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INTRODUÇÃO

O termo teleférico refere-se a qualquer transporte aéreo por cabo, de pessoas ou materiais,
utilizando um cabo, ou cabos, para a sustentação e a tração. Os cabos podem ser
acoplados através de polias volantes, sobre os quais se deslocam as roldanas das
suspensões pertencentes às cabinas, ou podem ser postos em movimentos a partir de
estações terminais.
O teleférico é um meio de transporte bastante utilizado em locais íngremes, como
montanhas e florestas, pela sua adaptação a terrenos acidentados e pela sua facilidade em
transpor vales e cumes de montanhas, onde a instalação de outros meios de transporte
seria bastante difícil.
É igualmente utilizado em terrenos planos como meio de ligação entre fábricas, minas ou
portos marítimos. Podem ser aplicados ao longo de centenas de km de percurso, a
inclinações superiores a 45º, podem suportar cargas de até dezenas de pessoas ou dezenas
de toneladas de materiais, atingir velocidades entre 1,8 à 10 m/s e realizar débitos horários
de algumas centenas de toneladas de materiais e de centenas de pessoas.
2

2.1

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

Situação Atual

2.1.1 Casa máquinas

A casa de máquinas, ou área de sistema motriz, é composta por motores elétricos (atuante e
reserva), polias volante, estrutura de sustentação, trilho de ajuste, sistema tensor, cabos aço
e equipamentos elétricos.
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FIGURA 1 - DETALHE DO SISTEMA MOTRIZ

Vimos conforme a figura 3, que o sistema original possuía um motor principal e um motor de
automóvel que servia como gerador de energia. Uma polia volante movida pelos eixos de
ação da saída do motor elétrico e um sistema tensor de ajuste do cabo de aço.
Na análise preliminar em campo foi dado ênfase nas condições de preservação das
estruturas metálicas que compõem o sistema motriz, as condições da polia volante e seus
respectivos eixos, rolamentos e demais agregados ao sistema.
Como ações corretivas relativos as indicações de reparos, serão executados serviços para
eliminação de focos com oxidação nas faces e perfis metálicos que compõem toda a
estrutura do sistema motriz, remoção limpeza e substituição do rolamento da polia volante,
análise do conjunto da estrutura do sistema tensor e todo seus agregados, como cabos de
aço, rótulas, polias e tratamento de pintura.
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PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

Sistema de tração

O motor elétrico do sistema original deverá ser substituído por equipamentos mais
modernos. Serão instalados dois motores elétricos de 50 cv de potência acoplado a um
conjunto de redução para atender o projeto. Um motor será o atuante enquanto outro estará
em “stand by” caso haja algum problema, evitando assim a interrupção do sistema por
longos períodos, além do gerador de energia extra, para o caso de interrupções do serviço
elétrico.
Uma nova estrutura será projetada para a fixação dos equipamentos, conforme atividade 03
do termo de referência, os novos motores serão acoplados diretamente nos dentes da
engrenagem do volante principal, eliminando o sistema original composto por eixos, polias,
gerador original como motor de automóvel e correias, tornando-se um conjunto mais
moderno, fácil manutenção e economia, conforme projeto.

FIGURA 2 - INDICAÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO REMOVIDAS
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FIGURA 3- INDICAÇÃO COMPONENTE QUE SERÁ REMOVIDO

3.1.1 MOTORREDUTORES

Para o tracionamento do teleférico deverão ser utilizados dois motores sendo um principal e
outro reserva, a esses motores deverão ser acoplados redutores de modo a compatibilizar a
rotação e torque do motor para o funcionamento harmonico e seguro do teleférico. O projeto
executivo foi orientado pela utilização de motorredutor acoplado ao eixo do motor formando
sistema de empacotamento compacto e com eixo oco que permite a montagem diretamente
no volante superior do teleférico oferecendo vantagens como: fácil instalação e remoção
devido não ser necessário base e fundação para redutores, e permitem versatilidade de
montagem podendo ser montados na vertical ou horizontal, eixo para cima ou para baixo,
permitindo seu acoplamento conforme o projeto mecânico.
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3.1.2 MOTORES ELÉTRICOS

Os motores elétricos serão trifásicos, assíncronos de indução com rotor de gaiola de esquilo,
totalmente fechado com ventilação externa (TFVE).
As carcaças devem atender a norma ABNT-NBR 5432 e fornecidas com grau de proteção
IP55 (protegidos contra a penetração de poeira e contra projeções d’água de qualquer
direção), alimentados em 380 V e frequência de 60 Hz.
3.1.2.1 Dimensionamento do Motor do Teleférico
Peso Total: Cabos de aço + Cadeiras + Pessoas = 7200 Kg
Distância = 600 mts
V = 2,0 m/s
α = 12°

P = 7200 Kg

W = P x g = 7200 x 9,8 = 70560 N
F = M x sen α = 70560 x sen 12° = 14670 kgf
Pot = C x V (m/s) = 14670 x 2 = 29340 watts => 39,3 cv*
*considerando tração para esticar os cabos utilizar motor de 50 cv
Torque = (30000 x 37300W) / (π x 1750) = 203536 N.mm => 20,75 kgf/m

3.1.3 MOTOFREIO

O motofreio será utilizado apenas no motor principal consiste de um motor de indução
assíncrono trifásico, acoplado a um freio monodisco, formando uma unidade integral
compacta e robusta.
O freio deverá possuir poucas partes móveis assegurando longa duração com o mínimo de
manutenção. Deverá contemplar também dupla face de encosto com o disco de frenagem
de forma a garantir uma grande superfície de atrito e proporcionar uma pressão específica
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adequada sobre os elementos de fricção evitando o aquecimento exagerado, mantendo
assim o mínimo de desgaste. O resfriamento do freio deve ser feito pela própria ventilação
do motor.
O freio deve ser acionado por um sistema de eletroímã que em caso de funcionamento em
tensão contínua deve ser utilizada uma ponte retificadora composta por 4 diodos
retificadores de silício e 2 varistores que imprimem picos indesejáveis de tensão permitindo
um rápido desligamento da corrente, e devem ser fornecidas com tensão de 380 V.
Resumo das características dos motores:
Motor principal

Motor reserva

Material da Carcaça em Ferro Fundido
Freqüência 60 Hz
Pólos 4 Pólos
Potência Nominal 50,00CV / 37,00KW
Tensão de trabalho do Motor: 380V
Motofreio Tensão 380V SEM Alavanca
Grau de Proteção IP 55
Isolamento Classe F
Forma Construtiva do Motor B5E
Saída dos Cabos A1
Peso considerado em projeto: até280 kg

Material da Carcaça em Ferro Fundido
Freqüência 60 Hz
Pólos 4 Pólos
Potência Nominal 50,00CV / 37,00KW
Tensão de trabalho do Motor: 380V
Grau de Proteção IP 55
Isolamento Classe F
Forma Construtiva do Motor B5E
Saída dos Cabos A1
Peso considerado em projeto: até280 kg

3.1.4 REDUTORES

As engrenagens e pinhões devem ser cilíndricas e com dentes helicoidais com ângulo de
pressão em torno de 20°, fabricadas em aço com liga de alta qualidade, e com tratamento
termoquímico de cementação, e posteriormente os furos e faces das engrenagens, encostos
e assentos de rolamentos / retentores são retificados garantindo um engrenamento preciso.
Os eixos devem ser fabricados em aço e com os encostos e assentos dos
rolamentos/retentores retificados.
Os rolamentos utilizados nas unidades devem ser de precisão e resistentes a cargas radiais
e axiais dimensionados para uma longa vida.
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Principais Características:
Quantidade de estágios: 2
Redução Nominal: Entre 7,0a 8,5 X
Potência Mecânica: mínimo de 60
Torque Nominal [Nm]: Entre 2035 até 2.400
Fator Serviço Mecânico: 1,55±15
Carga Radial Entrada [N]: 1.800±150
Carga Radial Saída [N]: 7.500±50
Rendimento: acima de 95
Rotação de Entrada [RPM]: 1.770±15
Rotação de Saída [RPM]: 243±5
Tipo de Entrada Motor: Tipo 1
Diâmetro Eixo Entrada [mm]: Ø 40-45
Tipo de Saída: Vazado Chaveta
Diâmetro Eixo Saída [mm]: Ø 60-70
Orientação de eixos: Paralelo
Lubrificação: Banho de óleo
Peso considerado em projeto:até180 kg
Material da Carcaca: Ferro fundido
Material dos Eixos: SAE 4140
Material dos Pinhões: SAE 8620 / SAE 4320 / DIN18
Material das Engrenagens: SAE 8620 / SAE 4320 / DIN18
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3.1.5 Projeto fixação motores novos

Uma nova estrutura de fixação será projetada para acomodar os novos motores. Chapas de
aço e vigas para mão francesa de apoio serão soldadas a estrutura original, tornando o
sistema mais funcional e de fácil manutenção.

FIGURA 4 - DETALHE SETAS INDICATIVAS PONTOS DE FIXAÇÃO PARA MOTORES E ESTRUTURA
DE APOIO

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO 2D DISPOSIÇÃO MOTORES
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3.1.6 Estrutura de fixação dos motores

Analisados a estrutura original in loco, foi constatado que a mesma possui condições e
estado de preservação suficientes para suportar a necessidade de montagem novo sistema
para fixação dos motores. Conforme figura 6, as indicações mostram o local onde serão
fixadas barras de aço do tipo “U” laminado 4” para reforço estrutural servindo de apoio para
fixação das chapas de aço 12mm, que acomodarão os motores elétricos. O antigo projeto,
contendo polias, correias, eixos, acoplamento e motor de automóvel como gerador de
energia serão removidos conforme figuras 4 e 5.

FIGURA 6 - INDICAÇÃO FIXAÇÃO VIGAS DE APOIO
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As indicações da figura 8, mostram os pontos onde serão soldadas as vigas laminadas U 4”
que unirão transversalmente uma coluna à outra formando uma “mesa” para fixação das
chapas de aço.

FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO FIXAÇÃO MOTORES

FIGURA 8 - INDICAÇÃO PRINCIPAIS COMPONENTES ESTRUTURA

Código: AUTM-1508/PED-SP-TELEF
Revisão: 0

Emissão:01/03//2019

Página:

14 de 20

FIGURA 9 - PERSPECTIVA 3D DA ESTRUTURA DE APOIO MOTORES

FIGURA 10 - DETALHE VISTA LATERAL ESTRUTURA APOIO
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FIGURA 11 - DETALHE VISTA SUPERIOR ESTRUTURA APOIO

FIGURA 12 - DETALHE CHAPAS E SUPORTE MOTOR

FIGURA 13 - DIMENSIONAL EIXOS
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Sistema de automação - Inversor de Frequencia

Complementa o sistema de tração e que atuará como elemento de automação do sistema o
inversor de frequência que atuará nos seguintes aspectos:
Eliminação dos impactos elétricos para a rede: o uso do inversor de frequência, pelo fato de
manter o fluxo constante no motor (variar frequência e tensão), consegue-se manter o torque
nominal do motor em toda faixa de rotação, partindo com a corrente de entrada do inversor
da ordem ou menor que a corrente nominal do motor. Desta forma, com o inversor de
frequência é possível partir cargas pesadas, com torque elevado do motor, com reflexo para
a rede da ordem da corrente nominal, eliminando as elevadas correntes de partidas diretas
do motor (da ordem de 7 x In), ou mesmo se comparado com os motores de anéis (rotor
bobinado). O inversor de frequência elimina esses efeitos que causam afundamentos de
tensão, necessidade de sobredimensionamento dos dispositivos de comando, cabos e
transformador, desligamentos indesejáveis, etc.;
Eliminação dos impactos mecânicos: o inversor de frequência permite a programação de
rampas de aceleração e desaceleração suaves, fornecendo ainda torque elevado,
eliminando os choques mecânicos durante as partidas, trocas de velocidade (comparado
com a comutação de resistência dos motores de anéis) e paradas suaves, uma vez que o
freio mecânico não mais atraca para frenagem (a frenagem passa a ser elétrica), sendo
utilizado apenas para estacionamento e emergência. Desta forma reduzem-se drasticamente
as paradas para manutenção ou ajuste das sapatas do freio, quebra de acoplamento,
mancais, redutores. Todos os ajustes são parametrizáveis, podendo ser facilmente alterados
conforme a necessidade (rampas de aceleração, desaceleração, velocidades, etc.);
Economia de energia: redução no consumo de energia uma vez que a potência do motor
(kW) fica “modulada” pela carga elevada e pela velocidade de trabalho, passando a
consumir apenas o que o processo requerer, eliminando os desperdícios (baixos
rendimentos, desperdício e dissipação de calor nos acionamentos com motores de anéis),
etc.
Para a especificação da corrente do invesor de frequência, foi adotada uma elevação de
carga vertical para regime de trabalho severo, considerando-se assim a corrente de
sobrecarga (IHD) para essa condição temos a seguinte equação:
= 1,30 ×

×

Sendo:
IHD = corrente nominal do inversor de frequência para regime de sobrecarga pesada (A);
IMotor = corrente nominal do motor considerando o fator de serviço (A) = 70,7A
PMotor = potência nominal do motor considerando o fator de serviço (kW) = 37 KW
PCarga = potência requerida pela carga (kW) = 29,34 kW (ver item 3.1.2.1).
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Dessa forma o inversor deverá atender as seguintes carctrésticas:
Alimentação: 380 Vrms
Corrente nominal: 80 A
Indutores no barramento CC: possibilitando a instalação em qualquer rede, sem restrição de
impedância mínima atendendo a norma IEC61000-3-12
Para o uso no teleférico é pertinente o uso de inversores com aplicações de elevações de
cargas – geralmente esse tipo de equipamento tem a função de modo vetorial na
programação o que garante precisão de parada e controle de velocidade mesmo em baixas
rotações.
3.2.1 Configurações básicas

As configurações descritas a seguir detalham as premissas básicas para o funcionamento
do sistema aplicado ao teleférico, no entanto a parametrização correta deve ser realizada na
programação inicial e verificada no comissionamento do sistema pois as várias particularides
da instalação irá inrferir no funcionamento e poderá ser corrigida na parametrização.
Função RAMPA
As funções de RAMPAS do inversor permitem que o motor acelere e desacelere de forma
mais rápida ou mais lenta, no caso da aplicação no teleférico a parada abrupta do sistema
pode resultar em solavancos nas cadeiras causando desconforto caso a parada tenha que
ser realizado com passageiros. Nesse caso a parada e partidas devem ser realizadas do
modo mais suave possível,sendo sugerido um tempo de 15s entre a inercia até a rotação
máxima do motoredutor.

Descrição:
Esse parâmetro
aceleração e d
perfil não-linear
como apresenta
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FIGURA 14 – COMPARAÇÃO ENTRE RAMPA COM CURVA S E LINEAR

Ainda na rampa alguns tipos de inversores oferecem a opção de CURVA S o que reduz
choques mecânicos durante acelerações/desacelerações e tornam a operação do
teleférico mais confortável e segura caso o funcionamento do sistema tenha que ser
interrompido com passageiros.
Descrição:

Nos modos V/f ou VVW, o inversor vai impor uma frequência fixa na partida, definida O parâmetro P0
pela referência de velocidade, e aplicar a rampa de tensão definida no parâmetro das funções Fly
P0331. A função Flying Start será acionada após o tempo ajustado em P0332 (para Mais detalhes na
permitir a desmagnetização do motor) sempre que um comando “Gira” for acionado.
Comando a Três Fios (Start / Stop)
Geralmente os inversores dispõe da aplicação Comando a Três Fios (Start / Stop), que
permite o comando do inversor de maneira análoga a uma partida direta com botão de
emergência e contato de retenção.
Desta forma, na lógica de rogramação a combinação de entrada digital (programada) ou
analógica (através de botão de emergência) o inversor deve habilitar a rampa através
de um único pulso se a entrada digital programada para “Aplicação (Stop)” estiver ativa,
e de forma inversa o inversor desabilitará a rampa quando a entrada digital Desliga
(Stop) é desativada. A Figura 15ilustra esta descrição
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FIGURA 15–FUNCIONAMENTO DO COMANDO A TRÊS FIOS

Acionamento do Freio de emergência do motor
O freio é o elemento na movimentação de carga responsável por segurar a carga quando o
motor não está em funcionamento. Por isto é muito importante que o mesmo seja
configurado para operar no modo mais seguro possível.
A alimentação da bobina de acionamento do eletroímã do freio é feita por corrente contínua,
que pode ser fornecida diretamente por uma fonte de tensão contínua ou por uma ponte
retificadora que transforma a corrente alternada em contínua e é composta por diodos e
varistores, que filtram picos indesejáveis de tensão e permitem um rápido desligamento da
corrente elétrica. O motofreio admite dois sistemas de frenagem: normal e rápida.
Para a aplicação no teleférico recomenda-e a utilização da frenagem normal conforme
descrito a seguir:
■ Frenagem Normal: a interrupção da alimentação CC para o que o freio feche é feito
através da retirada da alimentação em corrente alternada nos bornes 1 e 2.

Inversor
r

FIGURA 16–ACIONAMENTO DO MOTOFREIO
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Conclusão

Esse documento apresenta as configurações básicas para o funcionamento do sistema,
todo o dimensionamento foram realizados conforme a NBR 8400/84 - Cálculo de
Equipamento para Levantamento e Movimentação de Cargas e catálogos técnicos
fabricantes com tradição em movimentação de cargas e elevadores, assim os fabricantes e
fornecedores desses equipamentos devem garantir um respaldo técnico e fornecer
assitencia técnica durante a instalação para o bom funcionamento ao sistema.
As furações para o acoplamento nos motores ao volate do teleférico apresnetadoas no
projeto mecânic de fixação dos motores deverão ser confimadas conforme a furação
apresentada na carcaça do motor.
Assim como todo sistema mecânico, o sistema de tração elétrico e de automação deve do
ser parte integrante da manutenção preventiva.
Após a instalação deve ser realizado um comissionamento para validar a instalação onde
todo so sistema deva ser testado com as cargas de projetos.

Valdir Cardinalli Junior
Engenheiro Civil e Eletrotécnico
CREA 5060245083-SP

