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T

Diagramas de comandos

     ente imaginar uma cidade sem código de sinalização de trânsito. Ou seja, com placas
textuais, “Proibido a ultrapassagem”, “Limite de velocidade 80 Km/h”, “Curva acentuada a
esquerda”, “Proibido estacionar”.

Seria uma verdadeira loucura, dirigir tentando ler os textos das placas. Para facilitar a vida
dos motoristas, melhorar o fluxo dos carros e evitar até mesmo acidentes, foram criados os
códigos que substituem os textos.

Em eletricidade não é diferente, seria impossível desenhar um sistema de comandos elétri-
cos com os desenhos dos equipamentos e das fiações. Por isso existem os esquemas
elétricos.

Existem vários tipos de esquemas elétricos ou formas de representações de sistemas elé-
tricos industriais. Nesse capítulo você vai conhecer os esquemas elétricos e simbologias
mais utilizados em comandos elétricos.

Muito ânimo, pois temos bastante coisa nova pela frente.

Para um melhor aproveitamento do estudo deste capítulo, será bom que você conheça
fusíveis industriais, botoeiras, sinalizadores, contatores, relés térmicos e temporizadores.
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Diagramas de comando são esquemas elétricos com a finalidade de ilustrar um sistema elétri-
co industrial de forma padronizada e de fácil interpretação de qualquer usuário, na instalação e
manutenção desse sistema.

Os diagramas de comando permite a interpretação de um sistema industrial, pois:

• demonstra a seqüência de funcionamento do circuito;

• representa os componentes e funções;

• permite uma rápida localização dos componentes.

O diagrama de comando mais utilizado é o diagrama funcional, pois esse diagrama representa
os sistemas elétricos industriais de forma prática com fácil compreensão. Nesse tipo de diagra-
ma, o comando lógico é separado da parte de acionamento e são chamados de “Diagrama de
Comando” e “Diagrama Principal”.

A seguir é apresentado um exemplo de diagrama de comando funcional.
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O diagrama principal pode ser representado também de forma unifilar. O esquema a seguir
ilustra os dois casos;  diagrama multifilar e unifilar do mesmo circuito  principal.

Simbologia
A seguir serão apresentados os principais símbolos gráficos utilizados nos diagramas de co-
mandos elétricos.

Símbolo Componente Identificação

K1 Contator Contator “K” /  Bobina “A1” - “A2”

K6 Temporizador Temporizador “K” /  Bobina “A1” - “A2”

    H1 Sinalizador “H”

   K1 Contato aberto “K”

   K1 Contato fechado “K”

  K6 Contato de temporizador “K”

  S1 Botoeira NA “S”

  S0 Botoeira NF “S”

  F7 Relé térmico “F”

  F21 Fusível “F”

Motor “M”

FC1 Chave fim-de-curso “FC “
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A identificação dos contatos dos relés e contatores é feita por meio de números que indicam a
função e a posição do contato.

Os contatos dos contatores de potência que alimentam a carga, contatos principais (três), têm
a identificação feita da seguinte forma; entrada de força números ímpares e saída dos contatos
para a carga, números pares.

A figura a seguir ilustra essa identificação.

Os contatos de comando, ou seja, os contatos dos contatores auxiliares e contatos auxiliares
dos contatores de potência são identificados da seguinte forma:

São identificados por dois números, sendo que;

• o primeiro número (dezena) tanto na entrada como na saída indica a seqüência do contato, ou
seja, se o contator auxiliar tem quatro contatos, o primeiro será número “1”, o segundo número
“2” e assim por diante.

• o segundo número (unidade) identifica se o contato é aberto NA, números “1” e “2” sendo o “1”
entrada e “2” saída, ou se o contato é fechado NF, números “3” e “4”, sendo “3” entrada e “4”
saída.

Esse descritivo pode ser observado no esquema que segue.

Localização dos contatos

Em comandos mais complexos, a localização dos contatos dos contatores e relés são identifi-
cados logo abaixo do componentes com o número da linha em que os contatos estão localiza-
dos. Além da localização, a identificação do contatos é feita em colunas “A” para contatos
abertos (NA) e “F” para contatos fechados (NF).

K1

1  3  5

2  4  6
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O esquema abaixo ilustra essa localização.

A identificação também pode ser feita por colunas no lugar de linhas, neste caso é colocado
acima do esquema uma tabela com numerações de colunas.


