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Os comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos são essenciais na segurança e
eficácia dos mecanismos em que são aplicados. O livro "Comandos Elétricos De Sistemas
Pneumáticos e Hidráulicos" visa fornecer a professores e estudantes uma noção ampla e inter-
relacionada dos componentes desses dispositivos, seus variados tipos e empregos, bem como
noções de segurança e otimização da sua eficácia.
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PrefácioA coleção Informações Tecnológicas, contribuição da Editora SENAI-SP, busca reduzir
a escassez da literatura técnica no Brasil, e pretende também revelar novos autores. O
professor Ilo da Silva Moreira abre esta série de publicações com três importantes estudos, a
começar com Sistemas Pneumáticos, seguido pelos Sis-temas Hidráulicos Industriais e
Técnicas de Comando Pneumático e, ainda este ano, voltará ao público leitor para brindá-lo
com mais algumas obras de referência nessas áreas tecnológicas.As obras do professor Ilo
repassam métodos, técnicas e procedimentos através dos quais os esquemas de comandos
pneumáticos e hidráulicos podem ser elabo-rados, abordando, especialmente, os métodos
intuitivo, cascata e passo a passo.Fica aqui registrado o nosso reconhecimento ao professor Ilo
pela tarefa em-preendida na elaboração destes livros, escritos com concisão e de forma
inteligível a diferentes tipos de leitores. O autor saiu-se admiravelmente bem desse desafio,
tendo em vista sua larga experiência no ensino, tanto em Escolas SENAI como na Indústria,
sempre ministrando cursos na área da Pneumática, atividade esta que o acostumou a falar a
alunos, técnicos, instrutores, enfim, aos jovens e adultos interessados nesse
assunto.Confiamos que esta obra alargará o círculo inicial da sua clientela para abranger, além
das Escolas SENAI, outras instituições que têm a seu encargo ações no campo da formação
profissional.Walter Vicioni GonçalvesDiretor Regional SENAI-SP

COMPONENTES DOS CIRCUITOS ELÉTRICOSOs componentes elétricos utilizados nos
circuitos de comando são distribuídos em três categorias:• elementos de entrada de sinais



elétricos;• elementos de processamento de sinais;• elementos de saída de sinais
elétricos.Elementos de Entrada de SinaisOs componentes de entrada de sinais elétricos são
aqueles que emitem infor-mações ao circuito por meio de uma ação muscular, mecânica,
elétrica, eletrônica ou combinação entre elas. Entre os elementos de entrada de sinais
podemos citar as botoeiras, as chaves fim de curso, os sensores de proximidade e os
pressostatos, entre outros, todos destinados a emitir sinais para energização ou
desenergização do circuito, ou parte dele.Botoeiras:As botoeiras são chaves elétricas
acionadas manualmente que apresentam, em geral, um contato aberto e outro fechado. De
acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoeiras são caracterizadas
como pulsadoras ou com trava.

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos10As botoeiras pulsadoras invertem
seus contatos mediante o acionamento de um botão e, devido à ação de uma mola, retornam à
posição inicial quando cessa o acionamento.Essa botoeira possui um contato aberto e um
contato fechado, sendo acionada por um botão pulsador liso e reposicionada por mola.
Enquanto o botão não for acionado, os contatos 11 e 12 permanecem fechados, permitindo a
passagem da corrente elétrica, ao mesmo tempo que os contatos 13 e 14 se mantêm abertos,
interrompendo a passagem da corrente. Quando o botão é acionado, os contatos se invertem
de forma que o fechado abre e o aberto fecha. Soltando o botão, os contatos voltam à posição
inicial pela ação da mola de retorno.As botoeiras com trava também invertem seus contatos
mediante o acionamen-to de um botão, entretanto, ao contrário das botoeiras pulsadoras,
permanecem acionadas e travadas mesmo depois de cessado o acionamento.botão pulsador
tipo cogumelobotão liso tipo pulsador

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos11Esta botoeira é acionada por um
botão giratório com uma trava que mantém os contatos na última posição acionada. Como o
corpo de contatos e os bornes são os mesmos da figura anterior e apenas o cabeçote de
acionamento foi subs-tituído, esta botoeira também possui as mesmas características
construtivas, isto é, um contato fechado nos bornes 11 e 12 e um aberto 13 e 14. Quando o
botão é acionado, o contato fechado 11/12 abre e o contato 13/14 fecha e se mantêm tra-vados
na posição, mesmo depois de cessado o acionamento. Para que os contatos retornem à
posição inicial, é necessário acionar novamente o botão, agora no sentido contrário ao primeiro
acionamento.Outro tipo de botoeira com trava, muito usada como botão de emergência para
desligar o circuito de comando elétrico em momentos críticos, é acionada por botão do tipo
cogumelo.botão giratório com travabotão tipo cogumelo com trava(botão de emergência)

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos12Mais uma vez, o corpo de
contatos e os bornes são os mesmos, sendo trocado apenas o cabeçote de acionamento. O
botão do tipo cogumelo, também conhecido como botão soco-trava, quando é acionado, inverte



os contatos da botoeira e os mantém travados. O retorno à posição inicial se faz mediante um
pequeno giro do botão no sentido horário, o que destrava o mecanismo e aciona
automaticamente os contatos de volta a mesma situação de antes do acionamento.Outro tipo
de botão de acionamento manual utilizado em botoeiras é o botão flip-flop, também conhecido
como divisor binário, o qual alterna os pulsos dados no botão, uma vez invertendo os contatos
da botoeira, ou trazendo-os à posição inicial.Chaves fim de curso:As chaves fim de curso,
assim como as botoeiras, são comutadores elétricos de entrada de sinais, só que acionados
mecanicamente. As chaves fim de curso são, geralmente, posicionadas no decorrer do
percurso de cabeçotes móveis de má-quinas e equipamentos industriais, bem como das haste
de cilindros hidráulicos e ou pneumáticos.O acionamento de uma chave fim de curso pode ser
efetuado por meio de um rolete mecânico ou de um rolete escamoteável, também conhecido
como gatilho. Existem, ainda, chaves fim de curso acionadas por uma haste apalpadora, do tipo
utilizada em instrumentos de medição, como num relógio comparador.chave fim de curso
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acionada por um rolete mecânico e possui um con-tato comutador formado por um borne
comum 11, um contato fechado 12 e um aberto 14. Enquanto o rolete não for acionado, a
corrente elétrica pode passar pelos contatos 11 e 12 e está interrompida entre os contatos 11 e
14. Quando o rolete é acionado, a corrente passa pelos contatos 11 e 14 e é bloqueada entre
os contatos 11 e 12. Uma vez cessado o acionamento, os contatos retornam à posição inicial,
ou seja, 11 interligado com 12 e 14 desligado.chave fim de curso tipo roletechave fim de curso
tipo rolete
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também é acionada por um rolete mecânico mas, de outro modo, apresenta dois contatos
independentes sendo um fechado, formado pelos bornes 11 e 12, e outro aberto, efetuado
pelos bornes 13 e 14. Quando o rolete é acionado, os contatos 11 e 12 abrem, interrompendo a
passagem da corrente elétrica, enquanto os contatos 13 e 14 fecham, liberando a corrente.Os
roletes mecânicos apresentados anteriormente podem ser acionados em qualquer direção que
efetuarão a comutação dos contatos das chaves fim de curso. Existem, porém, outros tipos de
roletes que somente comutam os contatos das chaves se forem acionados em determinado
sentido de direção. São os chamados roletes escamoteáveis, também conhecidos na indústria
como gatilhos.Esta chave fim de curso, acionada por gatilho, somente inverte seus contatos
quando o rolete for atuado da esquerda para a direita. No sentido contrário, uma articulação
mecânica faz com que a haste do mecanismo dobre, sem acionar os contatos comutadores da
chave fim de curso. Dessa forma, somente quando o rolete é acionado da esquerda para a
direita, os contatos da chave se invertem permitindo que a corrente elétrica passe pelos
contatos 11 e 14 e seja bloqueada entre os contatos 11 e 12. Uma vez cessado o acionamento,
os contatos retornam à posição inicial, ou seja, 11 interligado com 12 e 14 desligado.chave fim



de curso tipo gatilho

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos15Sensores de proximidade:Os
sensores de proximidade, assim como as chaves fim de curso, são elementos emissores de
sinais elétricos os quais são posicionados no decorrer do percurso de cabeçotes móveis de
máquinas e equipamentos industriais, bem como das haste de cilindros hidráulicos e ou
pneumáticos. O acionamento dos sensores, entretan-to, não dependem de contato físico com
as partes móveis dos equipamentos, basta apenas que essas partes se aproximem dos
sensores a uma distância que varia de acordo com o tipo de sensor utilizado.Existem no
mercado diversos tipos de sensores de proximidade os quais devem ser selecionados de
acordo com o tipo de aplicação e do material a ser detectado. Os mais empregados na
automação de máquinas e equipamentos industriais são os sensores capacitivos, indutivos,
ópticos, magnéticos e ultrassônicos, além dos sen-sores de pressão, volume e temperatura,
muito utilizados na indústria de processos.Basicamente, os sensores de proximidade
apresentam as mesmas características de funcionamento. Possuem dois cabos de alimentação
elétrica, sendo um positivo e outro negativo, e um cabo de saída de sinal. Estando energizados
e ao se apro-ximarem do material a ser detectado, os sensores emitem um sinal de saída que,
devido principalmente à baixa corrente desse sinal, não podem ser utilizados para energizar
diretamente bobinas de solenoides ou outros componentes elétricos que exigem maior
potência.Diante dessa característica comum da maior parte dos sensores de proximida-de, é
necessária a utilização de relés auxiliares com o objetivo de amplificar o sinalsensor capacitivo

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos16de saída dos sensores,
garantindo a correta aplicação do sinal e a integridade do equipamento.Os sensores de
proximidade capacitivos registram a presença de qualquer tipo de material. A distância de
detecção varia de 0 a 20 mm, dependendo da massa do material a ser detectado e das
características determinadas pelo fabricante.Os sensores de proximidade indutivos são
capazes de detectar apenas materiais metálicos, a uma distância que oscila de 0 a 2 mm,
dependendo também do tama-nho do material a ser detectado e das características
especificadas pelos diferentes fabricantes.Os sensores de proximidade ópticos detectam a
aproximação de qualquer tipo de objeto, desde que este não seja transparente. A distância de
detecção varia de 0 a 100 mm, dependendo da luminosidade do ambiente. Normalmente, os
sensores ópticos por barreira fotoelétrica são construídos em dois corpos distintos, sendo um
emissor de luz e outro receptor. Quando um objeto se coloca entre os dois,sensor
indutivosensor óptico por barreira fotoelétrica

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos17interrompendo a propagação da
luz entre eles, um sinal de saída é, então, enviado ao circuito elétrico de comando.Outro tipo de
sensor de proximidade óptico, muito usado na automação indus-trial, é o do tipo reflexivo, no



qual emissor e receptor de luz são montados num único corpo, reduzindo espaço e facilitando
sua montagem entre as partes móveis dos equipamentos industriais. A distância de detecção é,
entretanto, menor, consi-derando que a luz transmitida pelo emissor deve refletir no material a
ser detectado e penetrar no receptor, o qual emitirá o sinal elétrico de saída.Os sensores de
proximidade magnéticos, como o próprio nome sugere, detec-tam apenas a presença de
materiais metálicos e magnéticos, como no caso dos imãs permanentes. São utilizados com
maior frequência em máquinas e equipamentossensor óptico reflexivo

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos18pneumáticos e são montados
diretamente sobre as camisas dos cilindros dotados de êmbolos magnéticos. Toda vez que o
êmbolo magnético de um cilindro se movimenta, ao passar pela região da camisa, onde
externamente está posicionado um sensor magnético, este é sensibilizado e emite um sinal ao
circuito elétrico de comando.Pressostatos:Os pressostatos, também conhecidos como
sensores de pressão, são chaves elétricas acionadas por um piloto hidráulico ou pneumático.
Os pressostatos são montados em linhas de pressão hidráulica e/ou pneumática e registram
tanto o acréscimo como a queda de pressão nessas linhas, invertendo seus contatos toda vez
que a pressão do óleo ou do ar comprimido ultrapassar o valor ajustado na mola de
reposição.Se a mola de regulagem deste pressostato for ajustada com uma pressão de, por
exemplo, 7 bar, enquanto a pressão na linha for inferior a esse valor, seu contato 11/12
permanece fe-chado ao mesmo tempo que o contato 13/14 se mantém aberto. Quando a
pressão na linha ultrapassar os 7 bar ajustado na mola, os con-tatos se invertem abrindo o
11/12 e fechando o 13/14.Elementos de processamento de sinaisOs componentes de
processamento de sinais elétricos são aqueles que analisam as informações emitidas ao
circuito pelos elementos de entrada, combinando-as entre si para que o comando elétrico
apresente o comportamento final desejado, diante dessas informações. Entre os elementos de
processamento de sinais pode-mos citar os relés auxiliares, os contatores de potência, os relés
temporizadores e os contadores, entre outros, todos destinados a combinar os sinais para
energização ou desenergização dos elementos de saída.pressostato pneumático(captador de
pressão)

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos19Relés auxiliares:Os relés
auxiliares são chaves elétricas de quatro ou mais contatos, acionadas por bobinas
eletromagnéticas. Há no mercado uma grande diversidade de tipos de relés auxiliares que,
basicamente, embora construtivamente sejam diferentes, apresentam as mesmas
características de funcionamento.Este relé auxiliar, particularmente, possui 2 contatos abertos
(13/14 e 43/44) e 2 fechados (21/22 e 31/32), acionados por uma bobina eletromagnética de
24 Vcc. Quando a bobina é energizada, imediatamente os contatos abertos fecham, per-mitindo
a passagem da corrente elétrica entre eles, enquanto os contatos fechados abrem
interrompendo a corrente. Quando a bobina é desligada, uma mola recoloca imediatamente os



contatos nas suas posições iniciais.relé auxiliar com 2 contatos abertos e 2 contatos
fechadosrelé auxiliar com 1 contatos NA e 1 NF

Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos20Além de relés auxiliares de 2
contatos abertos (NA) e 2 contatos fechados (NF), existem outros que apresentam o mesmo
funcionamento anterior, mas com 3 con-tatos NA e 1 NF.Este outro tipo de relé auxiliar utiliza
contatos comutadores, ao invés dos tradi-cionais contatos abertos e fechados. A grande
vantagem desse tipo de relé sobre os anteriores é a versatilidade do uso de seus contatos.
Enquanto, nos relés anteriores, a utilização fica limitada a 2 contatos Na e 2 NF ou 3 NA e 1 NF,
no relé de contatos comutadores, pode-se empregar as mesmas combinações, além de, se
necessário, todos os contatos abertos ou todos fechados ou ainda qualquer outra combinação
desejada. Quando a bobina é energizada, imediatamente os contatos comuns 11, 21, 31 e 41
fecham em relação aos contatos 13, 24, 34 e 44, respectivamente, e abrem em relação aos
contatos 12, 22, 32 e 42. Desligando a bobina, uma mola recoloca novamente os contatos na
posição inicial, isto é, 11 fechado com 12 e aberto com 14, 21 fechado com 22 e aberto com 24,
31 fechado com 32 e aberto com 34 e, por fim, 41 fechado com 42 e aberto em relação ao
44.Contatores de potência:Os contatores de potência apresentam as mesmas características
construtivas e de funcionamento dos relés auxiliares, sendo dimensionados para suportarem
correntes elétricas mais elevadas, empregadas na energização de dispositivos elé-tricos que
exigem maiores potências de trabalho.relé auxiliar com contatos comutadores



Cleder, “Excelente!. O livro é muito bom. Apresenta excelentes métodos de elaboração de
circuitos eletropneumáticos e eletrohidráulicos.Notei que os exemplos são idênticos aos da
apostila da Parker. Não sei dizer qual é cópia de qual.Pra mim compensou adquirir.”

Claudio Borges Pudo, “Comandos elétrcios. Excelente, me auxiliou demais”

Leonardo Aires, “Chegou rápido.. Livro curto e sintetizado.”

alessandro, “Excelente para estudo. Gostei minha biblioteca estava sem esse assunto técnico
sobre eltropneumatico.”

Cássio Vinícius Borba Lins, “EXCELENTE!. EXCELENTE!”

The book has a rating of  5 out of 4.8. 15 people have provided feedback.
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