os escravos é feita através do 

processo de varredura. Versões mais avançadas permitem a comunicação acíclica 

entre mestres e escravos, além da possibilidade de comunicação entre os slaves, o 

que diminui o tempo de resposta na comunicação. 
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Figura 5.16: Comunicação Mestre- Escravo. [33] 

 

 

 
Figura 5.17: Comunicação Multi-Mestre. [33] 
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5.4.4. Ethernet 

A Ethernet cada vez mais vem vencendo a disputa entre as redes industriais 

quando se trata de eficiência, rapidez e confiabilidade. Apesar de originalmente não 

ter sido projetada para trabalhar na automação industrial, ela vem sendo modificada 

com êxito para atender os requisitos básicos da comunicação de dados entre 

processos industriais. Muitos instrumentos industriais já são fabricados para usar a 

Ethernet e, além disso, ela apresenta custos baixos, ganhando ainda mais a 

preferência de indústrias que prezam por custos de instalação baixos como forma de 

se manter no mercado. 

Desenvolvida pela Xerox em 1970, a Ethernet é a rede mais utilizada no 

mundo para troca de informações entre PC's, estima-se que mais de 50 milhões de 

novas estações sejam conectadas por ano, utilizando a rede Ethernet.  

A Ethernet é baseada no modelo OSI, que é composto de sete camadas, 

porém apenas duas destas camadas são definidas na rede Ethernet: a camada 

física e a camada de enlace de dados.  

Com relação à camada física, pode-se dizer que na especificação original, o 

cabo coaxial 10 base 5 era definido como padrão. No entanto, algumas 

desvantagens relativas ao custo e a facilidade de instalação levaram à introdução de 

um novo tipo de cabo o 10 base 2. Mais tarde outros tipos de cabos também foram 

surgindo como alternativas o 10 base 2, dentre elas podemos citar: fibras ópticas e o 

par trançado 10 base T.  

Com relação à camada de enlace, alguns pontos devem ser observados 

quanto ao endereçamento da rede: 

• A todo o dispositivo da rede Ethernet é designado um endereço único 

de 48-bit.  

• A rede suporta diversos modos de endereçamento: "single point", "multi 

cast", "broadcast".  

• Todos os nós devem ignorar as mensagens que não são destinadas a 

eles.  

• Alguns pontos que devem ser observados quanto a topologia da 

Ethernet:  

• Originalmente a topologia era de "multi-drop".  
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• Para que a performance da rede fosse aumentada, alguns dispositivos 

inteligentes foram adicionados.  

• Os hubs facilitaram a implementação da topologia tipo estrela.  

• As "bridges" permitem que diversos segmentos Ethernet façam uso de 

meios físicos diferentes.  

• Os "switchs" permitem um "troughput" de rede muito superior aos hubs 

repetidores. 

O problema fundamental em se aplicar a Ethernet no chão de fábrica está no 

mecanismo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), pelo 

qual a rede Ethernet define o compartilhamento do meio físico e corrige erros de 

colisão dos dados. O problema é que este mecanismo é fundamentalmente não 

determinístico, o que pode ser um problema para algumas aplicações. No entanto, a 

velocidade da rede utilizada e o tipo da aplicação podem minimizar ou solucionar 

este problema, como foi visto nas novas definições para a Ethernet na seção 

anterior.  

Atualmente as redes Ethernet são distribuídas como uma estrutura em 

estrela. Apesar da comunicação serial, o cabeamento necessário é comparável 

àquele cabeamento paralelo usado no passado. A solução é que componentes para 

a infra-estrutura podem ser utilizados para aplicações distribuídas, assim os pontos 

de conexão estariam disponíveis onde eles realmente se fazem necessários. Isso 

poupa tempo e dinheiro durante a instalação e o startup, desde que a rede esteja 

bem estruturada e também bem distribuídas, a mesma ficará mais clara e os 

diagnósticos podem ser obtidos mais facilmente. 
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Figura 5.18: Arquitetura de Automação baseada em rede Ethernet [34] 
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5.4.5. IEC 61850 

Todas as subestações possuem algum tipo de automação, cuja complexidade 

depende da sua estrutura e da sua importância no sistema elétrico no qual estão 

inseridas. No passado eram utilizadas dispositivos puramente analógicos e simples 

ligações elétricas que enviavam pulsos de comando para os dispositivos. Com o 

desenvolvimento da eletrônica e dos sistemas digitais houve a evolução dos 

equipamentos secundários, que deixaram de ser eletromecânicos e passaram a ser 

digitais. Tal evolução tornou possível a criação de diversos IEDs para a 

implementação de SASs. Estes IEDs, para trocarem informações entre si, utilizam 

um canal serial, sendo os dados transmitidos de forma digital por meio de um 

protocolo.  

Fisicamente, podemos estruturar os dispositivos que compõe um SAS em 

diferentes níveis, cada um com sua função, sendo classificados em nível de 

processo, de bay e de  subestação, e de subestação, conforme mostra a figura 5.18. 

 

Figura 5.19: Comunicação serial nos vários níveis que compõe uma subestação [35] 

 

Os sinais entre os níveis de processo e de bay (como comando de abertura 

de disjuntor, valor de corrente lido pelo TC), que são denomidados “sinal analógico”, 

passaram a ter a opção de utilizar um canal de comunicação digital para a troca de 

informação. 
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Os dispositivos do nível de processo são tipicamente I/O remotos, sensores 

inteligentes (como TC e TP convencionais ou com interface em fibra ótica) e 

atuadores (disjuntores e seccionadoras).  

Os dispositivos do nível de bay consistem em unidades de medição, proteção 

e controle, tais como relés de proteção, medidores de energia e oscilógrafos. 

Os dispositivos do nível de subestação consistem em computadores da 

subestação com um banco de dados, a IHM para o operador, interfaces que geram 

links para outras subestações, etc. 

A interligação dos diversos níveis é feita nos buses (bus da subestação e bus 

do processo) de forma digital (comunicação serial com protocolo implementado) ou 

convencional (sinais analógicos para disparo da bobina do disjuntor, sinal analógico 

vindo de TCs convencionais). Na intenção de integrar seus equipamentos, cada 

fabricante acabou desenvolvendo seu próprio protocolo de comunicação, muitos 

deles proprietários, o que acabou criando no mercado diversos protocolos como o 

DNP, MODBUS, LON, PROFIBUS, FIELDBUS, etc.  

Portanto, para se interligar equipamentos de diferentes fabricantes, não existe 

outra forma senão a utilização de complicados e caros conversores de protocolo, 

como mostra a Figura 5.20. 

 

Figura 5.20: Sistema de automação da subestação com seus diversos protocolos [35] 
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Embora essa configuração ofereça a estrutura de comunicação para a 

automação da subestação, diversos requisitos que seriam interessantes de ser 

atingidos não o são. Dentre eles podemos destacar: 

Interoperabilidade: é a habilidade dos IEDs de vários fabricantes de poderem 

trocar informações entre si e utilizá-las para desempenhar suas próprias funções, 

sem a necessidade de conversores de protocolo. 

Liberdade de configuração: a configuração adotada deveria suportar 

diferentes filosofias e permitir liberdade na alocação de funções, tanto de uma 

maneira mais centralizada (um IED desenvolver várias funções) quanto 

decentralizada (os IEDs trocam informações entre si para desempenhar uma 

determinada função).  

Estabilidade a longo prazo: a configuração adotada também deve permitir 

atualizações, facilitando, por exemplo, a inserção de novas funções ou novos 

dispositivos no SAS. 

A experiência demonstrou, portanto, a necessidade e a oportunidade de se 

desenvolver  um protocolo de comunicação padrão, que propicie a interoperabilidade 

entre IEDs de diferentes fabricantes. 

Foi deste esforço que resultou a criação da norma IEC 61850. Para que tais 

requisitos fossem atingidos, a IEC61850 utilizou três métodos: decomposição em 

funções, fluxo de dados e modelagem da informação.  

A decomposição em funções é utilizada para compreender a relação lógica 

entre os componentes de uma função distribuída, e está presente em termos de nós 

lógicos que descrevem as funções, subfunções e interfaces. 

O fluxo de dados é utilizado para compreender as interfaces de comunicação 

que devem suportar a troca de informações entre componentes funcionais 

distribuídos e os requisitos de performance funcionais. 

A modelagem da informação é usada para definir a sintaxe abstrata e as 

semânticas das trocas de informação, e estão presente em termos de classes e 

tipos de objetos, atributos, métodos de objetos abstratos (serviços) e suas relações. 

Pode-se dizer, portanto, que a IEC 61850 não é somente um modelo de 

protocolo, pois cobre não apenas a comunicação, mas também propriedades das 

ferramentas de engenharia utilizadas e medições para gerenciamento da qualidade 

e da configuração do SAS. 
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Capítulo 6 

O Processo de Elaboração da Proposta Comercial 

6.1. Introdução 

Até neste ponto foi possível verificar todas as características aplicáveis no 

projeto e montagem de um CCM, tanto convencional e inteligente. O Objetivo 

principal deste capítulo é mostrar ao leitor as vantagens reais do CCM inteligente 

desde a fase da especificação e projeto até a montagem. 

Até o momento foi possível notar quantas particularidades existe na 

especificação de um CCM, por isso empresas montadoras de painel, que mesmo 

estando anos no mercado, tem muitas dificuldades de orçar e montar estes tipos 

especiais de painéis. 

Todas as características citadas nos itens anteriores devem ser bem 

observadas nas especificações do cliente, tanto na fase de orçamento, projetos e 

montagem, pois existem características que aumentam muito os custos de 

montagem destes painéis. 

6.2. Especificações 

Cada cliente tem a sua própria especificação de acordo com o padrão da sua 

planta/fábrica, por isso sempre deve ser observada as características descritas na 

especificação. 

Posteriormente será descrita sucintamente as principais características de 

uma especificação para um CCM fornecido para a um cliente potencial. 
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6.2.1. Características construtivas: 

Os CCM’s deverão ser do tipo TTA de acordo com a norma NBR IEC 60439-

1, Parte1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA). 

Os CCM’s deverão ser tipo NEMA Classe II, fiação B, constituídos por seções 

verticais modulares e justapostas, de maneira a formar um conjunto rígido e auto-

suportável suficientemente forte para suportar inclusive as manobras de transporte 

com todos os componentes fixos montados. 

Os centros de controle de motores deverão ser fabricados para instalação 

afastada da parede. Entretanto, o acesso aos equipamentos deverá ser apenas pela 

frente do painel. A parte posterior deverá ser sempre fechada por chapas 

aparafusadas. 

A menos que indicado de outra forma na “Folha de Dados”, os CCM’s 

deverão ser próprios para instalação abrigada, grau de proteção IP-54 da ABNT. 

As seções verticais deverão ser construídas em chapas de aço soldadas e 

devidamente estruturadas. O aço das chapas do invólucro / divisórias e das 

estruturas deverá ser bitola 14 e 12 USG, respectivamente. 

A composição dos CCM’s deverá ser executada conforme os diagramas 

unifilares ou relação de cargas, ficando o arranjo final sujeito à aprovação da CVRD. 

Deverão ser fornecidos, na parte superior do CCM, olhais para içamento do 

mesmo. 

Os limites de temperatura indicados na norma NBR-6808, deverão ser 

respeitados para os componentes internos, para o ar nos compartimentos de cabos 

de energia e para qualquer parte estrutural dos CCM’s. 

6.2.2. Colunas 

Os CCM’s deverão ser constituídos de um ou mais cubículos modulados, 

padronizados, denominados colunas. 

Cada coluna deverá ser composta de compartimentos unitários, sendo que no 

compartimento superior deverão ser instalados barramentos principais de força e de 
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controle. As gavetas deverão ser conectadas em barramentos verticais, montados 

na parte  

Traseira de cada coluna. Nos demais compartimentos devem ser instaladas 

as gavetas extraíveis com os componentes. 

Cada coluna deverá possuir um compartimento de cabos estendendo-se da 

parte superior até a parte inferior, com acesso frontal por meio de portas, com 

largura mínima de 200mm, de forma a possibilitar o acesso às borneiras e 

identificação de componentes. Este compartimento deverá possuir perfis para 

fixação dos cabos de força e comando. 

6.2.3. Gavetas 

Todos os componentes de força e comando deverão ser agrupados em 

suportes metálicos totalmente extraíveis, denominados gavetas. 

As gavetas da mesma potência e tipo deverão ser intercambiáveis entre si, 

elétrica e mecanicamente. 

A conexão e/ou desconexão das gavetas ao barramento vertical deverá ser 

feita por garras tripolares, reforçadas e prateadas ou estanhadas. O circuito de 

controle deverá ser conectado à gaveta através de tomada multipolar tipo “plug-in”. 

Deverão ser previstos meios para a colocação de cadeados no dispositivo de 

seccionamento do circuito de força, quando na posição aberta. 

As gavetas deverão possuir guias, de modo a proporcionar um deslizamento 

suave e sem esforços do operador (eletricista). As gavetas deverão conter limites 

entre as posições inseridas e extraídas para indicação da posição de teste. 

Os compartimentos da coluna que não forem utilizados deverão ser fechados 

com porta  

E este compartimento deverá ser designado como vago. Os espaços vagos 

deverão ser fornecidos com todos os acessórios de encaixe da gaveta, inclusive 

plaqueta de identificação sem gravação. 

Todos os compartimentos das gavetas deverão possuir portas solidárias 

providas de borracha de vedação. Os trincos deverão ser do tipo manopla para 

permitir a abertura da porta, sem uso de chave ou ferramentas. 
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O sistema de extração das gavetas deverá impossibilitar o contato físico 

acidental entre o operador e qualquer componente sob tensão da gaveta. Deverá 

consistir de dispositivo de Extração-inserção do tipo rosca sem fim que mantém a 

gaveta mecanicamente ligada à estrutura de suporte em todas as posições de 

deslocamento, salvo na de totalmente Extraída, de modo a possibilitar sua remoção. 

A extração e inserção se procederão com auxílio de uma manivela incluída no 

escopo de fornecimento. Deverá ser fornecida 01 (uma) manivela por coluna de 

CCM fornecida. 

As gavetas deverão ser dotadas de intertravamento elétrico e/ou mecânico, 

de modo que sua extração só seja possível quando a seccionadora ou disjuntor de 

comando estiver na posição desligada. 

O dispositivo de seccionamento do circuito de força (seccionadora ou 

disjuntor) deverá ser acionado externamente à porta, através de comando rotativo, 

com meios para colocação de cadeados. 

As gavetas contendo demarradores deverão poder ocupar 3 (três) posições: 

“inserida”, “teste” e “extraída”. Um intertravamento mecânico deverá impedir a 

passagem direta de uma posição extrema para a outra. 

Na posição “teste”, apenas o circuito de controle deverá permanecer 

energizado. 

Ao ser encaixada a gaveta, o seu chassi deverá ser conectado à barra de 

terra através de dispositivo próprio para este fim. 

As garras de saída das gavetas deverão ser protegidas contra toques 

acidentais (choque Elétrico no compartimento de cabos de força e comando). 

Cada gaveta deverá ser provida de porta cartão de bloqueio. 

6.2.4. Blindagens e barramentos 

Deverão ser previstas as seguintes blindagens em chapas de aço: 

• Entre as seções verticais (colunas); 

• Entre o barramento horizontal, os verticais e os compartimentos; 

• Entre os compartimentos das colunas; 

• Entre o barramento horizontal de força e o barramento de controle; 

• Entre o barramento vertical e o compartimento de cabos; 
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• Entre os compartimentos das gavetas. 

• Entre as gavetas e o compartimento de cabos; 

A distribuição interna de energia no CCM deverá ser feita através de um 

barramento trifásico horizontal, localizado na parte superior traseira e cobrindo toda 

a extensão do equipamento, e por barramentos verticais de derivação que deverão 

ser instalados em cada coluna, alimentando as gavetas. 

Todas essas barras deverão ser dimensionadas para suportarem os efeitos 

térmicos e dinâmicos da máxima corrente de curto circuito do sistema, conforme 

informado pela CVRD, na “Folha de Dados”. 

As conexões das barras deverão ser prateadas ou estanhadas. 

O barramento de controle deverá ser horizontal e na parte superior do CCM, 

defronte ao barramento principal de força. 

A tensão de controle deverá ser 115Vca ± 10%, monofásica, 60Hz, fornecida 

de fonte externa ao CCM. 

Os barramentos verticais deverão ser acessíveis através de tampas traseiras 

de inspeção.  

Os barramentos horizontais deverão ser acessíveis através de tampas 

superiores de inspeção. 

As seguintes cores deverão ser empregadas para identificação dos 

barramentos: 

•  Fase R – azul escuro; 

•  Fase S – branco; 

•  Fase T – violeta; 

Os barramentos, exceto nas conexões, deverão ser isolados com material 

antichama (termocontrátil), para a classe de tensão 1kV. 

Deverão ser previstas nas extremidades do barramento principal, de controle 

e aterramento furações para futura interligação com coluna justaposta. 

Os barramentos verticais deverão ser contínuos, não admitindo-se emendas 

nos mesmos. 

Todas as partes metálicas não condutoras do CCM deverão ser ligadas a 

uma barra geral de cobre para aterramento. 

Esta barra deverá ser instalada na parte inferior traseira das seções verticais, 

cobrindo toda a extensão do equipamento, e deverá ser dimensionada, no mínimo, 
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para uma corrente de curto para a terra de intensidade igual a máxima corrente de 

curto trifásico no equipamento. 

Deverão ser fornecidos dois terminais para cabos bitola 70mm2, um em cada 

extremidade da barra de terra. 

Os barramentos deverão possuir isolação termocontrátil. 

6.2.5. Testes e ensaios 

6.2.5.1. Ensaios de recebimento 

Os ensaios de recebimento compreendem os ensaios de rotina e, quando 

indicados na ordem de compra, os ensaios de tipo.  

Se previamente acordado o fornecedor poderá substituir a execução de 

qualquer ensaio de tipo eventualmente contratado pelo fornecimento do relatório do 

mesmo ensaio, executado em CCM idêntico, pelo fornecedor em laboratório de 

entidade oficial (cadastrado no INMETRO). 

O equipamento somente será liberado pelo inspetor do comprador após o 

recebimento de três vias do relatório de ensaios, três vias da lista de embarque e 

verificação da embalagem e sua marcação. 

Os ensaios deverão seguir as normas IEC-60439-1 e NBR-6808. 

6.2.5.2. Ensaios de tipo 

Apresentar relatório dos ensaios de tipo feitos em protótipo. 

6.2.5.3. Ensaios de rotina 

Antes de efetuados os demais ensaios, o inspetor fará uma inspeção geral, 

verificando dimensões externas, placas de identificação e do mecanismo de 

operação, característica dos equipamentos auxiliares e ligações dos circuitos de 

baixa tensão. 
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Deverão ser executados, de acordo com a NBR-6808: 

• Verificação dimensional; 

• Verificação visual; 

• Conferência da lista de material; 

• Ensaio funcional; 

• Medição da resistência de isolamento; 

• Tensão suportável à frequência industrial; 

Além dos citados na NBR-6808, serão também considerados ensaios de 

rotina:  

• Ensaios de aderência da pintura conforme NBR-985; 

• Espessura da pintura em pelo menos oito pontos diferentes da 

superfície pintada externa do CCM. 

6.2.5.4. Relatório dos ensaios 

Os relatórios de ensaio deverão conter: 

• Identificação do CCM; 

• Número da ordem de compra; 

• Número de identificação das unidades ensaiadas; 

• Descrição dos ensaios efetuados com indicação das normas adotadas, 

aparelhos e circuitos de medição utilizados; 

• Registro de todos os resultados e observações feitas, incluindo 

memórias de cálculo, oscilogramas, gráficos, etc.; 
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6.2.6. Folha de dados 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
   

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS:  
1.1 Identificação: MC-140A-05 
1.2 Quantidade: 01 

   
3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:  

3.1 Ambiente: Pó de Minério de Ferro 
3.2 Temperatura ambiente min-máx ( º C): 19 a 40 
3.3 Umidade relativa (%) min-máx: 65 a 95 
3.4 Proximidade do mar ( sim ou não): Não 
3.5 Altitude (m): < 1000 

   
4 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO:  

4.1 Tensão (V): 480 
4.2 Frequência (Hz): 60 
4.3 N.º de fases: 3 
4.4 Corrente de curto circuito trifásico (Simétricos ½ ciclo): 55.000 
4.5 Aterramento do neutro (Isolado/Solidamente/Resistor alto valor): Resistor 
4.6 Tensão de comando: 120 Vca 

   
5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:  

5.1 Instalação ( interna ou externa): Interna 
5.2 Parte externa:   

5.2.1 Grau de proteção (ABNT): IP54 
5.2.2 Dimensões máximas:  

5.2.2.1 Largura (mm): Informar 
5.2.2.2 Profundidade (mm): Informar 
5.2.2.3 Altura (mm): Informar 
5.2.2.4 Espaço livre a ser previsto em torno do equipamento (mm): Informar 
5.2.2.5 Frente (mm): Informar 
5.2.2.6 Traseira (mm): Informar 
5.2.2.7 Laterais (mm): Informar 

5.3 Tipo de montagem:  
5.3.1 Frente única ou “ Back-to-Back”: Frente Única 
5.3.2 Cor de pintura: Cinza Munsell 5B 5/1 
5.3.3 Peso aproximado (Kg): Informar 
5.3.4 Fiação ( padrão NEMA):  
5.3.5 Classe (I ou II): II 
5.3.6 Tipo A, B ou C: B 
5.4 Características gerais: Sim 

5.4.1 CCM tipo compartimentado (sim ou não): Sim 
5.4.2 Gavetas Extraíveis (sim ou não): Sim 
5.4.3 Portas Individuais por gaveta (sim ou não): Sim 
5.4.4 Extração da porta solidária com gaveta ( sim ou não): Sim 
5.4.5 Canaleta lateral para saída de cabos ( sim ou não): Sim 
5.4.6 Intertravamento mecânico para abertura da porta com 

seccionamento da gaveta ( sim ou não): Sim 

5.4.7 Rearme do relé de proteção na porta da gaveta  
(sim ou não): Sim 

5.4.8 Saída dos cabos de força e comando pela parte  
Inferior/superior: 

Pela parte inferior 
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
6 BARRAMENTOS:  

6.1 Barramento principal (sim ou não):  Sim 
6.1.1 Corrente nominal (A): 2000 
6.1.2 Material: Cobre (isolado) 
6.1.3 Forma de seção: Informar 
6.1.4 Dimensões (mm): Informar 
6.2 Barramento neutro (sim ou não): Não 

6.2.1 Corrente nominal (A): Informar 
6.2.2 Material: Informar 
6.2.3 Forma de seção: Informar 
6.2.4 Dimensões (mm): Informar 
6.3 Barramentos verticais:  Sim 

6.3.1 Corrente Nominal (A): Informar 
6.3.2 Material: Cobre 
6.3.3 Forma de seção: Informar 
6.3.4 Dimensões (mm): Informar 
6.4 Barramento terra ( sim ou não): Sim 

6.4.1 Corrente nominal (A): Informar 
6.4.2 Material: Cobre 
6.4.3 Forma de seção: Informar 
6.4.4 Dimensões (mm): Informar 
6.5 Os barramentos acima deverão ser dimensionados para suportar os 

efeitos térmicos e mecânicos de uma corrente de curto de ( A 
assimétricos): 

75.000 

6.6 Barramento de controle ( sim ou não): Sim 
6.6.1 Corrente nominal (A): Informar 
6.6.2 Material: Cobre 
6.6.3 Forma de seção: Informar 
6.6.4 Dimensões (mm): Informar 
6.7 Conexões prateadas (sim ou não): Sim 
6.8 Isolação termocontrátil (sim ou não): Sim 

   
7 ALIMENTAÇÃO DO CCM:  

7.1 Tipo Duto de barras/Cabos: Cabos 
7.2 Descrição:   

7.2.1 N.º de cabos singelos por fase: 3 
7.2.2 Material: EPR-90ºC de Cobre 
7.2.3 Classe (kV): 0,6/1 
7.2.4 Bitola (mm2 ): 240 
7.3 Entrada de cabos (por cima ou por baixo): Por Baixo 

   
8 DADOS COMPLEMENTARES:  

8.1 Resistências de Aquecimento (sim ou não): Sim 
8.1.1 Potência (W): Informar 
8.1.2 Tensão (V): 220V Fase-Neutro 
8.1.3 Fonte: Externa 

9 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DAS GAVETAS 
EXTRAÍVEIS: 

 

9.1 Quantidade e Tipo de Gavetas: Ver Unifilar 
9.2 Disjuntor:  

9.2.1 Modelo / Fabricante: Informar 
9.2.2 Tipo: Ver Unifilar 
9.2.3 Corrente Nominal: Ver unifilar 
9.3 Contator:  

9.3.1 Modelo / Fabricante: Informar 
9.3.2 Tensão de Comando (Vca): 120 
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
9.3.3 Contatos Auxiliares: Informar 
9.3.4 Corrente Nominal (AC3) Mínima (A): 22 
9.4 Relé Inteligente:  

9.4.1 Modelo / Fabricante: Informar 
9.4.2 Faixa de Ajuste: Informar 
9.4.3 Funções: Sobrecarga, desequilíbrio de 

corrente, proteção de motor a 
vazio, rotor bloqueado, 

partida longa limitação de 
conjugado, medição de 

corrente. 
9.5 Relé Auxiliar:  

9.5.1 Modelo / Fabricante: Informar 
9.5.2 Contatos Auxiliares: Informar 
9.5.3 Tensão de Comando (Vca): 120 
9.6 Sinaleiro:  

9.6.1 Modelo / Fabricante: Linha pesada/ Informar 
9.6.2 Tensão da Lâmpada (V): 130 – 7 leds 
9.6.3 Ø Furação (mm): 30,5 
9.6.4 Função: Ligado / Desligado 
9.6.5 Cores: Vermelho / Verde 
9.7 Botão Reset:  

9.7.1 Tipo: Luminoso 
9.7.2 Modelo / Fabricante: Informar 
9.7.3 Tensão da Lâmpada (V): 130 – 7 leds 
9.7.4 Ø Furação (mm): 30,5 
9.7.5 Contatos Auxiliares 1NA + 1NF 
9.8 Botões de comando/comutadores:  

9.8.1 Tipo: Luminoso 
9.8.2 Modelo / Fabricante: Informar 
9.8.3 Tensão da Lâmpada (V): 130 – 7 leds 
9.8.4 Ø Furação (mm): 30,5 
9.8.5 Contatos Auxiliares 1NA + 1NF 

NOTAS: 

• O CCM deverá ser do tipo “Inteligente” utilizando relés de proteção de motores 

microprocessados com interface de comunicação com rede tipo Profibus DP.  

• O multimedidor do circuito de entrada deverá possuir interface de comunicação para 

rede tipo Modbus RTU. 
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6.3. Projeto 

Os procedimentos adotados para elaboração de uma proposta comercial varia 

de empresa para empresa, é muito comum que as proposta comerciais sejam 

elaboradas somente através do descritivo enviado pelo cliente sem elaboração de 

um projetos preliminar. Neste ponto ocorre muitas divergências entre as solicitações 

dos clientes e a proposta elaborada que será descoberto apenas na fase de 

montagem. 

Para sanar este problema aconselha-se elaborar um projeto preliminar que 

contemple a oferta que será fornecida, nesses casos a empresa proponente se 

resguarda de futuras alterações realizadas pelos seus clientes. 

Esta fase de projeto ela pode ser demorada mas é de grande auxilio na leitura 

da proposta e reduz a margem de erro no custo do projeto. 

Juntamente com a especificação enviada pelo cliente foi enviada a tabela de 

cargas que pode ser vista no tabela 6.1, através desta tabela juntamente com as 

especificações foram elaborados os projetos que podem ser vistos no Anexo I. 

Tabela 6.1: Tabela de Cargas 

TAG POTENCIA (CV) DENOMINAÇÃO 
BP-147-1304 250 BOMBA DE POLPA 
BP-147-1304R 250 BOMBA DE POLPA 
BP-147-2304 250 BOMBA DE POLPA 
BP-147-2304R 250 BOMBA DE POLPA 
BP-147-3304 250 BOMBA DE POLPA 
BP-147-3304R 250 BOMBA DE POLPA 
AM-147A-1304 1,5 AMOSTRADOR LINEAR 
AM-147A-2304 1,5 AMOSTRADOR LINEAR 
AM-147A-3304 1,5 AMOSTRADOR LINEAR 
AM-147A-4304 1,5 AMOSTRADOR LINEAR 
AL-143A-9708 4,0 ALIMENTADOR DE CORREIA 
AM-143A-9708C 5,0 AMOSTRADOR CROSSBELT 
CQ-143A-9708 4,0 QUARTEADOR ROTATIVO 
AM-145A-9803 1,5 AMOSTRADOR 
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6.4. Proposta comercial 

A maneira mais rápida de elaborar uma proposta comercial é a partir do 

levantamento da lista de materiais, para que se possa mensurar o quanto irá ser 

necessário de investir em materiais para aquele determinado painel. É por isso que 

é mais viável elaborar o projeto primeiramente, pois você pode levantar a lista de 

material mais rápido, conseguindo com isso mensurar o prazo de entrega do 

equipamento mais exato, caso todos os materiais estejam em estoque. 

Para facilitar ainda mais a elaboração da proposta técnica/comercial e a fácil 

identificação dos componentes para o proponente é viável que se coloque o material 

separadamente por coluna. Portanto para a coluna de entrada temos a seguinte lista 

de materiais: 

 

Tabela 6.2: Lista de Materiais - Coluna de Entrada 

Ref. Descrição Código Qtd. Fabricante 
CE - 1.1 DISJUNTOR NW1600H1 

MICROLOGIC6.0E EXT 3P CE094 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.2 BOBINA DE FECHAMENTO 
100/130V NW 48483 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.3 BOBINA DE ABERTURA 100/130V 
NW 48493 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.4 MOTORIZACAO 100/130VCC NW 
EXTRAIVEL  48523 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.5 CONTATO PRONTO PRA 
FECHAR NW EXTRAIVEL 48469 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.6 
TRANSFORMADOR DE 
POTENCIAL 480/R3 - 115/R3 VCA 
– 1,2P25 - 150VA 

TP_2 3 KRON 

CE - 1.7 
TRANSFORMADOR 
DECORRENTE 2500/5A - 
1,2C12,5 

TC_9 3 KRON 

CE - 1.8 
CONJ. DE BORNES 
SECCIONÁVEIS - 4 TENSÃO + 6 
CORRENTE 

129A514601 1 ELSTER 

CE - 1.9 
RELE DE PROTECAO B21 
AVANCADO COM TENSAO DE 
ACIMA DE 60V 

59624UD24/250VCC 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.10 
CABO P/ MODULO REMOTO 
2000MM PARA RELE DE 
PROTECAO 

59661 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.11 INTERFACE RS485 2 FIOS PARA 
RELE DE PROTECAO 59642 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.12 DISJUNTOR MAGNETICO TESYS 
GV2 4A MANOPLA GV2L08 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.13 DISJUNTOR MAGNETICO TESYS 
GV2 6,3A MANOP GV2L10 1 SCHNEIDER ELECTRIC 
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CE - 1.14 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P 
CURVA C 6A 440V A9F74306 1 

 
SCHNEIDER ELECTRIC 
 

CE - 1.15 
TERMOSTATO BIMETALICO 
PARA AQUECIMENTO, 250VCA, 
0-60° - 10A 

TLZ-520 1 TASCO 

CE - 1.16 RESISTOR  DESUMIFICAÇÃO  
PARA  PAINEIS   150W  220V 02CR-150-220-322 1 RRESISTORES 

CE - 1.17 
SINALIZADOR 22MM PLASTICO 
ALIMENTACAO DIRETA BA9S 
250V VERDE 

XB5AV63 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.18 
SINALIZADOR 22MM PLASTICO 
ALIMENTACAO DIRETA BA9S 
250V VERMELHO  

XB5AV64 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.19 LAMP. LED BA9S 125VCC VD DL1CJAP1253 1 SCHNEIDER ELECTRIC 
CE - 1.20 LAMP. LED BA9S 125VCC VM DL1CJAP1254 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.21 

CHAVE DE COMANDO 
DISJUNTOR DESLIGA-LIGA - 3NA 
SEM RETENÇÃO POS. DESL. E 
3NA SEM RETENÇÃO POS. LIGA 

CA20B-BR5855-E 1 KRAUS E NAIMER 

CE - 1.22 ILUMINAÇÃO INTERIOR DO 
PAINEL ILUMINACAO 1 OSRAM 

CE - 1.23 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 
6A 230V  K32F1C6 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.24 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 
CURVA C 4A 440V A9F74204 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.25 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 
CURVA C 10A 440V  A9F74210 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

CE - 1.26 FONTE CHAVEADA 
UNIVIVERSAL 24VCC 3A  ABL8RPS24030 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

 

Tabela 6.3: Lista de Materiais - Coluna 1 

Ref. Descrição Código Qtd. Fabricante 
1.1 INTERFACE HOMEM MAQUINA 

GRAFICA COLOR 15 TOUCH XBTGT7340 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.2 FONTE CHAVEADA 
UNIVIVERSAL 24VCC 3A  ABL8RPS24030 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.3 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P 
CURVA C 25A 230V  A9F74125 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.4 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 
CURVA C 4A 440V A9F74204 2 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.5 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 
6A 230V  K32F1C6 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.6 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 
16A 230V K32F1C16 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.7 
TERMOSTATO BIMETALICO 
PARA AQUECIMENTO, 250VCA, 
0-60° - 10A 

TLZ-520 1 TASCO 

1.8 RESISTOR  DESUMIFICAÇÃO  
PARA  PAINEIS   150W  220V 02CR-150-220-322 1 RRESISTORES 

1.9 REPETIDOR PROFIBUS DP 6ES79720AA01-0XA0 2 SIEMENS 

1.10 CONECTOR TIPO DB9 MACHO 6ES7-972-0BA30-
0XA0 2 SIEMENS 

1.11 ILUMINAÇÃO INTERIOR DO 
PAINEL ILUMINACAO 1 OSRAM 
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Tabela 6.4: Lista de Materiais - Coluna 2 

Ref. Descrição Código Qtd. Fabricante 
2.1 DISJUNTOR NSX630H MICROLOGIC 

1.3M 500A 3P  LV432950 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

2.2 COMANDO ROTATIVO 
TELESCOPIOP/BLOKSET 32607 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

2.3 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

2.4 BOBINA DE ABERTURA 100/130VCA 
NSX100/631 LV429386 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

2.5 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 6A 230V A9F74106 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

2.6 TERMOSTATO BIMETALICO PARA 
AQUECIMENTO, 250VCA, 0-60° - 10A TLZ-520 1 TASCO 

2.7 RESISTOR  DESUMIFICAÇÃO  PARA  
PAINEIS   150W  220V 02CR-150-220-322 1 RRESISTORES 

2.8 ILUMINAÇÃO INTERIOR DO PAINEL ILUMINACAO 1 CGR 
 

Tabela 6.5: Lista de Materiais - Coluna 3 

Ref. Descrição Código Qtd. Fabricante 
3.1 DISJUNTOR NSX630H MICROLOGIC 

1.3M 500A 3P  LV432950 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

3.2 COMANDO ROTATIVO TELESCOPIO 32607 2 SCHNEIDER ELECTRIC 
3.3 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

3.4 BOBINA DE ABERTURA 100/130VCA 
NSX100/631 LV429386 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

3.5 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 6A 230V A9F74106 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

3.6 TERMOSTATO BIMETALICO PARA 
AQUECIMENTO, 250VCA, 0-60° - 10A TLZ-520 1 TASCO 

3.7 RESISTOR  DESUMIFICAÇÃO  PARA  
PAINEIS   150W  220V 02CR-150-220-322 1 RRESISTORES 

3.8 ILUMINAÇÃO INTERIOR DO PAINEL ILUMINACAO 1 CGR 
 

Tabela 6.6: Lista de Materiais - Coluna 4 

Ref. Descrição Codigo Qtd. Fabricante 
4.1 DISJUNTOR NS80H MA6.3 6.3A 

TRIPOLAR  28104 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.2 MANOPLA PROLONGADA NS80H 28052 6 SCHNEIDER ELECTRIC 
4.3 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.4 CHAVE REVERSORA 3P TESYS D 
40A 115VCA  LC2D40FE7 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.5 ANTIPARASITA RC 50-127VCA 
D40/D115 LA4DA2G 12 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.6 CONTATO AUX. INST. FR. 2NA+2NF 
CONT. LADN22 12 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.7 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 6A 230V A9F74106 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.8 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 2A 230V A9F74102 6 

 
SCHNEIDER ELECTRIC 
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4.9 
CONTATO AUXILIAR ACTI9 IOF 
1NA/NF PARA DISJUNTOR IC60 240-
415VCA 24-130VDC 

A9A26924 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.10 SINALEIRO 30MM METALICO 
ALIMENTACAO DIRETA VERDE 9001KP40G9 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.11 SINALEIRO 30MM METALICO 
ALIMENTACAO DIRETA VERMELHO  9001KP40R9 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.12 LAMP. LED BA9S 120VCA VD DL1CJAP1203A 6 SCHNEIDER ELECTRIC 
4.13 LAMP.LED BA9S 120VCA VM  DL1CJAP1204A 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.14 
BOTAO 30MM METALICO LUMINOSO 
G.ALTA ALIMENT DIRETA 1NA 
AMARELO 

9001K3L40YH5 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.15 LAMP. LED BA9S 120VCA AM DL1CJAP1205A 6 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.16 RELÉ ELETRONICO INTELIGENTE, 
SIMOCODE FAIXA DE 1,25-6,3A 3UF50-01-3BJ00-1 6 SIEMENS 

4.17 MICRO INTERRUPTOR COM 
ROLDANA  XC1ZP2205 12 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.18 DISJUNTOR NS80H MA6.3 6.3A 
TRIPOLAR  28104 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.19 MANOPLA PROLONGADA NS80H 28052 1 SCHNEIDER ELECTRIC 
4.20 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.21 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 6A 230V A9F74106 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.22 DISJUNTOR NS80H MA12.5 12.5A 
TRIPOLAR  28103 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.23 MANOPLA PROLONGADA NS80H 28052 1 SCHNEIDER ELECTRIC 
4.24 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.25 CHAVE REVERSORA 3P TESYS D 
40A 115VCA  LC2D40FE7 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.26 ANTIPARASITA RC 50-127VCA 
D40/D115 LA4DA2G 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.27 CONTATO AUX. INST. FR. 2NA+2NF 
CONT. LADN22 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.28 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 6A 230V A9F74106 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.29 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA 
C 2A 230V A9F74102 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.30 
CONTATO AUXILIAR ACTI9 IOF 
1NA/NF PARA DISJUNTOR IC60 240-
415VCA 24-130VDC 

A9A26924 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.31 SINALEIRO 30MM METALICO 
ALIMENTACAO DIRETA VERDE 9001KP40G9 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.32 SINALEIRO 30MM METALICO 
ALIMENTACAO DIRETA VERMELHO  9001KP40R9 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.33 LAMP. LED BA9S 120VCA VD DL1CJAP1203A 1 SCHNEIDER ELECTRIC 
4.34 LAMP.LED BA9S 120VCA VM  DL1CJAP1204A 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.35 
BOTAO 30MM METALICO LUMINOSO 
G.ALTA ALIMENT DIRETA 1NA 
AMARELO 

9001K3L40YH5 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.36 LAMP. LED BA9S 120VCA AM DL1CJAP1205A 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

4.37 RELÉ ELETRONICO INTELIGENTE, 
SIMOCODE FAIXA DE 6,3-25A 3UF50-11-3BJ00-1 1 SIEMENS 

4.38 MICRO INTERRUPTOR COM 
ROLDANA  XC1ZP2205 2 SCHNEIDER ELECTRIC 
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Agora que já foi possível levantar todos os matérias que vão ser utilizados na 

montagem do CCM inteligente é possível finalizar a proposta comercial 

acrescentado alguns itens importantes tais como: Estrutura, barramentos, bornes, 

miscelâneas (fios, e parafusos), plaquetas, serviço de montagem e no fim o mais 

importante que é a Margem de lucro. 

Agrupando todos os itens descritos acima com os materiais já mensurados  

obtém-se a lista de material definitiva. 

 

Tabela 6.7: Lista de Materiais Completa do CCM ofertado 

Ref. Descrição Código Qtd. Fabricante 
1.1 RESISTOR  DESUMIFICAÇÃO  

PARA  PAINEIS   150W  220V 02CR-150-220-322 3 RRESISTORES 

1.2 CONJ. DE BORNES SECCIONÁVEIS 
- 4 TENSÃO + 6 CORRENTE 129A514601 1 ELSTER 

1.3 MANOPLA PROLONGADA NS80H 28052 8 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.4 DISJUNTOR NS80H MA12.5 12.5A 
TRIPOLAR  28103 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.5 DISJUNTOR NS80H MA6.3 6.3A 
TRIPOLAR  28104 7 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.6 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 12 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.7 COMANDO ROTATIVO 
TELESCOPIOP/BLOKSET 32607 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.8 RELÉ ELETRONICO INTELIGENTE, 
SIMOCODE FAIXA DE 1,25-6,3A 3UF50-01-3BJ00-1 6 SIEMENS 

1.9 RELÉ ELETRONICO INTELIGENTE, 
SIMOCODE FAIXA DE 6,3-25A 3UF50-11-3BJ00-1 1 SIEMENS 

1.10 CONTATO PRONTO PRA FECHAR 
NW EXTRAIVEL 48469 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.11 BOBINA DE FECHAMENTO 
100/130V NW 48483 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.12 BOBINA DE ABERTURA 100/130V 
NW 48493 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.13 MOTORIZACAO 100/130VCC NW 
EXTRAIVEL  48523 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.14 
RELE DE PROTECAO B21 
AVANCADO COM TENSAO DE 
ACIMA DE 60V 

59624UD24/250VCC 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.15 INTERFACE RS485 2 FIOS PARA 
RELE DE PROTECAO 59642 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.16 
CABO P/ MODULO REMOTO 
2000MM PARA RELE DE 
PROTECAO 

59661 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.17 REPETIDOR PROFIBUS DP 6ES79720AA01-
0XA0 2 SIEMENS 

1.18 CONECTOR TIPO DB9 MACHO 6ES7-972-0BA30-
0XA0 2 SIEMENS 

1.19 
BOTAO 30MM METALICO 
LUMINOSO G.ALTA ALIMENT 
DIRETA 1NA AMARELO 

9001K3L40YH5 7 

 
SCHNEIDER ELECTRIC 
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1.20 SINALEIRO 30MM METALICO 
ALIMENTACAO DIRETA VERDE 9001KP40G9 7 

 
SCHNEIDER ELECTRIC 

 

1.21 SINALEIRO 30MM METALICO 
ALIMENTACAO DIRETA VERMELHO  9001KP40R9 7 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.22 
CONTATO AUXILIAR ACTI9 IOF 
1NA/NF PARA DISJUNTOR IC60 
240-415VCA 24-130VDC 

A9A26924 7 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.23 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P 
CURVA C 2A 230V A9F74102 7 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.24 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P 
CURVA C 6A 230V A9F74106 12 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.25 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P 
CURVA C 25A 230V  A9F74125 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.26 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 
CURVA C 4A 440V A9F74204 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.27 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 
CURVA C 10A 440V  A9F74210 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.28 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P 
CURVA C 6A 440V A9F74306 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.29 FONTE CHAVEADA UNIVIVERSAL 
24VCC 3A  ABL8RPS24030 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.30 

CHAVE DE COMANDO DISJUNTOR 
DESLIGA-LIGA - 3NA SEM 
RETENÇÃO POS. DESL. E 3NA SEM 
RETENÇÃO POS. LIGA 

CA20B-BR5855-E 1 KRAUS E NAIMER 

1.31 DISJUNTOR NW1600H1 
MICROLOGIC6.0E EXT 3P CE094 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.32 LAMP. LED BA9S 120VCA VD DL1CJAP1203A 7 SCHNEIDER ELECTRIC 
1.33 LAMP.LED BA9S 120VCA VM  DL1CJAP1204A 7 SCHNEIDER ELECTRIC 
1.34 LAMP. LED BA9S 120VCA AM DL1CJAP1205A 7 SCHNEIDER ELECTRIC 
1.35 LAMP. LED BA9S 125VCC VD DL1CJAP1253 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.36 LAMPADA LED PARA BASE BA9S 
125VCC VERMELHO DL1CJAP1254 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.37 DISJUNTOR MAGNETICO TESYS 
GV2 4A MANOPLA GV2L08 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.38 DISJUNTOR MAGNETICO TESYS 
GV2 6,3A MANOP GV2L10 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.39 ILUMINAÇÃO INTERIOR DO PAINEL ILUMINACAO 3 OSRAM 

1.40 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 16A 
230V K32F1C16 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.41 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 6A 
230V  K32F1C6 2 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.42 ANTIPARASITA RC 50-127VCA 
D40/D115 LA4DA2G 14 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.43 CONTATO AUX. INST. FR. 2NA+2NF 
CONT. LADN22 14 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.44 CHAVE REVERSORA 3P TESYS D 
40A 115VCA  LC2D40FE7 7 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.45 BOBINA DE ABERTURA 100/130VCA 
NSX100/631 LV429386 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.46 DISJUNTOR NSX630H MICROLOGIC 
1.3M 500A 3P  LV432950 4 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.47 INTERFACE HOMEM MAQUINA 
GRAFICA COLOR 15 TOUCH XBTGT7340 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.48 TRANSFORMADOR DECORRENTE 
2500/5A - 1,2C12,5 TC_9 3 

 
KRON 
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1.49 
TERMOSTATO BIMETALICO PARA 
AQUECIMENTO, 250VCA, 0-60° - 
10A 

TLZ-520 3 

 
 

TASCO 
 

1.50 
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 
480/R3 - 115/R3 VCA – 1,2P25 - 
150VA 

TP_2 3 KRON 

1.51 
SINALIZADOR 22MM PLASTICO 
ALIMENTACAO DIRETA BA9S 250V 
VERDE 

XB5AV63 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.52 
SINALIZADOR 22MM PLASTICO 
ALIMENTACAO DIRETA BA9S 250V 
VERMELHO  

XB5AV64 1 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.53 MICRO INTERRUPTOR COM 
ROLDANA  XC1ZP2205 14 SCHNEIDER ELECTRIC 

1.54 

DEMAIS ACESSÓRIOS COMO: 
PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, 
ANILHAS, TERMINAIS, ETC..  
ESTÃO INCLUSOS EM NOSSO 
ESCOPO DE FORNECIMENTO. 

ACESSORIOS    

1.55 BARRAMENTO RETANGULAR DE 
COBRE 1/4" x 4" - 1437A BARRA1437A 30 FENIX 

1.56 BARRAMENTO RETANGULAR DE 
COBRE 1/4" x 3 3/4" - 1347A BARRA1347A 24 FENIX 

1.57 BARRAMENTO RETANGULAR DE 
COBRE 1/4" x 2 1/2" - 898A BARRA898A 6 FENIX 

1.58 MÃO DE OBRA - MONTAGEM SERVIÇO_M 200 MONTADOR 

1.59 
DIVERSOS (FIOS, BORNES, 
PARAFUSOS, GARRAS DE 
POTÊNCIA E COMANDO, ETC) 

DIVERSOS 60 MONTADOR 

 

Com a lista de material pronta e já considerado a quantidade de 

Homens/Hora para a montagem basta apenas adicionar a estrutura mecânica do 

painel, nesta proposta está considerado a estrutura de CCM fornecido pela 

Macropainel-SP. 

A margem de venda é o fator que temos para negociação com o cliente 

juntamente com o lucro, durante a negociação deve-se ficar atento para não reduzir 

muito a margem de lucro. 

Para trabalhar na área comercial você também deve procurar entender um 

pouco sobre tributação (impostos) pois existem casos que você consegue faturar 

painéis com IPI de 0% ou até com ICMS reduzido. Porem existe casos que o IPI e 

ICMS vão com as alíquotas cheias e ainda tem Substituição tributaria. Entendendo 

sobre os tributos incidentes você conseguirá elaborar uma proposta competitiva e 

sem que a venda deste equipamento cause multas futuras por sonegação de 

impostos. 
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Na tabela 6.8 temos o descritivo técnico que deverá ser colocado na proposta 

juntamente com a tabela 6.9 que representa as condições comerciais. 

 

Tabela 6.8: Descritivo Técnico dos componentes ofertados 

ITEM DESCRIÇÃO MODELO QUANT. FABRICANTE 

1 CCM INTELIGENTE - TCC ENG. 
ELÉTRICA 2200 x 4700 x 800 1 MACROPAINEL 

1.1 

Conjunto composto por 05 Colunas, sendo: 
 
01 Pç – Coluna de Entrada tipo MP15E – 2200 x 700 x 800m/m, com: 
   -   02 compartimentos fixo tam. 6 (600mm). 
   -   01 compartimento fixo tam. 5,5 (550mm). 
 
01 Pç – Coluna 1 tipo MP15E – 2200 x 700 x 800m/m, com: 
   -   01 gaveta fixa tam 18 (1800mm). 
 
02 Pçs – Coluna 2 e 3 tipo MP15E – 2200 x 1300 x 800m/m, com: 
   -   04 gavetas fixas tam 4 (400mm). 
   -   01 gaveta extraível tam 2 (200mm). 
   -   Canal de cabos com 200m/m de largura. 
   -  Coluna adicional de 400m/m de largura. 
 
01 Pç – Coluna 4 tipo MP16E – 2200x 700x 800m/m, com: 
   -   04 gavetas extraíveis tam 3 (300mm). 
   -   04 gavetas extraíveis tam 1,5 (150mm).. 
   -   Canal de cabos com 250m/m de largura. 

1.2 RESISTOR  DESUMIFICAÇÃO  PARA  PAINEIS   
150W  220V 02CR-150-220-322 3 RRESISTORES 

1.3 CONJ. DE BORNES SECCIONÁVEIS - 4 TENSÃO + 
6 CORRENTE 129A514601 1 ELSTER 

1.4 MANOPLA PROLONGADA NS80H 28052 8 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.5 DISJUNTOR NS80H MA12.5 12.5A TRIPOLAR  28103 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.6 DISJUNTOR NS80H MA6.3 6.3A TRIPOLAR  28104 7 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.7 CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE 29450 12 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.8 COMANDO ROTATIVO TELESCOPIOP/BLOKSET 32607 4 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.9 RELÉ ELETRONICO INTELIGENTE, SIMOCODE 
FAIXA DE 1,25-6,3A 3UF50-01-3BJ00-1 6 SIEMENS 

1.10 RELÉ ELETRONICO INTELIGENTE, SIMOCODE 
FAIXA DE 6,3-25A 3UF50-11-3BJ00-1 1 SIEMENS 

1.11 CONTATO PRONTO PRA FECHAR NW 
EXTRAIVEL 48469 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.12 BOBINA DE FECHAMENTO 100/130V NW 48483 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.13 BOBINA DE ABERTURA 100/130V NW 48493 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.14 MOTORIZACAO 100/130VCC NW EXTRAIVEL  48523 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.15 RELE DE PROTECAO B21 AVANCADO COM 
TENSAO DE ACIMA DE 60V 59624UD24/250VCC 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 
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1.16 INTERFACE RS485 2 FIOS PARA RELE DE 
PROTECAO 59642 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.17 CABO P/ MODULO REMOTO 2000MM PARA RELE 
DE PROTECAO 59661 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.18 REPETIDOR PROFIBUS DP 6ES79720AA01-
0XA0 2 SIEMENS 

1.19 CONECTOR TIPO DB9 MACHO 6ES7-972-0BA30-
0XA0 2 SIEMENS 

1.20 BOTAO 30MM METALICO LUMINOSO G.ALTA 
ALIMENT DIRETA 1NA AMARELO 9001K3L40YH5 7 

 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 

 

1.21 SINALEIRO 30MM METALICO ALIMENTACAO 
DIRETA VERDE 9001KP40G9 7 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.22 SINALEIRO 30MM METALICO ALIMENTACAO 
DIRETA VERMELHO  9001KP40R9 7 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.23 CONTATO AUXILIAR ACTI9 IOF 1NA/NF PARA 
DISJUNTOR IC60 240-415VCA 24-130VDC A9A26924 7 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.24 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 2A 230V A9F74102 7 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.25 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 6A 230V A9F74106 12 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.26 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA C 25A 230V  A9F74125 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.27 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P CURVA C 4A 440V A9F74204 4 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.28 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P CURVA C 10A 440V  A9F74210 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.29 DISJUNTOR ACTI9 IC60N 3P CURVA C 6A 440V A9F74306 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.30 FONTE CHAVEADA UNIVIVERSAL 24VCC 3A  ABL8RPS24030 2 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.31 
CHAVE DE COMANDO DISJUNTOR DESLIGA-
LIGA - 3NA SEM RETENÇÃO POS. DESL. E 3NA 
SEM RETENÇÃO POS. LIGA 

CA20B-BR5855-E 1 KRAUS E NAIMER 

1.32 DISJUNTOR NW1600H1 MICROLOGIC6.0E EXT 3P CE094 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.33 LAMP. LED BA9S 120VCA VD DL1CJAP1203A 7 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.34 LAMP.LED BA9S 120VCA VM  DL1CJAP1204A 7 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.35 LAMP. LED BA9S 120VCA AM DL1CJAP1205A 7 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.36 LAMP. LED BA9S 125VCC VD DL1CJAP1253 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.37 LAMPADA LED PARA BASE BA9S 125VCC 
VERMELHO DL1CJAP1254 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.38 DISJUNTOR MAGNETICO TESYS GV2 4A 
MANOPLA GV2L08 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.39 DISJUNTOR MAGNETICO TESYS GV2 6,3A 
MANOP GV2L10 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.40 ILUMINAÇÃO INTERIOR DO PAINEL ILUMINACAO 3 OSRAM 

1.41 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 16A 230V K32F1C16 1 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.42 DISJUNTOR K32F 1P CURVA C 6A 230V  K32F1C6 2 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.43 ANTIPARASITA RC 50-127VCA D40/D115 LA4DA2G 14 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.44 CONTATO AUX. INST. FR. 2NA+2NF CONT. LADN22 14 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.45 CHAVE REVERSORA 3P TESYS D 40A 115VCA  LC2D40FE7 7 SCHNEIDER 
ELECTRIC 
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1.46 BOBINA DE ABERTURA 100/130VCA NSX100/631 LV429386 4 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.47 DISJUNTOR NSX630H MICROLOGIC 1.3M 500A 3P  LV432950 4 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.48 INTERFACE HOMEM MAQUINA GRAFICA 
COLOR 15 TOUCH TFT ETH VID XBTGT7340 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.49 TRANSFORMADOR DECORRENTE 2500/5A - 
1,2C12,5 TC_9 3 KRON 

1.50 TERMOSTATO BIMETALICO PARA 
AQUECIMENTO, 250VCA, 0-60° - 10A TLZ-520 3 TASCO 

1.51 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 480/R3 - 
115/R3 VCA – 1,2P25 - 150VA TP_2 3 KRON 

1.52 SINALIZADOR 22MM PLASTICO ALIMENTACAO 
DIRETA BA9S 250V VERDE XB5AV63 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.53 SINALIZADOR 22MM PLASTICO ALIMENTACAO 
DIRETA BA9S 250V VERMELHO  XB5AV64 1 SCHNEIDER 

ELECTRIC 

1.54 MICRO INTERRUPTOR COM ROLDANA  XC1ZP2205 14 SCHNEIDER 
ELECTRIC 

1.55 

DEMAIS ACESSÓRIOS COMO:  PLAQUETAS 
DE IDENTIFICAÇÃO, ANILHAS, TERMINAIS, 
ETC..  ESTÃO INCLUSOS EM NOSSO ESCOPO 
DE FORNECIMENTO. 

      

1.56 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1/4" x 
4" - 1437A BARRA1437A 30 IBRAME 

1.57 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1/4" x 3 
3/4" - 1347A BARRA1347A 24 IBRAME 

1.58 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 1/4" x 2 
1/2" - 898A BARRA898A 6 IBRAME 

1.59 MÃO DE OBRA - MONTAGEM SERVIÇO_M 200 CGR 

1.60 DIVERSOS (FIOS, BORNES, PARAFUSOS, 
GARRAS DE POTENCIA E COMANDO, ETC) DIVERSOS 60 CGR 

 

Tabela 6.9: Condições Comercias de fornecimento 

ITEM QTD. TOTAL c/ 
IMPOSTOS e s/ IPI IPI TOTAL c/ ICMS 

E IPI 

1 CCM INTELIGENTE - 
TCC ENG. ELÉTRICA 1 R$ 301.470,79 15% R$ 346.691,41 

TOTAL   R$ 301.470,79 - R$ 346.691,41 
 

a)  Validade da Proposta: 15 dias. 
b)  Prazo de entrega: 60 dias 
c)  Local De Entrega: FOB 
d)  Condições De Pagamento: 28 DIAS 
e)  Impostos. : • ICMS: 12% incluso  

• IPI:      15%  incluso 
• PIS/COFINS:     3,65% incluso 

f)  Classificação fiscal: 8537.10.90 
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Capítulo 7 

Conclusões 

Os principais resultados concernentes a este Trabalho de Graduação podem 

ser descritos em duas realizações. 

A primeira consiste na elaboração de um estudo que permitiu conhecer 

melhor o que é um Centro de Controle de Motores Inteligente, suas principais 

características e diferenças para um Centro de Controle de Motores Convencional, 

foi possível conhecer melhor os equipamentos que podem ser empregados neste 

tipo de painel bem como as características de comunicação. 

O segundo ponto consiste na elaboração de uma proposta comercial e o 

desvendamento do caminho que se tem que percorrer para elaborar uma proposta 

comercial competitiva.  

Muitas empresas montadoras de painel que estão há anos no mercado ainda 

não tem coragem de orçar um CCM, pois tem um conceito pré-definido deste painel 

com algo muito diferente e peculiar, e com este trabalho podemos mostrar que 

elaborar uma proposta e fazer uma montagem de um CCM exige apenas atenção do 

setor de orçamentos e projetos para definir a melhor solução para o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
 



 

Referências Bibliográficas 

[1] NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. [S.l.]: [s.n.], 2004. p. 

1-13. 

[2] O Futuro dos Quadros e Paineís. O Setor Elétrico, São Paulo, p. 84-86, Abril 2013. 

 [3] Catálogo WEG. Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão - CCM’s BT, São 

Paulo, Outubro 2012. 

[4] ZAFALON, J. Lumière Eletric. Grau de proteção (IP), São paulo, 2008. 

[5] BOREL, J. E. V. Equipamentos do Sistema Elétrico de Potência. 1. ed. Belo 

Horizonte: [s.n.], v. I, 2012. 

[6] GRAZIANO, N. Painéis de baixa tensão TTA. O Setor Elétrico, São Paulo, n. 80, 

Setembro 2012. 

[7] ABNT. NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. Rio 

de Janeiro: ABNT, 2003. 

[8] Catálogo Lavil. Painéis Elétricos e CCM’s de baixa tensão, São Paulo, Março 2009. 

[9] ROCHA, GERALDO; ZANIRATO, EDUARDO; AYELLO, FERNANDO; TANINAGA, 

ROBERTO. Sistema de Proteção Contra Arco Voltalico. Schweitzer Engineering, São paulo, p. 

1-8, Abril 2010. 

 [10] Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão: soluções pré-testadas, pré-

concebidas e algumas novas exigências de mercado. http: //www.voltimum.com.br/, 2014. 

Disponivel em: <http://www.voltimum.com.br/>. Acesso em: 14 Janeiro 2014. 

[11] Centro de Comando inteligente de motores (CCMi) na indústria. Voltimum, 

2014. Disponivel em: <http://www.voltimum.com.br/>. Acesso em: 15 Janeiro 2014. 

[12] Catálogo Schneider Electric. BLOKSET - Painel de baixa tensão com alto nível de 

confiabilidade, São Paulo, Abril 2009. 1-64. 

[13] Cores Segurança - Norma ABNT NBR 7195/1995. Planquimica, 2014. Disponivel 

em: <http://www.planquimica.com.br/>. Acesso em: 16 Fevereiro 2014. 

99 
 



 

[14] GNECCO, CELSO; MARIANO, ROBERTO; FERNANDES, FERNANDO. Tratamento de 

Superfície e Pintura. Instituto brasileiro de Siderurgia/Centro brasileiro da Construção em 

Aço. Rio de Janeiro, p. 96. 2013. 

[15] Catálogo Schneider Electric/Crouzet. Sistema de Monitoramento Térmico, São 

Paulo, Agosto 2013. 1-6. 

[16] Guia Schneider Electric. Guia de ensaios em paíneis de Baixa Tensão, São Paulo, 

Junho 2008. 1-74. 

[17] SOLEDADE, G. L. Baixa, média ou alta tensão? glsoledade, 2012. Disponivel em: 

<http://glsoledade.wordpress.com/>. Acesso em: 18 Dezembro 2013. 

[18] Catálogo Schneider Electric. Blokset - Continuidade de Serviço Garantida com 

CCMi, São pailo, Julho 2008. 1-8. 

[19] SCHNEIDER ELECTRIC. Electrical installation Guide - Accordding to IED 

International Standars. França: Schneider Electric Industries SAS, v. I, 2007. 

[20] METTA. Metta Soluções Elétricas, 2014. Disponivel em: 

<http://www.metta.ind.br>. Acesso em: 14 Junho 2014. 

[21] SCHNEIDER ELECTRIC. Catálogo Masterpact NT and NW. França: Schneider 

Electric Industries SAS, v. I, 2009. 

[22] SCHNEIDER ELECTRIC. Catálogo Compact NSX. Brazil: Schneider Electric 

Industries SAS, v. I, 2009. 

[23] SCHNEIDER ELECTRIC. Catálogo Disjuntores motores e termomagnéticos – CVS, 

GV2, GV3 e GV7. Brazil: Schneider Electric Industries SAS, v. I, 2007. 

[24] SCHNEIDER ELECTRIC. Confiabilidade e segurança em partidas de motores e 

componentes de proteção TeSys. Brazil: Schneider Electric Industries SAS, v. I, 2009. 

[25] WEG. RW - Relés de Sobrecarga Térmico. Brazil: WEG, v. I, 2013. 

[26] WEG. Automação - Soft-Starters SSW07 e SSW08. Brazil: WEG, v. I, 2014. 

[27] WEG. Automação – Inversores de frequência. Brazil: WEG, v. I, 2014. 

[28] SCHNEIDER ELECTRIC. Guia Essencial Tesys. Brazil: Schneider Electric Industries 

SAS, v. I, 2012. 

[29] Siemens. Simocode Pro, a nova geração de relés inteligentes. Brazil: Siemens, v. 

I, 2014. 

100 
 



 

[30] SEL - Schweitzer Engineering Laboratories. Relé Inteligente SEL-849. Brazil: SEL, 

v. I, 2014. 

[31] MELO, W. Visão Geral dos Protocolos Modbus. 2005a. Disponível em: 

<http://www.cefetrn.br/~walmy/RI_A4.pdf> Acesso em 09 jun. 2014. 

[32] SEIXAS FILHO, C. Devicenet. 2004b. Disponível em:                                                               

<http://www.cpdee.ufmg.br/~seixas/PaginaSDA/Download/DownloadFiles/R2_DeviceNet.p

df> Acesso em 09 jun. 2014. 

[33] SMAR. O que é PROFIBUS? 2004. Disponível em: 

<http://www.smar.com/Brasil2/profibus .asp> Acesso em 13 jun. 2014. 

[34] SCHNEIDER ELECTRIC. Soluções  de Supervisão e Gestão. Brazil: Schneider 

Electric Industries SAS, v. I, 2013. 

[35] UNIPINHAL. NORMA IEC 61850. Brazil: Espírito Santo do Pinhal – SP, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 



 

ANEXOS 

7.1. Anexo I – Projeto CCM inteligente 
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