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RESUMO 

 

Os sistemas eletros-hidráulicos vêm sendo aplicados nos mais diversos segmentos 

industriais, onde busca-se o alcance do melhor rendimento destes equipamentos. O 

presente trabalho apresenta o emprego desse sistema em um veículo de grande 

importância para a indústria, o que realiza o transporte diário de elevadas cargas, que 

podem chegar a 40 toneladas. Anteriormente, os movimentos desse veículo eram 

formados por sistemas elétricos os quais se degradaram, forçando a utilização manual, 

puxado por outra máquina movimentando as elevadas cargas. Foi realizado o 

levantamento de materiais para um novo sistema de movimentação, sendo este um 

sistema eletro-hidráulico para montar sobre a estrutura antiga. Em seguida iniciaram-se 

os testes para verificar se o sistema suportava movimentar o peso, bem como o ganho 

em mobilidade, ergonomia do processo e rendimentos elétricos com a baixa potência 

aplicada. Os testes foram feitos com a movimentação de cargas de 23 toneladas e 39,9 

toneladas que são as cargas de maior massa existente e outra de valor intermediário. 

Também foi realizado o teste de pressão no sistema eletro-hidráulico em ambas as 

cargas, demonstrando que não foi utilizada toda pressão para a qual foi projetado. 

Sendo assim ganhou-se na mobilidade porque a máquina que puxava outro veículo foi 

eliminada. Ocorreram ganhos na ergonomia sem a necessidade de dois operadores 

para encaixar o veículo na máquina, posto que o equipamento pode trabalhar em 

período constante de até 2 horas e 15 minutos intermitentes, sem precisar carregar as 

baterias. Por conseguinte, o emprego do sistema eletro-hidráulico é seguro e eficaz 

para movimentar cargas elevadas específicas, auxiliando as indústrias quando não 

conseguirem fazer essa transferência por outro equipamento.  

Palavra-chave: Automação. Eletro-hidráulico. Veículo industrial. Cargas elevadas. 

Sistema Eletro-hidráulico. 

  



 

ABSTRACT 

 

The electro-hydraulic systems have been applied in the most diverse industrial 

segments, where it is sought to achieve the best performance of these equipments. The 

present work presents the use of this system in a vehicle of great importance for the 

industry, which carries out the daily transport of high loads, which can reach 40 tons. 

Previously, the movements of this vehicle were formed by electrical systems which 

degraded, forcing the manual use, pulled by another machine handling the high loads. 

Materials were collected for a new drive system, this being an electro-hydraulic system 

to mount on the old structure. Then the tests were started to verify if the system could 

support the weight movement, as well as the gain in mobility, ergonomics of the process 

and electrical yields with the low power applied. The tests were carried out with the 

handling of loads of 23 ton and 39.9 ton that are the loads of greater existing mass and 

another of intermediate value. It was also carried out the pressure test in the electro-

hydraulic system in both loads, demonstrating that the pressure for which it was 

designed was not used. It was thus gained in mobility because the machine pulling 

another vehicle was eliminated. There have been gains in ergonomics without the need 

for two operators to fit the vehicle into the machine, since the equipment can work on a 

constant period of up to 2 hours and 15 minutes intermittently without having to charge 

the batteries. Therefore, the use of the electro-hydraulic system is safe and effective for 

handling specific high loads, assisting industries when they can not make such a 

transfer by other equipment. 

 

Keyword: Electro-hydraulic automation. Industrial vehicle. High loads. Electro-hydraulic 

system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas hidráulicos para movimentação de cargas apresentam uma 

grande possibilidade de aplicação na indústria e nas empresas de distribuição. Nos 

últimos anos, houve um interesse muito grande no desenvolvimento de tecnologias 

aplicadas para construção de veículos guiados automaticamente, para utilizá-los na 

movimentação de cargas. 

De acordo com Felício (2010) os sistemas hidráulicos estão entre os mais 

utilizados. Suas aplicações são amplas, pois reúnem propriedades como sensibilidade, 

precisão, rigidez, velocidade, força, potência e alta capacidade de controle. Por estas 

razões, são utilizados em acionamentos e automação nas áreas automotiva, 

aeroespacial, militar, naval, agrícola, mecânica, entre outras. 

 Kumar, Amit. (2014), descreve que os avanços das tecnologias robóticas, nos 

ambientes industriais estão adotando cada vez mais tecnologiasde automação para 

melhorar a qualidade e precisão do produto e, com isto, reduzir o custo do produto. 

Com a melhoria destas tecnologias os veículos atuais apresentam uma grande 

evolução na redução de riscos de acidentes, tempos de translados e consumo de 

energia. 

 O sistema eletro-hidráulico de movimentação para um veículo industrial que 

movimenta cargas elevadas pode ser aplicado a um veículo especifico, fabricado para 

transportar pesos que podem chegar a 40 ton. Este é fabricado com sistema elétrico de 

movimentação que, com o tempo, degradado forçando a utilização do sistema manual. 

Então, necessita-se de outra máquina para realizar o trabalho, comprometendo a 

mobilidade e a ergonomia. 

 Linsingen (2003) define que um sistema hidráulico é um conjunto de elementos 

físicos convenientemente associados que, utilizando um fluido com meio de 

transferência de energia, permite a transmissão e controle de forças e movimentos. 

 Um veículo industrial formado por sistema de movimentação elétrico ou eletro-

hidráulico é fabricado com diversas características, sendo essas características muito 

especificas, porque sempre irá depender da carga com as dimensões de cada produto 

que a indústria fabrica, e o veículo citado nesta dissertação, tem as seguintes 



20 

 

dimensões: comprimento de 4,5 m, largura de 2, m e altura de 8,95 m (ANEXO 1), a 

FIGURA 1 apresenta o veículo utilizado com sistema de movimentação manual e carga 

específica. 

 

FIGURA  1- VEÍCULO INDUSTRIAL COM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL MOVIMENTANDO 

UMA CARGA ESPECIFICA. 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Na indústria existe a necessidade diária de um veículo para movimentar cargas 

e, para que seja realizada manutenção e/ou operação destas cargas, o deslocamento 

dessas se faz necessário entre os barracões, aonde não é possível com pontes 

rolantes e/ou outro equipamento, visto que as mesmas possuem pesos e medida 

especifica. 

Atualmente a carga é transportada por um veículo que possui um sistema de 

movimentação manual, sem motores, somente rodas no eixo. Este antigamente era 

formado por um sistema de movimentação elétrica que devido à degradação, o custo 

de reposição de peças era ineficaz para o consumo de energia, então o sistema 

elétrico foi retirado completamente. Utilizado diariamente, ele necessita de dois 
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operadores, um para operar uma máquina empilhadeira que puxa o veículo com a 

carga sobre ele, e outro operador para realizar as adaptações entre as máquinas. Com 

isso ocupa um espaço maior na movimentação entre os barracões, falta de ergonomia 

no processo para as adaptações entre as máquinas e, risco de acidentes por falta de 

visibilidades entre eles. 

Dado o exposto, fica evidente a necessidade de um sistema de movimentação 

mais eficiente para o veículo, que atenda as especificações na movimentação das 

elevadas cargas viabilizando a segurança, a mobilidade e a ergonomia.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema eletro-

hidráulico para movimentação de elevadas cargas industriais, utilizando técnicas de 

automatização industrial a fim de aperfeiçoar questões referentes à diminuição de 

consumo de energia, melhoria na mobilidade e na ergonomia das condições de 

trabalho. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Uso de métodos e aplicações de sistemas para automatização de veículos 

utilizando simulações computacionais, e definindo a metodologia de automação a ser 

aplicada. 

Descrever os componentes utilizados no desenvolvimento do sistema 

hidráulico. 

Validar e testar o sistema desenvolvido para a carga máxima em 

deslocamento. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho lançou-se mão de uma 

pesquisa experimental com suporte de pesquisa bibliográfica.  

Para a fundamentação teórica são utilizados artigos e livros que abordam o 

assunto apresentado. 

Nos trabalhos correlatos são estudados os projetos alternativos, publicados em 

artigos, periódicos e comunicação em anais de congressos. 

No desenvolvimento do estudo são utilizadas ferramentas computacionais para 

o desenvolvimento da documentação, através de software como exemplo: Excel para 

gráficos, fluid sim para desenvolvimento do projeto hidráulico e eeplan para 

desenvolvimento do projeto elétrico. 

No desenvolvimento da dissertação, são aplicadas as bases do conhecimento 

levantadas nas etapas anteriores, descrevendo o sistema eletro-hidráulico 

desenvolvidas e adaptando em um sistema de movimento de um veículo que 

movimenta carga. 

Por fim, os testes e análise de resultados serão realizados com o veículo 

movimentando a carga, para verificar o desempenho, mobilidade e ergonomia do 

mesmo. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, cujo escopo é 

apresentado a seguir. 

O capitulo 1 é a introdução, onde é apresentada uma contextualização sobre o 

sistema eletro-hidráulico e o sistema de movimentação existente em um veículo 

industrial. 

O capitulo 2 corresponde à fundamentação teórica do trabalho: são 

apresentados a descrição técnica dos componentes utilizados no sistema de 

movimentação, as principais tecnologias dos materiais e suas construções físicas. 
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Serão estudadas as características dos sistemas hidráulicos, dos componentes 

elétricos e de um sistema de automação. 

O capitulo 3 aborda os trabalhos correlatos já desenvolvidos para 

aprimoramento da montagem do veículo, especialmente aqueles que se utilizam das 

técnicas formadas com sistemas hidráulicos. 

O capitulo 4 explana os métodos e materiais utilizados, detalhando a 

implementação no veículo, que é dividido em montagem mecânica e elétrica e a 

integração de todos os materiais para realizar a movimentação. É detalhado cada 

componente utilizado. 

O capitulo 5 apresenta os diagnósticos obtidos a partir das medições realizadas 

com cargas durante a movimentação e os testes operacionais. Por fim, os resultados 

de testes de movimentação, de comportamento do sistema hidráulico, de segurança e 

de desempenho elétrico. 

As conclusões e sugestões de trabalhos futuros são apresentadas no capítulo 

6. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

 

Segundo De Negri (2005), emprega-se a denominação sistema de automação, 

quando se interpreta que um conjunto de componentes interconectados, tem como 

função principal a realização de uma ou mais ações seguindo uma lógica pré-

determinada e em resposta ao estado em que se encontra o equipamento e à 

ocorrência de eventos. As ações podem ser o avanço ou recuo de um cilindro, o 

acionamento ou não de uma ventosa, o acionamento ou parada de um motor elétrico, 

pneumático ou hidráulico. 

Um sistema de automação composto por sistema eletro-hidráulico é formado 

por: 

Um sistema a controlar; 

Um órgão modulador de potência; 

Uma fonte de energia; 

Um atuador; 

Uma cadeia de medição composta por transdutores. 

Desta forma, a FIGURA 2 representa, de maneira geral, a constituição de um 

sistema eletro-hidráulico, pondo em evidencia os diferentes elementos da base que o 

constituem. A estrutura é constituída por uma central hidráulica com bomba hidráulica 

que fornece potência hidrostática para a pressão constante de uma fonte de pressão 

no servo distribuição, essa constituída de válvulas direcionais então esta modula a 

potência hidráulica e transmite-a ao cilindro. A modulação é feita através da variação 

das secções de passagem do fluido devido à variação de sinal de controle enviado pelo 

sistema de comando. O cilindro transforma a potência hidráulica em potência mecânica 

de modo a movimentar a carga, o sistema de comando gera um sinal em função do 

algoritmo de controle implementado para as diferentes ordens do operador e dos sinais 

recebidos dos transdutores. 
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FIGURA  2– ESTRUTURA GERAL DE UM SISTEMA ELETRO-HIDRÁULICO 

 

 

FONTE: LINSINGEN (2003). 

 

Segundo Linsingen (2003), o termo hidráulico derivou-se da raiz grega hidro, 

que tem o significado de água, por essa razão entendem-se por hidráulica todas as leis 

e comportamentos relativos à água ou outro fluido, ou seja, hidráulico é o estudo das 

características e uso dos fluidos sob pressão. 

No Brasil, em determinadas situações, é empregado o termo “sistemas óleos-

hidráulicos” ao invés de “sistemas hidráulicos”, visando diferenciar os sistemas de 

transporte de fluídos, especialmente de água.  

O fluído hidráulico não necessariamente é um óleo mineral; utiliza-se também 

fluídos sintéticos, composto a base de água e, mais recentemente, a água para 

transmissão de potência dentro da tecnologia denominada “waterhydraulics”. 

A norma internacional de terminologia em H&P- (ISO-1985) - não revê nos 

idiomas inglês e francês termos correspondentes a ‘óleo hidráulica’; por sua vez, a 

NBR10138 (ABNT, 1987), é quem define a terminologia de H&P para uso nacional, e 

os termos hidráulicos e pneumáticos, e não óleo hidráulico.  

A evolução da eletrônica a partir do surgimento do transistor e dos circuitos 

integrados fez reduzir o tamanho e o custo dos painéis de supervisão, mas ainda 
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atuando analogicamente sobre o controle do processo. O advento dos 

microprocessadores foi o grande avanço que tornou possível a digitalização do controle 

de processo com grandes vantagens sobre o analógico. As vantagens proporcionadas 

identificadas por (GROOVER, 2008) são: 

•  Flexibilidade na aplicação do equipamento digital: as modificações no 

processo de um equipamento analógico exigem mudanças físicas nas conexões 

internas do mesmo, são onerosas e lentas. No equipamento digital a mudança ocorre 

na programação por software, tem menos custo e é bem mais rápida. 

•  Flexibilidade na medição dos parâmetros do processo: grandezas 

medidas podem ser modificadas para representar condições reais de um processo, 

evitando-se assim inferências na malha de controle. 

•  Flexibilidade no desempenho do controle: ajustes podem ser 

programados com a finalidade de se aperfeiçoar um processo em situações 

impossíveis para um operador numa planta analógica. 

Automatizar uma máquina, equipamento ou processo é utilizar um dispositivo 

mecânico, eletrônico ou eletroeletrônico a fim de funcionar de forma automática ou 

semi-automática sobre o sistema em questão (ROSÁRIO, 2009). 

Sob o ponto de vista produtivo, a automação industrial pode ser dividida em 

três classes: a rígida, a flexível e a programável, aplicadas a grandes, médios e 

pequenos lotes de fabricação, respectivamente (ROSÁRIO, 2009). 

Ainda segundo Rosário (2009), a automação industrial pode ser entendida 

como uma tecnologia integradora de três áreas: a eletrônica responsável pelo 

hardware, a mecânica na forma de dispositivos mecânicos (atuadores) e a informática 

responsável pelo software que irá controlar todo o sistema. Desse modo, para efetivar 

projetos nesta área exige-se uma grande gama de conhecimentos, impondo uma 

formação muito ampla e diversificada dos projetistas, ou então um trabalho de equipe 

muito bem coordenado com perfis interdisciplinares. Os grandes projetos neste campo 

envolvem uma infinidade de profissionais e os custos são suportados geralmente por 

grandes empresas. 

Os sistemas automatizados podem ser aplicados em simples máquina ou em 

toda indústria. A diferença está no número de elementos monitorados e controlados, 
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denominados de “pontos”. Estes podem ser simples válvulas ou servomotores, cuja 

eletrônica de controle é bem complexa. (ROSÁRIO, 2009). De uma forma geral, o 

processo sob controle tem o diagrama semelhante ao mostrado na FIGURA 3. 

FIGURA 3– DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE 

AUTOMÁTICO 

 

FONTE: ROSÁRIO (2009). 

 

A completa automatização de um sistema envolve o estudo dos quatro 

elementos da FIGURA 03, seja o sistema de pequeno, médio ou grande porte. 

De acordo com Martins (2007), a automação foi criada para facilitar a 

realização de atividades humanas repetitivas e cansativas. A automação pode ser 

observada nos mais diversos ramos de atividade, tais como: 

No trabalho: registradores de ponto automáticos, nos robôs industriais, sistema 

de medição, transportadores automáticos, controles variados de temperatura, pressão, 

força e outros: 

Residencial: Lavadoras de roupas e louças, abertura e fechamento de portões 

automáticos, alarmes residenciais entre outros; 

No dia a dia: automóveis, caixas eletrônicos, máquinas para cartões de 

créditos, semáforos, videogames, maquinas de refrigerantes e café. 

 

2.2 PROCESSO 

 

 Segundo Ogata (1993), controlar um processo significa atuar sobre ele ou sobre 

as condições a que o processo está sujeito, de modo a atingir algum objetivo como, por 

exemplo, pode se achar necessário ou desejável manter o processo sempre próximo 
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de um determinado estado estacionário, mesmo que efeitos externos tentem desviá-lo 

desta condição. Este estado estacionário pode ter sido escolhido por atender melhor 

aos requisitos de qualidade, ergonomia e segurança do processo. 

 

2.2.1 Ergonomia 

 

 Segundo Grandjean (1998) a palavra ergonomia vem do grego ergon, que 

significa “trabalho”, e nomos, que quer dizer “leis ou normas”. Nesse passo, pode-se 

dizer que a ergonomia é o estudo científico das relações entre “homem e máquina” e 

se preocupa com a segurança e eficiência do modo com que aqueles dois interagem 

entre si e com o meio. 

 Neste contexto, com o intuito de regular o exposto e estabelecer parâmetros, 

procedimentos e metas para tal, foi criado à norma regulamentadora nº 17 (Ergonomia) 

do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentado pela Portaria Nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, que aprova as normas regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

 

2.2 SENSORES 

 

Sensores são dispositivos que recebem e respondem a sinais ou estímulos. 

Podem ser usados para medir grandezas físicas, ou seja, convertem os dados obtidos 

em sinais elétricos (informações). Os sensores podem ser avaliados sob diversos 

parâmetros tais como: faixa de operação, precisão, sensibilidade, linearidade e 

resolução. 

• Faixa de operação: representa todos os níveis de amplitude do sinal de 

entrada nos quais se supõem que o sensor opere. 

 • Precisão: é o quanto o desempenho do sistema se aproxima das 

expectativas. Normalmente, é especificada em porcentagem. • Sensibilidade: é a 

relação entre o estímulo de entrada no dispositivo e o sinal de saída por ele produzido. 
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Também pode ser definida como a variação da saída por unidade de variação da 

entrada.  

• Linearidade: grau de aproximação entre a curva de calibração do sensor e 

uma reta de aproximação. 

 • Resolução: é o menor incremento do sinal de entrada que é sensível ou que 

pode ser medido pelo instrumento. Por exemplo, tratando-se de um voltímetro 

analógico, a resolução é a menor subdivisão da escala. 

Deve-se observar que a precisão está relacionada ao dado estar certo ou 

errado e apresenta o mesmo valor em todas as medições. Já a exatidão está 

relacionada ao quanto o valor se aproxima do real. 

Tais parâmetros podem, na escolha de um sensor, qualificá-lo ou não como 

sendo adequado para a aplicação. Se tais parâmetros não forem analisados, o sensor 

pode não corresponder ao esperado. (THOMAZINI, 2008). 

 

2.3.1 Sensores magnéticos 

 

Utilizam os fenômenos da indutância, relutância ou correntes parasitas para 

indicar valores de medida de alguma variável. 

Sensores indutivos transformam o movimento numa variação da indutância 

entre os elementos magneticamente acoplados. Um exemplo disso é mostrado na 

FIGURA 4(a).  

Em sensores de relutância variável, uma bobina pode ser enrolada num núcleo 

ferromagnético ou, preferencialmente, num imã permanente como um sensor de 

indutância variável. Esses dispositivos são usados normalmente para medir 

velocidades angulares. Conforme mostra a FIGURA 4(b), à medida que a roda dentada 

gira é produzida uma sequência de pulsos proporcionais à variação do fluxo e assim 

varia a indutância. 

Sensores de correntes parasitas consistem de uma ponteira contendo uma 

bobina, conforme demonstra a FIGURA 4(c), a qual é excitada em alta frequência, 

tipicamente em um MHz. Isto é usado para medir a proximidade de um alvo metálico. 

Devido a excitações em alta frequência, altas correntes parasitas surgem na superfície 
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do alvo, e a amplitude reduz-se quase a zero em pequenas distâncias do alvo. Isso 

permite que o sensor trabalhe com alvos bem pequenos, tais como diafragmas de aço 

de um sensor de pressão. Esses sensores podem detectar, sem contato direto, os 

elementos metálicos que passam através de um campo magnético, convertendo em 

um sinal elétrico que pode ser interpretado por um CLP (Controlador Lógico 

Programável) ou por uma máquina. Os sensores indutivos caracterizam-se por ter 

grande durabilidade, excelente precisão, alta frequência de comutação, e por não 

serem sensíveis a vibrações. (THOMAZINI, 2008).  
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FIGURA 4 – SENSORES MAGNÉTICOS: (a) PRINCÍPIO BÁSICO DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR 

INDUTIVO, (b) SENSOR DE RELUTÂNCIA VARIÁVEL E (c) SENSOR DE CORRENTES PARASITAS. 

 

 

 

FONTE: THOMAZINI (2008). 

2.3.2 Sensor óptico 

 

Um modelo especifico é um scanner que esquadrilha o ambiente em duas 

dimensões com feixes de lazer infravermelho ao qual previne e impede colisões 

frontais e laterais, e atua por obstáculos parados ou em movimento numa distância a 

partir do mesmo, que podendo ser programado via software pode se chegar a um 

alcance de até 7 m. A FIGURA 5 demonstra seu alcance. 
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FIGURA 5 - ÁREA DE ALCANÇE DO SENSOR ÓPTICO 

 

  

 

FONTE: THOMAZINI (2008). 

 

2.4 ATUADOR 

Os atuadores são os dispositivos responsáveis pela realização de trabalho no 

processo ao qual está se aplicando a automação. Podem ser magnéticos, hidráulicos, 

pneumáticos, elétricos, ou de acionamento misto. (LINSINGEN, 2003) 

2.4.1 Magnéticos 

Um modelo de atuador magnético é um contator, este constituído por um 

conjunto de contatos fixos, e outro de contatos móveis, que são acoplados 

mecanicamente e acionado por um núcleo de ferro que se encontra no interior de uma 

bobina. 

2.4.2 Elétricos 

 

Estes podem ser fontes chaveadas, que possuem uma unidade de fonte de 

alimentação eletrônica ao qual se incorpora um regulador chaveado, ou seja; um 

circuito controlador interno que chaveia (comuta) a corrente, ligando e desligando 

rapidamente de forma a manter uma tensão de saída estabilizada. 
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2.4.3 Motor elétrico 

 

O motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em 

energia mecânica. O motor assíncrono ou de indução é o mais usado de todas as 

máquinas rotativas, pois combinam as vantagens da utilização de energia elétrica – 

baixo custo, facilidade de transporte, limpeza, simplicidade de comando – com sua 

construção simples e grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos 

tipos e melhores rendimentos (WEG, 2016). 

O motor de indução utilizando o campo girante foi inventado por Nikola Tesla 

durante o período entre 1882 e 1887, porém, a máquina de M. O. Dolivo-Dobrovolsky, 

desenvolvida entre 1888 e 1890, é a que mais se assemelha aos motores atuais 

(IVANOV, 1984). Desde então, os motores elétricos vêm sofrendo uma série de 

desenvolvimentos e melhorias (SANTOS et al., 2006). 

Os tipos mais comuns são os de corrente contínua e de corrente alternada, 

sendo o de corrente contínua, motores de custo mais elevado e, além disso, precisam 

de uma fonte de corrente contínua, ou de um dispositivo que converta a corrente 

alternada comum em contínua. Podem funcionar com velocidade ajustável entre 

amplos limites e se prestam a controles de grande flexibilidade e precisão. Por isso, 

seu uso é restrito a casos especiais em que estas exigências compensam o custo 

muito mais alto da instalação e da manutenção. (WEG, 2016). 

Motores de corrente contínua podem ser alimentados diretamente por baterias. 

No entanto, é necessário um controle de potência. Isso pode ser feito de duas formas. 

Uma delas é controlar a corrente na bobina de campo. Essa é a forma tradicionalmente 

usada na indústria e é o que foi utilizado nos primeiros veículos elétricos. Outra é 

utilizar controladores de largura de pulso, circuitos eletrônicos semelhantes aos 

inversores, muito mais simples. (Oliveira, 2011). A FIGURA 6 demonstra as partes 

construtivas de um motor de corrente contínua. 
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FIGURA 6 – MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA E SUAS PARTES 

 

 

FONTE: WEG (2016). 

 

Os de corrente alternada, são os mais utilizados, porque a distribuição de 

energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Os principais tipos são: 

Motor síncrono: funciona com velocidade fixa, ou seja, sem interferência do 

escorregamento; utilizado normalmente para grandes potências (devido ao seu alto 

custo em tamanhos menores). Motor de indução: funciona normalmente com uma 

velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. 

Devido a sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de 

todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas, 

encontradas na prática. Atualmente é possível o controle da velocidade dos motores de 

indução com o auxílio de inversores de frequência. (WEG, 2016). A FIGURA 7 

demonstra as partes construtivas de um motor de corrente alternada. 
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FIGURA 7 – MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA E SUAS PARTES 

 

 

 

 

FONTE: WEG (2016). 

 

2.4.4 Atuadores hidráulicos 

 

São atuadores lineares, pois convertem energia hidráulica em energia 

mecânica de forma linear. Apresentam boas características de relação peso/potência e 

são bastante utilizados quando grandes cargas inerciais precisam ser manipuladas. 

Todavia, esses atuadores apresentam características dinâmicas e não linearidades que 

dificultam seu controle em malha fechada de aplicações que requerem alto 

desempenho. 

De acordo com Linsingen (2003), cilindro hidráulico é um atuador que pode ser 

classificado conforme sua forma de ação (dupla ou simples). A FIGURA 8 apresenta 

um modelo de atuador hidráulico. Sua característica de construção é necessária no 

estabelecimento de critérios que compõem os requisitos de projeto, sendo que cada 

tipo construtivo é adequado a uma determinada condição de operação. (LINSINGEN, 

2001). A FIGURA 8 apresenta um modelo de atuador hidráulico. 
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FIGURA 8 – MODELO DE UM ATUADOR HIDRÁULICO 

 

 

FONTE: LINSINGEN (2003). 

 

2.6 PRINCIPIOS FISÍCOS DA HIDRÁULICA 

 

● Lei de Pascal: Uma aplicação importante do teorema de Pascal se dá na 

máquina simples que chamamos de prensa hidráulica. Uma prensa hidráulica é 

formada por dois cilindros comunicantes com êmbolos de massas desprezíveis que 

confinam um fluido incompressível em equilíbrio. É um equipamento utilizado para 

multiplicar forças e as transmitirem a outro local de aplicação, cujo princípio de 

funcionamento é a lei de Pascal, isto é, um sistema hidráulico usa a transmissão de 

pressão em um líquido para a obtenção de trabalho mecânico. São exemplos o macaco 

hidráulico, a direção hidráulica, o freio hidráulico, etc. (DE NEGRI, 2005). 

Na FIGURA 9 é demonstrado o princípio da prensa hidráulica que o volume de 

líquido deslocado pelo êmbolo menor é igual ao volume deslocado pelo êmbolo maior e 

também o trabalho realizado pela força menor é igual ao trabalho realizado pela força 

maior. 

Quem desenvolveu a descoberta de Pascal foi o mecânico Joseph Bramah. 

(DE NEGRI, 2005).  
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FIGURA 9 – PRINCÍPIO DA PRENSA HIDRÁULICA 

 

 

FONTE: DE NEGRI (2005). 

 

A equação para cálculo de pressão é: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
 (1) 

 

Onde: 

𝑝 = Pressão (Pa) 

𝐹 = Força (N) 

𝐴= Área (m²) 

 

   A pressão (grandeza escalar) é medida em Newton por metro quadrado (N/m²) 

ou Pascal (Pa). 

 

2.7 SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA CONTROLE 
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DE NEGRI (2005), apresenta um exemplo de circuito hidráulico, demonstrado 

na FIGURA 10, onde estão discriminados seus três segmentos funcionais: unidade de 

potência e condicionamento hidráulico, elementos de controle e direcionamento do 

fluido e elementos de atuação. Além dos componentes apresentados, existe uma 

grande diversidade de outros componentes usados nas diversas partes do circuito que 

são necessários para seu bom funcionamento. 

A unidade de potência constitui-se de reservatório, filtros, válvulas limitadora de 

pressão e bomba hidráulica, formando todo o composto para realizar a distribuição do 

fluído hidráulico para o conjunto de atuação. 

O conjunto de atuação constitui de válvula direcional, válvula de retenção, 

válvula redutora de vazão, cilindro ou motor hidráulico, esses responsáveis para 

realização do trabalho. 

FIGURA 10 - ESTRUTURA DE UM SISTEMA HIDRÁULICO 

 



39 

 

 

FONTE: DE NEGRI (2005). 

 

2.8 MOTORES HIDRÁULICOS 

 

Fialho (2011), afirma que o motor hidráulico é um atuador rotativo, o qual tem 

por função básica converter a energia hidráulica em energia mecânica rotativa. A 

energia hidráulica fornecida para um motor hidráulico é convertida em mecânica sob a 

forma de torque e rotação.  

De acordo com Carrara (2012), existem diversos tipos diferentes de motores 

hidráulicos, como motor de palheta, de engrenagem, de lóbulos, etc., e todos eles 

apresentam características de alto torque específico, ou seja, torque elevado com 

massa e volume reduzidos.  

Em contrapartida, Carrara (2012), explica que a exigência de elementos de 

controle e pressurização do fluido hidráulico faz com que o custo destes sistemas seja 
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elevado. Apresentam, adicionalmente, problemas de manutenção, já que podem 

ocorrer vazamentos do fluído e desgaste na bomba e motores hidráulicos. 

Um motor hidráulico de pistão pode ser demonstrado na FIGURA11. 

 

FIGURA 11 – MOTOR HIDRÁULICO DE PISTÃO 

 

 

FONTE: DE NEGRI (2005). 

 

2.9 CILINDROS HIDRÁULICOS 

 

Segundo Klug (2005), cilindros hidráulicos são atuadores lineares, pois 

convertem energia hidráulica em energia mecânica de forma linear. Com o óleo 

hidráulico impulsionado por uma bomba geram uma força, que é o produto da pressão 

do óleo pela área em contato com o êmbolo do cilindro. A pressão não é gerada pela 

bomba, ou seja, ela apenas impulsiona o fluido. 

Um cilindro consiste em uma camisa tubo, um pistão móvel e de uma haste 

ligada ao pistão. Os cabeçotes são presos ao cilindro por meio de roscas, prendedores, 

tirantes ou solda a maioria dos cilindros industriais usa tirante. Conforme a haste se 

move para dentro ou para fora, ela é guiada por embolo conjunto removível do mancal 

com guarnições. O lado para o qual a haste opera é chamada de lado dianteira ou 

"cabeça do cilindro". O lado oposto sem haste é o lado traseiro. Os orifícios de entrada 

e saída estão localizados no lado dianteiro e traseiro. A FIGURA 12 demonstra um 

cilindro hidráulico. 
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FIGURA 12 – CILINDRO HIDRÁULICO COM INDICAÇÃO DE COMPONENTES ATRAVÉS DE 

NUMERAÇÃO 

 

FONTE: KLUG (2005). 

1) Haste; 

2) Mancal; 

3) Guarnição de limpeza; 

4) Vedação de borda serrilhada; 

5) Vedações do corpo do cilindro; 

6) Camisa do cilindro; 

7) Êmbolo de ferro fundido; 

8) Encaixe da camisa; 

9) Anel de amortecimento flutuante e luvas de amortecimento; 

 

2.10 VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL 

 

Linsingen (2003), afirma que a flexibilidade de direcionar o fluido a diferentes 

pontos do sistema hidráulico, promover desvios ou interromper o escoamento quando 

necessário constituem as características fundamentais do controle direcional clássico e 

são conseguidas por meio de válvulas de controle direcional que são tratadas como se 

possuíssem apenas comportamento discreto. 

O tipo de válvula direcional mais utilizado emprega um embolo deslizante como 

forma de controle da direção do fluxo de óleo. Este tipo construtivo normalmente é 
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classificado por (a) número de vias pelas quais o fluxo de óleo pode circular através da 

válvula, (b) número de posições que o embolo pode assumir, (c) configuração do 

embolo na posição central. Devido ao fato de que uma válvula necessita uma via de 

alimentação de pressão, uma de retorno para tanque e uma ou duas vias para acionar 

a carga, elas, normalmente, possuem de três a quatro vias. Podendo variar e chegar 

até seis posições. 

A FIGURA 13 apresenta a forma construtiva da válvula direcional acionada por 

solenóide. Elas comandam a partida, parada e direção de uma vazão com a 

possibilidade de ajustar o tempo de operação. As válvulas direcionais consistem 

basicamente de carcaça (1), de dois solenóides (2), do embolo de comutação (3), bem 

como das molas de retorno (4). As duas câmaras da mola são interligadas através de 

um furo de comunicação (5). Com isto, o fluido é deslocado de uma câmara para outra 

no processo de comutação. Se a seção deste furo for estrangulada altera-se o tempo 

de operação. No estado desenergizado, o embolo de comando (3) é mantido na 

posição central ou inicial através das molas de retorno (4). O acionamento do embolo 

de comando (3) é feito por solenóide em banho de óleo (2). A força do solenóide (2) 

atua sobre o embolo de comando (3) e desloca o mesmo de sua posição inicial para a 

posição desejada. Com isto libera-se a vazão de P para A e B para T ou P para B e A 

para T. após a desenergização do solenóide (2) o embolo de comando (3) retorna para 

a sua posição inicial através da mola (4). 

 

FIGURA 13 – FORMA CONSTRUTIVA DE VÁLVULA DIRECIONAL 



43 

 

 

FONTE: LINSINGEN (2003). 

 

2.11 RESERVATÓRIO HIDRÁULICO 

 

Conforme Fialho (2011), o reservatório parece ser o elemento mais trivial de 

um circuito hidráulico, mas na realidade, por não estar sujeito a nenhum critério prévio 

de unificação, pode causar futuramente ao projetista inexperiente, algumas dificuldades 

quanto ao seu dimensionamento e posicionamento de elementos e acessórios. 

Renner (2010), afirma que os aspectos construtivos para a realização das 

funções do reservatório incluem chicanas, drenos, filtros de ar, ímãs e fundos 

inclinados, conforme se observa na FIGURA 14, devendo ser seguidas algumas 

recomendações de posicionamento destes componentes, como não localizar o duto de 

sucção próximo ao duto de retorno e não localizar o duto de retorno acima do nível do 

fluido. 
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FIGURA 14 – RESERVATÓRIO HIDRÁULICO 

 

 

FONTE: RENNER (2010). 

 

2.12 FLUÍDOS HIDRÁULICOS E SUAS CARACTERISTICAS 

 

 Para Linsingen (2003), os fluidos hidráulicos constituem o meio para a 

transferência de energia em qualquer sistema hidráulico, devendo possuir 

características que se combinar com as dos componentes de sistemas, e que 

favoreçam a operação adequada destes sob diversas circunstâncias como, por 

exemplo, em ambientes agressivos ou sujeitos a elevadas variações de temperatura, 

ou ainda em aplicações de sistemas que requeiram elevadas e rápidas variações de 

pressão. 

As características mais importantes dos fluidos, no que diz respeito á análise 

dinâmica de sistemas hidráulicos, são as suas compressibilidade e viscosidade, muito 

embora existam outros fatores importantes como o grau de contaminação ou a sua 

densidade. A compressibilidade e a viscosidade são influenciadas por variações de 

pressão e de temperatura; no entanto, essas últimas podem ser limitadas através de 
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permutadores de calor instalados no circuito hidráulico, na maioria dos casos no 

reservatório. (DE NEGRI, 2005). 

As características dos fluidos hidráulicos têm um efeito importante sobre a 

manutenção e o funcionamento do equipamento. A utilização de um fluido limpo e de 

boa qualidade é ponto básico para se obter bons resultados em um sistema hidráulico. 

 Os fluidos hidráulicos devem ter boa propriedade de lubrificação, para evitar o 

desgaste entre peças trabalhando com pequena tolerância de folga. O contato direto de 

metal contra metal deve ser evitado por meio de uma película bem resistente de fluido. 

 

2.12.1 Viscosidade 

Neves (2005), explica que os óleos de alta viscosidade têm melhores 

propriedades lubrificantes, pois compõem – se de moléculas maiores que tem maior 

capacidade de manter a separação entre as superfícies metálicas. A mesma autora 

supracitada conclui que o óleo hidráulico de baixa viscosidade é usado para 

penetração e refrigeração em superfícies metálicas e o óleo de alta viscosidade é 

usado geralmente em lubrificação. 

Segundo De Negri (2005), além da tarefa essencial de transmissão de 

potência, os óleos hidráulicos têm um papel bastante importante na lubrificação dos 

componentes. A lubrificação consiste em interpor líquido entre duas superfícies 

tendencialmente em contato, com o objetivo de evitar o desgaste dos materiais e 

minimizar as forças de atrito. 

 

2.12.2 Característica de um bom óleo mineral 

 

 Ainda segundo De Negri (2005), o óleo deve possuir caracteristica de 

antiemulsificação, que é a capacidade de separar-se da água, a água se introduz no 

sistema hidráulico através da condensação, vazamentos em trocadores de calor, ou 

ainda, do ar umedecido. Uma mudança do número de neutralização indica a formação 

de substâncias prejudiciais ao sistema hidráulico. Essa acidez causa a corrosão dos 

metais e ataca os elementos de vedação do sistema quando se torna exageradamente 

grande. Existe também o chamado ponto de anilina que é a temperatura na qual o óleo 
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e anilina em solução bifásica, assumem uma única coloração, formando uma solução 

única.Valores abaixo de 93,3 ºC são considerados baixos, e acima altos. Um óleo com 

baixo ponto de anilina possui uma ação solvente na borracha. Se usarmos elementos 

de vedaçaõ indicado para baixo ponto de anilinae trabalharmos com um óleo de ponto 

de anilina elevado, os elementos de vedação se tornarão duros e quebradiços, se 

ocorrer o inverso, as vedações ficarão macias e de facil dissolução. 

 

2.13 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 

 

Segundo Oliveira, (2011), os estudos da tecnologia de baterias utilizadas nos 

atuais veículos auto guiado fornecem um melhor entendimento do assunto proposto, 

também é muito importante conhecer as principais características destas baterias que 

serão aplicadas no projeto. 

As baterias chumbo ácidas reguladas por válvula ou VRLA (valve regulated 

lead acid batteries) atualmente, são as mais usadas para aplicações de veículos auto 

guiados. 

Estas baterias são conhecidas vulgarmente no mercado como "baterias 

seladas" visando criar uma diferenciação clara entre este produto e as então 

disponíveis, baterias ventiladas ou abertas. A baixa quantidade de gás liberado por 

uma bateria do tipo VRLA, operando em condições normais de carga e temperatura, é 

completamente livre de componentes corrosivos e representa um volume quase 

desprezível quando comparado com baterias ventiladas (BBC, 2009).  

A tecnologia do eletrólito livre permite a operação da bateria em ambientes de 

alta temperatura ou em locais onde a qualidade da energia seja baixa e sujeita a 

variações constantes. No entanto impede o uso em posições diferentes da usual (pólo 

para cima), é extremamente sensível a temperatura quando comparadas com as 

baterias V-SRPA, e, portanto, necessitam de maior atenção no gerenciamento da 

temperatura. (BBC, 2009). 

A tecnologia VRLA sofre redução de até 50% da vida útil para cada 10ºC acima 

de 25ºC, contra 2% da tecnologia V-SRPA, conforme FIGURA 15 demonstra. 
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FIGURA 15 - EFEITO DA REDUÇÃO DE TEMPERATURA NAS BATERIAS 

 

 

FONTE: Tudor (2013). 

 

O modelo V-SRPA desenvolvido, suportar aplicações severas, as placas são 

espessas (três mm) com moldura em todo contorno da grade para melhor sustentação 

do material ativo na grade. Material ativo de alta densidade gerando maior acúmulo de 

energia por placa. Essas características proporcionam uma placa robusta para 

assegurar o máximo de vida útil e disponibilidade da bateria (BBC, 2009). 

 

2.14 ENGRENAGENS 

 

 Para Santos Júnior (2003), engrenagens são rodas com dentes padronizados 

que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. Muitas vezes, são 

usadas para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um eixo para o 

outro. 

Elas trabalham em conjunto e as de um mesmo conjunto podem ter tamanhos 

diferentes. Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes, a 
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engrenagem maior chama-se coroa e a menor chama-se pinhão. (SANTOS JÚNIOR, 

2003). A FIGURA 16 demonstra a coroa e o pinhão de uma engrenagem. 

 

 

FIGURA16 – COROA E PINHÃO DE ENGRENAGENS 

 

 

FONTE: Santos Júnior (2003). 

 

2.15 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 

 

 Conforme Gates do Brasil (2012), com avançados sistemas hidráulicos sendo 

projetadas e desenvolvidas a cada dia em mais alta potência para equipamentos de 

alta pressão, as importâncias de alta qualidade, flexibilidade e durabilidade do conjunto 

de mangueiras hidráulicas jamais foi tão crítico. Os produtos são caracterizados pela 

redução de tempo, espaço e dinheiro. As mangueiras apresentam em sua gravação 

cores distintas de acordo com sua faixa de pressão e indicação de qual família de 

terminal deve ser aplicado. 

 

2.16 MANÔMETROS 

 

 Para Palmieri (1997), os manômetros são instrumentos destinados a receber no 

seu interior uma determinada pressão e indicá-la, em termos de unidade de pressão, 
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ao observador. Podem ter diferentes tipos de apresentação, porém os mais utilizados 

em sistemas hidráulicos, é conhecido como o medidor de bordão. Ele utiliza um tubo 

interno curvado que muda de forma quando a pressão do fluido é aplicada. O tubo é 

mecanicamente conectado a um controle sobre o disco do medidor utilizando uma 

ligação mecânica. À medida que a forma curva do tubo sofre alterações, o tubo irá 

mover-se e fazendo o controle girar para uma posição sobre o mostrador que 

corresponde à pressão no sistema. Observa-se na FIGURA 17 um modelo de 

manômetro do tipo bordão da empresa Stauff do Brasil. 

 

FIGURA17 – MODELO DE UM MANÔMETRO TIPO BORDÃO 

 

 

 

FONTE: Stauff do Brasil (2009). 
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

 

3.1 MÉTODOS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA MOVIMENTAÇÃO 

 

Baseado nas principais técnicas de sistemas de movimentação para veículo, 

elas podem ser, tanto com sistemas puramente elétrico ou elétrico e mecânico ou 

elétrico e hidráulico. O sistema hidráulico já vem ao longo do tempo sendo empregado 

em vários campos dentro da indústria. (Felício, 2010).  A FIGURA 18 apresenta uma 

linha do tempo com os trabalhos envolvendo hidráulica e veículos autoguiados, 

desenvolvido ao longo do tempo. 

FIGURA 18 – CRONOLOGIA DE TRABALHOS SOBRE MOVIMENTAÇÃO ENVOLVENDO 

HIDRÁULICA E VEÍCULO AUTO GUIADO 

 

 

FONTE: Autor (2017). 
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3.1.1 Trabalhos envolvendo sistemas hidráulicos e veículos 

 

Embora possam ser citados inúmeros trabalhos usando sistema hidráulico e de 

movimentação, os apresentados envolve aplicações em operação de sistemas 

hidráulicos e de veículo. 

Andraus, M. T. (2007) realizou a análise do sistema hidráulico de uma 

sopradora para redução do tempo de posicionamento. No caso de vários produtos 

embalados em frascos plásticos este é um cenário comum que tem como 

consequência uma exigência de aumento de desempenho das máquinas sopradoras 

que produzem tais frascos. 

Com o objetivo de cumprir tal exigência, o trabalho realiza uma análise do 

sistema hidráulico, os quais possuem comandos eletros-hidráulicos de controle de 

posição e velocidade constituído de válvulas hidráulicas, de controle de vazão, válvulas 

direcionais, proporcionais e atuadores lineares.  

De Jesus, Pereira, Nogueira, Sidney (2008) apresentaram uma inovação 

tecnológica em aplicações de controle de posição em máquinas e dispositivos de 

posição linear hidropneumáticos, para os casos nos quais se tem grandes esforços 

combinados com pequenos deslocamentos, normalmente este trabalho é feito com uso 

de sistemas servo-hidráulicos, o que representa um custo elevado.  

Martinez-Barbera, Humberto;Herrero-Perez, Davi (2010) apresentou em seu 

trabalho o desenvolvimento, um veículo autoguiado flexível que funcione como um 

sistema de manuseio de materiais flexível em ambientes industriais dinâmicos. Design / 

metodologia / abordagem - Introduz todo o sistema de controle a bordo, incluindo 

projetos de hardware e software. O sistema sensorial consiste em um sistema de 

navegação a laser para localização e um scanner a laser de segurança para detectar o 

meio ambiente. A arquitetura do software é instanciada em uma CPU que está 

conectada a controladores de baixo nível através de um barramento CAN. 

Simplicidade, flexibilidade, robustez e segurança estavam preocupados com o 

processo de design. 
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 O protótipo desenvolvido é capaz de operar em ambientes parcialmente 

estruturados e dinâmicos, facilmente configurado usando uma descrição aproximada 

do local de trabalho e é capaz de se adaptar quando há deformações no piso.  

Abrantes, P.C.F (2010) apresentou a instrumentação e simulação de sistemas 

óleo hidráulico, tendo por base um sistema eletro hidráulico. 

No sistema de instrumentação, foi realizado o recondicionamento de sinal de 

um transdutor de caudal, baseando-se na reconfiguração do seu sistema elétrico e 

eletrônico. 

Oliveira, A, J (2011) desenvolveu um protótipo de veículo autoguiado para 

célula produtiva, com a possibilidade de substituição dos motores e controles 

alimentados por corrente contínua por motores alimentados por corrente alternada, 

para possibilitar os estudos foi desenvolvido um protótipo em escala real e com isso 

efetuado os testes em uma célula produtiva, e com base nas informações, foi possível 

desenvolver uma solução que pode ser aplicada como nova alternativa na construção 

de veículo autoguiado, painéis solares foram utilizados para testes de carga das 

baterias para avaliar a viabilidade de uso como fonte de energia complementar. 

 Kumar, Amit (2014) descreve que os avanços das tecnologias robóticas, os 

ambientes industriais estão adotando mais aspectos da automação para melhorar a 

qualidade e precisão do produto e reduzir o custo do produto.  

 Um desses aspectos é o uso do veículo automatizado guiado que está 

ganhando importância na logística industrial e nos sistemas de transporte. Veículos 

guiados automatizados são partes essenciais de todas as fábricas automatizadas. Eles 

são pré-programados, normalmente utilizados para transportar matérias-primas, peças 

em processo de montagem e itens acabados de um local para o outro dentro da planta.  

 Nenhuma intervenção humana é necessária para o seu funcionamento normal 

durante a fase de execução da tarefa. Nesse artigo, o veículo guiado automatizado é 

interconectado com o controle de lógica programável, um novo conceito no campo de 

automação e substituição do sistema de controle eletro-mecânico tradicional.  

 Os resultados foram positivos tanto para a medição de componentes 

hidráulicos aplicados em máquinas operatrizes, quanto para veículos autoguiados 

utilizados com componentes elétricos. O trabalho apresentado por Andraus, M. T. 
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(2007) demonstrou que o sistema hidráulico é eficaz quando se precisam de força e 

precisão, através de ensaios e medições de grandezas físicas de interesse, como 

pressões e velocidade de posicionamento diretamente em um soprador existente. 

Martinez-Barbera, Humberto;Herrero-Perez, Davi (2010) apresenta em seu trabalho um 

veículo auto guiado, demonstrando o quanto o mesmo torna a manipulação de 

materiais e ergonomia viável em se tratando de um veículo autônomo para realização 

de transporte de materiais. 

Neste sentido, os trabalhos envolvendo componentes hidráulicos e elétricos, 

mostraram-se adequados para tratar dados e informações para se construir uma 

automação em um sistema de movimentação para veículo de transporte de cargas. O 

trabalho de Oliveira, Amilton de, José (2011) é emblemático pois mostra um protótipo 

de um veículo auto guiado em situações capazes de demonstrar tanto a montagem 

mecânica quanto a montagem elétrica de todo sistema de movimentação. O artigo de 

Kumar, Amit (2014) demonstra a necessidade em nossos dias atuais os vários 

aspectos que tem a automação em nosso meio industrial, transformando um sistema 

comum em um sistema autônomo, sendo um desses aspetos o veículo autoguiado, 

tornando flexível o transporte de materiais, sem a necessidade da intervenção humana. 

 

3.2 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Os trabalhos apresentados referentes à hidráulica e veículos auto guiado 

evidenciaram o uso de técnicas para movimentação de veículos, sendo esse para 

cargas e transportes de materiais em geral. 

Cada autor apresentou em seu trabalho e artigo as características do sistema 

de automação envolvendo os sistemas hidráulicos e elétrico aplicados em projetos de 

movimentação de materiais e máquinas em geral. 

Assim, com base nas observações, é possível adquirir o conceito de 

transformação em um sistema de movimentação, unindo todo o conceito de hidráulica 

e veículo autoguiado, sendo capaz de tratar ambos os assuntos unindo em um só, que 

é o que o trabalho faz: um sistema de movimentação em um veículo para transportar 
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carga. Os trabalhos mostraram-se adequados para tratar os dados e informações 

necessárias para a execução do mesmo. 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 Para desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os seguintes instrumentos 

de medição, materiais, bem com software e aplicativos web, conforme lista a seguir:  

● Multiteste, modelo ET-3880, fabricante Minipa, número de série 103047 J, 

CAT IV 600 V, CAT III 1000 VOLTS, (ANEXO-9), corrente alternada e corrente 

continua 1000 ampère, utilizado para medição de tensão e corrente no veículo, 

quando está em movimentação com carga e sem carga, para verificação 

corrente e tensão elétrica. 

● Ponte rolante, modelo Demag 63 ton tipo ZKKW 63 ton. Série 73789-10, 

utilizada para verificação do peso da carga e movimentação quando possível. 

● Manômetro 0 a 200 bar fabricante Wikal, número 8089539, utilizado para 

indicação de pressão do sistema hidráulico. 

● Software Excel para gráficos, AutoCAD para desenvolvimento do projeto 

mecânico, fluid sim para o esquema hidráulico e eeplan para desenvolvimento 

do projeto elétrico. 

● Estrutura do veículo antigo com as dimensões conforme, (ANEXO -5). 

● Unidade hidráulica marca Tudor. 

● Tubo flexível diâmetro interno de 1\2” e 3\4”, para pressões de até 206 bar. 

● Motor hidráulico marca Rexroth modelo MPH 400 CB 35 e MPT 500 C40. 

● Bomba hidráulica de pistão marca Rexroth modelo M4PV28. 

● Bomba hidráulica de engrenagem marca STM modelo 6 cm³. 

● Controle por rádio frequência marca IKUSI modelo R70/XX. 

● Sensor óptico marca Sick modelo S3000 (ANEXO-10). 
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4.2 MÉTODOS 

   

4.2.1 Requisitos para desenvolvimento 

 

Como procedimentos metodológicos de pesquisa para a realização do 

dimensionamento proposto definiu-se o seguinte: 

Identificou-se a fundamentação teórica pertinente através dos conceitos 

necessários para montar um sistema eletro-hidráulico. 

Identificou-se os componentes eletro-hidráulico comparado aos parâmetros de 

potência existente no sistema elétrico montado antigamente no veículo. 

Definiram-se os componentes eletro-hidráulico através de catálogos e 

fabricantes disponível. 

Analisou-se e avaliaram-se os resultados encontrados no dimensionamento se 

atenderam os requisitos para movimentação da carga de maior valor de massa 

existente. 

A pesquisa experimental abrangeu as seguintes etapas subsequente conforme 

o fluxograma da FIGURA 19. 

FIGURA  19 – FLUXOGRAMA DA PESQUISA EXPERIMENTAL 
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FONTE: Autor (2017). 

 

 

4.2.2 Carga 

 

A carga máxima que o veículo transportará é de 40 ton, sendo esta a maior 

existente na indústria, isso já somando a estrutura do veículo que é de cinco toneladas. 

Toda esta massa, em consideração a ferramenta com maior massa existente no setor 

industrial, que precisa ser movimentada. 

 

4.2.3 Estrutura 

 

A escolha deste transporte é devido a aplicação especifíca em chão de fábrica 

que o veículo executa manualmente. Todo sistema que compõe este veículo será 

aproveitado adaptando, apenas, o novo sistema para realizar a movimentação de 

cargas. 

A estrutura base utilizada para o desenvolvimento do sistema de 

movimentação foi a de um veículo utilizado para transporte de ferramentas conforme 

FIGURA 20, Aproveitando-se de todos os ítens como base, pneus e engrenagens. 

 A escolha deste transporte foi devido a aplicação específica em chão de fábrica 

que o mesmo executa manualmente transportando ferramentas que podem chegar a 
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40 ton. Será aproveitado toda estrutura para colocar o novo sistema de movimentação 

eletro-hidráulico paraa movimentação do mesmo. 

 Sobre a estrutura inferior foi adicionado todo o conjunto de reservatório 

hidráulico com motor, válvulas direcionais, painel elétrico e bateria conforme demostra 

a FIGURA 20. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – CONJUNTO COMPLETO DO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO IMPLANTADO NA PARTE 

INFERIOR DO VEÍCULO 
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FONTE: Autor (2017). 

 

 

4.2.4 Potência 

 

A potência definida deu-se em razão da potência existente quando o veículo 

era formado por sistema de movimentação elétrica. Está sendo uma potência de 30 kW 

os motores elétricos, definindo-se a potência hidráulica com esta mesma potência. 

 

4.2.5 Baterias 

 

Através de fabricantes citados em dissertações e pesquisas em fornecedores, 

foi possível passar as dimensões de espaço físico existente na estrutura e solicitado 

qual a melhor opção de rendimento para a aplicação especifica.  

 Assim definiu-se um conjunto de bateria formado por 40 baterias de 2 volts e 8 

ampères sendo um total de 320 ampère hora e tensão de 80 volts. 

 

4.2.6 Sistema de alimentação 

 

O sistema de alimentação definido se deu pela bateria especificada pelo 

fabricante sendo de 80 volts, assim o motor elétrico de 80 volts e os demais 

componentes de 24 volts, para que se chegue nesta tensão utilizar um transformador 

para abaixar a mesma. 

O sistema de alimentação é composto por um conjunto de  bateria recarregável 

do tipo estacionária da marca TURAN. Foi escolhida para o sistema de movimentação 

devido à tecnologia de seus componentes internos dimensionados para suportar as 

mais diversas e severas condições de uso. Com as dimensões do veículo conforme      

(ANEXO -6), foi possível ao fabricante TUDOR oferecer uma bateria conforme as 

especificações mostradas na TABELA 2. 
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TABELA 1 – DADOS DA BATERIA ESTACIONARIA INSTALADA NO VEÍCULO 

 

 

FONTE: Tudor (2016). 

 

4.2.7 Sistema de controle 

 

A definição levou em conta a segurança, tanto do equipamento quanto de 

pessoas que circulam próximo do caminho em que o veículo se movimenta. Empregar 

a definição mais econômica e coerente definindo um controle por rádio frequência 

operado manualmente, o qual possibilita operar o sistema a uma distância de até 100 

metros entre o operador e o veículo. Caso haja pane neste sistema, também fica 

definido um controle por cabo que pode realizar os movimentos do sistema. 

O sistema de controle é dividido entre circuitos de comando elétrico formado 

por: relés, joystick, comando por cabo e sistema de segurança, responsáveis pelo 

comando e acionamento do sistema de movimentação. 

Através da lógica de comando estabelecida para o controle de acionamento e 

funcionamento correto do sistema de movimentação do veículo foi utilizado relés, 

conforme demonstra a FIGURA 21, com uma determinada lógica de comando para que 

assim, se acionem os movimentos do carro para avanço, recuo, manobra para a direita 

e a esquerda. 

 

FIGURA 21 – PAINÉL MONTADO COM COMANDO ELÉTRICOS A RELÉS 
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FONTE: Autor (2017). 

 

A lógica estabelecida se deu conforme o esquema demonstrado na FIGURA 

22, (ANEXO - 4). 

Ela inicia-se através de um conector entre bateria e painel de comando 

passando o pólo positivo por um fusível de 100 A e pólo negativo chegando direto até 

uma chave QS fixa, onde se liga também o pólo positivo. Após etapa inicial, faz um 

paralelo ao comando de um relé de segurança através de um fusível de 1 A e, 

passando, por um contato auxiliar de um relé de liberação KM1, e o pólo negativo por 

um contato auxiliar de um relé de liberação KM2. O circuito de 80 volts vai até o motor 

M1 e indicador de carga IC, após isso se entra em um transformador de 24 volts. Após 

a etapa inicial passa por um fusível de seis ampères, uma chave seletora liga e desliga. 

O circuito faz um paralelo ao receptor de sinal à distância e aos de comando por 

controle a cabo, fixo no sistema.  

A lógica do acionamento da movimentação para frente se dá acionando o 

receptor à distância ou o controle fixo, caso não haja nenhum obstáculo e os relés de 

segurança e de liberação estejam atuando o sinal, é enviado à solenóide YV2a que faz 

a liberação da movimentação para frente e análogo acontece movimentando a traseira, 

a válvula solenóide YV2b é liberada. 

A lógica para realização da direção só acontece se todas as liberações de 

segurança estiverem em ordem. Para direcionar à esquerda há um paralelo do receptor 
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à distância e outro por cabo fixo no veículo qualquer que se deseja é acionando a 

válvula solenóide YV1a. Essa só não é ligada, caso esteja a chave fim de curso SQ1 

ativada e o relé KA7 ligado. Para movimentação à direita o acionamento é análogo ao 

da esquerda, esse só não ocorre se caso a chave fim de curso SQ2 esteja ativada e o 

relé KA6 ligado. 

O motor M1 é alimentado através do relé KM3, o qual é ligado apenas se for 

solicitado à movimentação do veículo e o sistema de segurança estando em ordem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22 – ESQUEMA ELÉTRICO REALIZADO PARA QUE HAJA LIBERAÇÃO DE 

MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO, A) PARTE INICIAL DO DIAGRAMA E B) PARTE FINAL DO 

DIAGRAMA. 
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 (a)
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(b) 

FONTE: Autor (2017). 
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4.2.8 Painel de comando 

 

 O painel de comando dispõe de vários acionamentos conforme demonstra a 

FIGURA 23. Há uma botoeira de duas posições: zero e um, conforme demonstra na 

FIGURA 23 (1), que ao acionar na posição um é liberada a energia para o comando, 

junto ascende uma iluminação da cor branca, demonstrado na FIGURA 25 (2). 

Colocando-se a botoeira na posição zero não é possível ter energia no comando. 

 Há uma botoeira de pulso FIGURA 23 (3), que acionada libera os movimentos 

do veículo e junto, ascende uma lâmpada verde indicando que todas as liberações em 

ordem, FIGURA 23 (4).  

A botoeira de pulso demonstrado na FIGURA 23 (5), quando acionada, desliga 

a liberação dos movimentos e a lâmpada verde FIGURA 23 (4). 

 O painel de comando dispõe de um relé de isolamento ou segurança, porque se 

houver alguma derivação ao chassi (algum cabo solto em curto com a carcaça), o 

veículo para e acende uma das duas lâmpadas vermelha indicativa, conforme 

demonstra a FIGURA 23 (7, 8). Corrigindo o defeito encontrado e pressionado o botão 

de pulso de cor azul FIGURA 23 (6), é rearmado o relé e liberado o veículo para 

movimentação.  

 

FIGURA 23 – ARMÁRIO ELÉTRICO CONTENDO OS ACIONAMENTOS MANUAIS PARA LIBERAÇÃO 

DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO 
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FONTE: Autor (2017). 

4.2.9 Controle 

Composto de um controle por rádio frequência da marca IKUSI modelo R70/XX 

FIGURA 24, ele trabalha em uma banda de frequência entre 400-930 MHz, baterias de 

Li-Íon recarregável. Seu sistema de funcionamento para movimentação do veículo se 

dá conforme a FIGURA 24 e descrição a seguir: 

 Pressionado o botão 11 demonstrado na FIGURA 24 (11),e após o botão 8 ٭

FIGURA 24 (8), a movimentação avança para frente e para trás recuo. Soltando o 

botão, o veículo para. 

 ،Pressionado o botão 7 FIGURA 24 (7), para direita o veículo vira a direita ٭

pressionado para esquerda o mesmo vira a esquerda, deixando de pressionar o botão 

o mesmo para de virar. 

 Paragem de emergência se dá acionando o botão 10 conforme demonstra a ٭

FIGURA 24 (10), para desbloqueá-lo, gira-se o mesmo. 

٭   Acionando o botão 9 FIGURA 24 (9), é acionada a buzina, soltando, ela 

para. 

 

FIGURA 24 – COMANDO A DISTÂNCIA POR RADIO FREQUENCIA CONTROLE DA MARCA IKUSI 
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      FONTE: Autor (2017). 

 

4.2.10 Comando por cabo 

 Para o projeto foi deixado um comando por cabo, conforme demonstra a 

FIGURA 25. Caso ocorra alguma danificação no sistema de comando a distância por 

rádio frequência, ele funcionará perfeitamente até que se estabeleça novamente o 

comando. Seu funcionamento para movimentação do veículo se dá conforme os itens a 

seguir: 

 Pressionado a botoeira 6 apresentado na FIGURA 25 (6),e após a botoeira 1 ٭ 

FIGURA 25 (1), o veículo se movimenta para frente, iniciando com velocidade lenta e 

após passando para rápida, ao soltar o botão, o veículo, para. Pressionado o botão 2 

FIGURA 25 (2), o veículo movimenta-se, para trás, iniciando com velocidade lenta e 

após rápida. Soltando a botoeira o veículo para. 

 Pressionado a botoeira 3 demonstrado na FIGURA 25 (3), o veículo virar à ٭ 

direita pressionado o botão 4 demonstrado na FIGURA 25 (4),  o mesmo virar à 

esquerda e deixando de pressionar o botão ele deixa de virar. 

 Pressionado o botão 6 demonstrado na FIGURA 25 (6), o veículo para em ٭

modo de emergência, para continuar deve-se desbloquear a paragem de emergência e 

acionar a botoeira de liga, no painel geral. 

 

FIGURA 25 – COMANDO POR CABO CONTENDO OS BOTÔES DE ACIONAMENTO PARA 

MOVIMETAÇÃO DE TRAÇÃO, DIREÇÃO E EMERGÊNCIA DO VEÍCULO 
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     FONTE: Autor (2017). 

4.2.11 Sistema de segurança  

 

 Para este projeto foi utilizado um sensor óptico da marca sick modelo S3000 

Conforme demonstrado na FIGURA 26, na frente do veículo e um scanner na sua 

traseira para identificar qualquer tipo de objeto que possa provocar uma colisão.  

 

FIGURA 26 – SENSOR DE SEGURANÇA INSTALADO NO VEÍCULO 
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FONTE: Autor (2017). 

 

4.3 SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO 

 

 O método que levou a definir o sistema de movimentação foi o 

levantamento de dados do sistema de movimentação elétrico existente antigamente no 

veículo, o levantamento de dados em sistemas hidráulicos, pesquisas em campo e 

trabalhos acadêmicos sobre hidráulica. 

O sistema para movimentação do veículo de tração e direção é composto de um 

conjunto de circuitos hidráulicos (ANEXO 3) formado por motores, com válvula de 

controle direcional, válvulas reguladoras de pressão, unidade hidráulica, tubulação, 

fluído hidráulico e bomba acoplada a um motor de corrente contínua assim obtém-se a 

movimentação com cargas de até 40 ton com controle de velocidade, torque e direção. 

4.3.1 Motores hidráulicos 

 

Através da potência elétrica descrita, a definição do motor hidráulico foi instalar 

dois motores hidráulicos de mesma potência, sendo esta de 30 kW em cada rodagem 

de tração, sendo um deste motor hidráulico com freio, para garantir uma parada de 

precisão no sistema, porque em cargas que podem chegar a 40 ton é necessária uma 

segurança maior a ser observada. Já no sistema de direção ficou definido que um 

motor hidráulico de 30 kW garantirá o direcionamento, estando o veículo parado ou em 

movimento. Através de teste pratico será verificado se há necessidade de mais 

potência nos motores hidráulicos.  

Para o projeto foi utilizado dois modelos de motores hidráulicos para cada roda 

traseira, (FIGURA 27). Isto, para garantir todo o funcionamento adequado ao sistema 

de movimentação de avanço e recuo. O primeiro modelo é do tipo motor hidráulico com 

rotor gerotor modelo: MPH 400 CB 35, (ANEXO-2), conforme demonstrado na FIGURA 

27 (1), o segundo FIGURA 27 (2) B/MPT 400 C, (ANEXO-2), é com freio. O motor 

hidráulico com rotor gerotor para direção do carro é do tipo MPT 500 C40, conforme a 

FIGURA 27 (3). 
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FIGURA  27 - MOTORES HIDRÁULICOS UTILIZADOS NO VEÍCULO 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

4.3.2 Engrenagens 

 

 Neste projeto foram utilizadas engrenagens cilíndricas com dentes retos de ferro 

fundido, na transmissão dos motores hidráulicos para a roda e, na transmissão de 
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direção do veículo. Todas as dimensões, foram tidas como referências nas medidas 

existentes no transporte pronto e a partir destas, foram adaptadas as engrenagens. A 

FIGURA 28 demonstra a engrenagem na roda de tração do veículo e eixo do motor 

hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 – COROA E PINHÃO INSTALADA NO VEÍCULO 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

Nesse conjunto foram utilizados uma coroa com relação de 1 para 5 com 50 

dentes e, um pinhão de 10 dentes. A velocidade do motor hidráulico é de 365 rpm e, 

considerando essa proporção, ele rodará160 rotações por minuto com pressão da 

bomba e carga. 
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No sistema de direção foram utilizadas três engrenagens uma no eixo do motor 

hidráulico, outra intermediária e a principal para realizar, a movimentação do sistema 

de direção, sendo a primeira com 30 dentes a segunda com 60 e a terceira com 90. A 

FIGURA 29 demonstra as engrenagens no sistema de direção. 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 – ENGRENAGENS FIXADA PARA O SISTEMA DE DIREÇÃO NO VEÍCULO 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

4.3.3 Válvula de controle direcional 

Para este projeto foram utilizados dois modelos de válvulas direcionais. 

(ANEXO 3), o primeiro do tipo 5 vias três posições centro fechado para tanque e 

acionamento por bobina elétrica e retorno por mola. O segundo é de 3 vias e 2 

posições foi utilizado para travar o veículo. A FIGURA 30 demonstra as válvulas. 
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FIGURA 30 – VÁLVULA DE CONTROLE DIRECIONAL UTILIZADA NO PARA O SISTEMA DE 

MOVIMENTAÇÃO ELETRO-HIDRÁULICO 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

4.3.4 Válvulas reguladoras de pressão com segurança 

 Fez-se uso também de oito válvulas reguladoras de pressão (ANEXO 3) por 

acionamento elétrico no circuito hidráulico. Conforme demonstra a FIGURA 31, para 

realizar todo controle de pressão na tração e direção do veículo. 

 

FIGURA 31 - VÁLVULAS REGULADORA DE PRESSÃO E SUAS CARACTERISTICA 

INSTALALADA NO VEÍCULO 
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FONTE: Autor (2017). 

 

4.3.5 Reservatório hidráulico 

 

A definição que levou ao reservatório foi o espaço existente na estrutura e os 

dados da bomba hidráulica, sendo este um reservatório de capacidade para 210 litros 

de óleo. A FIGURA 32 demonstra o reservatório utilizado no veículo. 

 

 

 

 

FIGURA 32 – RESERVATÓRIO HIDRÁULICO INSTALADO NO VEÍCULO 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

4.3.6 Mangueiras hidráulicas 

 

Estas com tubo flexível e diâmetro interno de 1\2” e 3\4” polegadas para 

pressões de até 206 bar. A FIGURA 33 apresenta as tubulações flexíveis, utilizadas no 

veículo. 
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FIGURA 33 – TUBULAÇÃO FLEXÍVEL INSTALADA NA PARTE INFERIOR DO VEÍCULO PARA 

REALIZAR A LIGAÇÃO ENTRE BOMBA HIDRÁULICA E MOTORES HIDRÁULICOS. 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

4.3.7 Fluido hidráulico 

  

 O tipo do óleo hidráulico utilizado no projeto é HFD 48, líquido sintético sem 

água, contém: Ester fosfato, hidrocarbonetos clorados e óleos minerais. Possuem alta 

resistência ao envelhecimento e boa proteção ao desgaste, esse tipo pode ser utilizado 
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em largas faixas de temperatura de serviço e a quantidade utilizada é de 210 litros, 

podendo ser utilizada por 2000 horas de trabalho segundo o fabricante. 

 

4.3.8 Bomba hidráulica 

 

 A bomba hidráulica foi relacionada através dos dados existente nos motores 

hidráulicos, e o modelo é do tipo hidrostático, deslocamento positivo de pistão 28 cm³ 

(ANEXO-7) que produz fluxo de forma pulsativa, porém sem variação de pressão; no 

sistema. As bombas de pistão geram uma ação de bombeamento, fazendo com que os 

pistões se alterem dentro de um tambor cilíndrico. O mecanismo de uma bomba de 

pistão consiste basicamente de um tambor de cilindro, pistões com sapatas, placa de 

deslizamento, sapata, mola de sapata e placa de orifício. 

Este modelo de bomba hidráulica é utilizado para levar a pressão constante 

ajustada na válvula de regulagem até o motor de tração do mesmo, fazendo com o que 

não haja perda tanto em torque quanto na velocidade. 

 

4.3.9 Bomba hidráulica de engrenagem 

 

Outro modelo utilizado neste projeto é o da bomba de engrenagens de 6 cm³, 

(ANEXO 8) a qual constitui-se basicamente de uma carcaça com orifícios de entrada e 

de saída, um mecanismo de bombeamento composto de duas engrenagens: uma 

motora ligada a um eixo que é conectado a um elemento acionador principal e a outra é 

a engrenagem movida. Ao lado da entrada os dentes das engrenagens desengrenam, 

o fluído entra na bomba, e é conduzido pelo espaço existente entre os dentes e a 

carcaça. Na saída os dentes se engrenam e forçam o fluído para fora do sistema. 

Este modelo de bomba de engrenagem foi utilizado por ser uma bomba 

simples e realizar a pressão constante até o motor de direção. Ela foi aclopada em um 

conjuto único para que fosse possível aproveitar o sistema formado pelo motor e 

bomba de pistão. 
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4.3.10 Motor de corrente contínua 

 

 Nesse projeto foi utilizado um motor de corrente contínua acoplada à bomba 

hidráulica. Através de catálogos de fabricante foi escolhido por ter a potência 

necessária para a bomba hidráulica. Ele tem, em sua construção, ímã permanente e 

um estator, (a parte externa do motor) nos quais os ímãs permanentes são fixados. Um 

rotor ou armadura (a parte móvel) possuem enrolamentos de cobre que produzem um 

campo magnético que se opõe ao campo do estator. Escovas de grafite são utilizadas 

para fornecer corrente ao rotor através de um coletor de cobre. 

 O motor de corrente contínua é um de potência de 14 kW e tensão de 

alimentação de 80 volts, corrente de 219 A e velocidade de rotação de 2100 rpm. A 

FIGURA 34 demonstra o motor utilizado no projeto. O mesmo tem a função de acionar 

a bomba hidráulica que por si, alimenta todo o sistema do circuito hidráulico tem a 

função de realizar a tração e direção do veículo. 

 

FIGURA 34 – MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA INSTALADA NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA 

ACIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA 

 

 

FONTE: Autor (2017). 
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4.4  DEFINIÇÃO DE TESTES  

 

O método de teste para verificação se todo o sistema hidráulico montado na 

estrutura para movimentação de carga foi correto dimensionado, será de colocar a 

carga com o valor máximo existente que é de 40 ton e com isso verificar a pressão e a 

potência requerida do sistema.  

Para a movimentação destas cargas o valor de pressão no sistema não deverá 

chegar ao valor máximo que o sistema comporta, sendo esta de 140 bar.  

 A distância a ser percorrida é de 10 m em um piso industrial. A velocidade para 

verificação da pressão lenta e outra rápida. A qual exige mais pressão ou há mais 

consumo de energia. 

 Utilizando esses critérios será avaliado se todo sistema eletro-hidráulico possui 

as características básicas para suportar e movimentar as cargas elevadas no setor 

industrial, não excedendo a pressão máxima. 

Também será colocada uma carga de valor intermediário para verificação do 

comportamento do sistema, como pressão e potência elétrica. Para que isso seja 

realizado vai ser instalado um manômetro para o sistema de tração e outro para o de 

direção. No que diz respeito à medição de valores elétricos será necessário através de 

um multiteste inserido manualmente no circuito elétrico para verificação da tensão e 

corrente elétrica requerida. 

A definição da distância para serem observados os valores é de 10 m, por ser 

uma distância que é possível verificar todo comportamento do sistema. Assim, é 

possível realizar as medições necessárias para se levantar todos os dados e com isso 

gerar os resultados.  A TABELA 2 apresenta os valores definidos para verificação se, 

os componentes definidos estão aptos a operar para as cargas que serão 

movimentadas e as constantes a serem medidas, são: pressão, potência, e tempos de 

consumo. Os resultados levantados através desta tabela são apresentados no capítulo 

cinco. 

 

TABELA 2- CONSTANTES MEDIDAS NO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO E VARIÁVEIS DE CARGA, 

SITUAÇÃO E DISTÂNCIAS DEFINIDAS. 
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FONTE: Autor (2017). 

 

 

4.5  CONSIDERAÇÔES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo foram descritos os materiais e métodos que possibilitaram a 

montagem do sistema eletro-hidráulico para movimentação do veículo para realizar o 

transporte de cargas.  

 Após a definição e adaptações deu-se início aos testes para verificação se o 

sistema montado suporta movimentar cargas e verificar se o sistema foi a melhor 

opção na questão de peças escolhidas para o sistema eletro-hidráulico, desempenho, 

ergonomia e mobilidade. 
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5 TESTES E RESULTADOS 
 

 Neste capítulo são apresentados os resultados e testes de movimentação, 

desempenho hidráulico, elétrico e do sistema de segurança. Por último, os testes 

operacionais realizados no chão da fábrica com a carga de 39,9 ton e 23,3 ton.  

 

5.1 INICIO DOS MOVIMENTOS 

 

 O joystick realiza a interação entre o operador e o veículo através dos 

acionamentos estabelecidos no comando do mesmo. Os sensores de segurança não 

atuando, o veículo se movimenta no interior da fábrica para qualquer direção. 

Demonstrados através da FIGURA 35 o diagrama de caso de uso apresenta a 

interação entre os diversos sistemas que, integrados, formam o sistema de movimentação. 

Baseado nestas interações é possível ter uma visão sistêmica do fluxo de informações e 

sua relação com os diferentes mecanismos do sistema.  

 

FIGURA 35 – CASO DE USO ENTRE OPERADOR E SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO 

 

 

FONTE: Autor (2017). 
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5.2 TESTES DE MOVIMENTAÇÃO 

 

 O objetivo desses testes é mostrar que, através do sistema de movimentação 

eletro-hidráulico montado mecanicamente no veículo, existe capacidade para realizar a 

movimentação de cargas elevadas sem forçar o sistema novo montado. 

 Os critérios e condições estabelecidas são de movimentar uma carga de massa 

máxima existente na indústria e outra com valor intermediário, sendo estas as mais 

exigidas no processo. 

Com o sincronismo entre a bomba hidráulica e as reguladoras de pressão, 

montado no circuito hidráulico é possível desenvolver movimentos lineares e em 

ângulo, os quais possibilitarão movimentos seguros por comandos pré-estabelecidos. 

 

5.2.1 Testes de movimentação linear com uma carga de 39,9 ton 

 

No teste o veículo percorreu uma distância de 10 m com carga de 39,9 ton em 

um nível de velocidade de movimentação linear e pressão no sistema hidráulico, não 

ultrapassando o especificado no sistema que é de 140 bar. 

Inicialmente foi definido o primeiro nível de velocidade lenta de170 mm/s, 

regulada na válvula de pressão do sistema hidráulico, a qual pode ser acionada de 

forma simples no joystick a qualquer momento. 

Através dos resultados foi obtida a capacidade do veículo em responder aos 

comandos partindo em velocidade lenta e deslocando-se constantemente sem haver 

perdas na rotação e excesso de pressão que prejudique o sistema hidráulico. O gráfico 

da FIGURA 36 demonstra a variação da pressão hidráulica no percurso de 10 m a uma 

velocidade de 170 mm/s. 
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FIGURA 36 – CARGA DE 39,9 ton VELOCIDADE CONSTANTE DE 170 mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

No gráfico da FIGURA 36 é possível ver que o veículo cumpriu o trajeto 

programado partindo da posição zero até a final de dez metros. A velocidade se 

manteve constante em todo o trajeto, havendo pequena variação na pressão devido a 

deformidade no piso, de 150 mm de diâmetro por uma profundidade de 2 mm. Essa se 

manteve constante devido ao alto tempo de resposta dos motores hidráulicos que, 

saindo da inércia e atingindo a velocidade constante, a variação é praticamente nula. 

Para o segundo teste foram estabelecidos os seguintes parâmetros de 

movimentação linear: velocidade de 349 mm/s, pressão do sistema hidráulico de no 

máximo 120 bares de pressão, distância de movimentação 10 m e carga de prova de 

39,9 ton. Os valores obtidos estão demonstrados no gráfico da FIGURA 37. 
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FIGURA 37 – CARGA DE 39,9 ton VELOCIDADE CONSTANTE DE 349 mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

Em relação ao teste anterior é possível perceber uma pressão de pico maior, 

porque o sistema hidráulico já parte com a velocidade programada. 

Devido ao aumento da velocidade a pressão sofre pequena alteração em 

relação à velocidade lenta. A diferença maior está em relação à partida de arranque 

onde há maior resistência para sair da inércia, mas se mantém constante quando 

estabilizada, com pequenas variações na pressão para mantê-la. Essa variação é 

devido à deformidade existente no piso, descrito anteriormente e, contudo, mesmo 

nestas condições, o sistema não chegou a usar seu valor máximo de pressão e a 

velocidade se manteve constante. 

Através dos resultados dos testes foi obtida a capacidade do sistema de 

movimentação eletro-hidráulico em responder os comandos de movimentação, sem 

efetuar o máximo regime de pressão instalado com correto dimensionamento. 
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5.2.2 Teste de movimentação angular com uma carga de 39,9 ton 

 

Para este teste foi definido que o veículo deveria realizar uma curva de 90º 

durante a movimentação de avanço e uma curva de 90º no movimento de retorno. 

Com as características do movimento de 7 m em linha reta por 2m em L 

transportando uma carga de 39,9 ton, em apenas um nível de velocidade de 170 mm/s 

verificando as condições de pressão no circuito geral de hidráulica. 

O objetivo é manter a direção nas curvas sem perder a velocidade e executar o 

retorno em direção oposta para mostrar que o veículo é capaz de executar o 

movimento padrão por repetidas vezes. O gráfico da FIGURA 38 demonstra o resultado 

obtido no teste. 

FIGURA 38 - CARGA DE 39,9 ton TRAÇÃO E DIREÇÃO COM VELOCIDADE DE 170 mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

No gráfico da FIGURA 38 é possível verificar que a velocidade se manteve 

constante em todo o trajeto, havendo variação na pressão quando atingido os 7 m a 

qual foi acionada a direção para realizar a curva de 90º. Ocorreu o pico de acréscimo 
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da pressão do sistema e na sequência voltando, à nominal, conforme demonstra o 

gráfico. A velocidade se manteve constante devido ao alto tempo de resposta dos 

motores hidráulicos e acréscimo de pressão para compensar as perdas. 

Na FIGURA 39, a velocidade estabelecida foi maior 349 mm/s, e o que mudou 

em relação ao gráfico anterior foi o acréscimo da pressão no sistema hidráulico para 

compensar esse aumento. No gráfico é demonstrado este acréscimo somente com 

tração e no momento do acionamento da direção, depois de estabilizado o sistema com 

o acréscimo normal da força. A velocidade se manteve constante até o final do 

percurso. 

 

FIGURA 39 - CARGA DE 39,9 ton TRAÇÃO E DIREÇÃO COM VELOCIDADE CONSTANTE de 349 

mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 
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5.2.3 Teste de movimentação com uma carga de 23 ton 

 

 Para o teste, o veículo deve percorrer uma distância de 10 m transportando uma 

carga de 23 ton, em um nível de velocidade de movimentação linear e pressão no 

sistema hidráulico que não ultrapasse o especificado no sistema que é de 140 bar. 

Inicialmente foi definido o primeiro nível de velocidade lenta de 170 mm/s, 

controlada de forma simples no joystick, a qualquer momento do teste de 

movimentação. 

Através dos resultados dos testes foi obtida a capacidade do veículo em 

responder os comandos partindo em velocidade lenta depois constante sem haver 

perdas na rotação e excesso de pressão no sistema hidráulico, conforme demonstra o 

gráfico da FIGURA 40. 

 

FIGURA 40 - CARGA DE 23 ton VELOCIDADE CONSTANTE DE 170 mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

Na FIGURA 40 é possível observar que, com a carga de massa pequena, o 
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sem perder a velocidade em nenhum momento. Há pequenas variações na pressão 

devido à deformidade existente no piso, mas com o alto tempo de resposta dos 

motores hidráulicos, que saindo da inércia e atingindo a velocidade constante, essa 

variação é praticamente nula. 

Para o segundo teste, foram estabelecidos os parâmetros de movimentação 

linear, velocidade de 349 mm/s, pressão do sistema hidráulico de no máximo 140 bar 

de pressão, distância de movimentação 10 m e carga de prova de 23 ton. Os valores 

obtidos no teste estão demonstrados no gráfico da FIGURA 41. 

 

FIGURA 41 – CARGA DE 23 ton VELOCIDADE CONSTANTE 349 mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

Em relação ao teste anterior é possível perceber uma pressão maior no 

sistema e uma pressão de pico na partida da movimentação. Este pico de pressão é 

apenas no intervalo para sair da inércia não chegando a 2 s. 

Pode-se perceber que há alguns aumentos de pressão também com este valor 

de carga, isso devido deformação no piso já descrito anteriormente. 
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A observação que pode ser feita e que com a velocidade fixa do motor, a 

mesma se manteve constante em todo o trajeto. 

5.2.4 Teste de movimentação angular com uma carga de 23 ton 

 

O veículo deveria realizar uma curva de 90º durante a movimentação de 

avanço e uma de 90º no movimento de retorno. 

Com as características do movimento de 7 m em linha reta por 2 m em L 

transportando uma carga de 23 ton, em apenas um nível de velocidade de 164 mm/s 

verificou-se as condições de pressão no circuito geral de hidráulica. 

O objetivo deste teste é manter a direção nas curvas sem perder a velocidade 

após a movimentação angular, executando a movimentação de retorno em direção 

oposta para mostrar que o veículo é capaz de executar o movimento por repetidas 

vezes, com os padrões que foram propostos inicialmente. FIGURA 42 mostra o 

resultado obtido no teste. 

 

FIGURA 42 - CARGA DE 23 ton TRAÇÃO E DIREÇÃO COM VELOCIDADE 164 mm/s 

 

 

FONTE: O autor (2017). 
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No gráfico da FIGURA 42 é possível verificar que o veículo percorreu a 

distância programada. A comparação foi feita em linha azul e laranja uma sendo 

somente direção e outra direção e tração. A laranja teve um pico de pressão ao chegar 

aos 7 m e acionado a direção, após isso, manteve-se a pressão nominal do sistema, 

não perdendo a velocidade programada. 

Da FIGURA 43, a velocidade foi maior: 325 mm/s. O que mudou em relação ao 

gráfico anterior foi o acréscimo da pressão no sistema hidráulico para compensar essa 

nova velocidade. Verifica-se o acréscimo de pressão na partida e no momento de 

acionar a direção. Isto não chega a afetar o desempenho do sistema. 

 

FIGURA 43 – CARGA DE 23 ton TRAÇÃO E DIREÇÃO COM VELOCIDADE DE 325 mm/s 

 

 

FONTE: Autor (2017). 
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Nos resultados dos testes demonstrado na FIGURA 43 percebe-se que a 

velocidade maior, o veículo atende as especificações propostas, aumentando a 

pressão e o pico relativo ao acionamento da direção para realizar a curva. 

 

5.3 TESTES DE DESEMPENHO ELÉTRICO 

 

O objetivo é demonstrar a potência elétrica aplicada para movimentação do 

veículo, observando seus valores, desempenho e rendimento obtido a partir da 

combinação do motor de corrente contínua ao qual aciona a bomba hidráulica e o 

circuito elétrico. 

As condições estabelecidas foram às mesmas dos testes anteriores, porque 

aconteceu a movimentação de maneira linear em dois diferentes níveis de velocidade. 

Os valores de tensão elétrica e corrente foram monitorados e os resultados 

obtidos estão representados no gráfico da FIGURA 44. 
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FIGURA 44 – VALORES OBTIDOS DA POTÊNCIA ELÉTRICA REQUERIDA NA MOVIMENTAÇÃO DE 

CARGADE MASSA E VELOCIDADE DIFERENTE 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

Com uma tensão de alimentação de 81,9 volts, a FIGURA 44 demonstra que o 

veículo está energizado e consumindo uma potência do sistema 90,09 W, estando em 

stand-by, independente da carga que esteja sobre ele. Em movimento é possível 

observar um pico de potência no momento de partida para qualquer valor de massa e 

velocidade que se deseja. Em seguida se estabiliza de forma nominal. 

Sabendo que o motor possui uma potência máxima de 14 kW mais a do 

sistema formado por sensores e lâmpadas sinalizadoras que chega a 70 W, a FIGURA 

44 mostra que a situação de maior potência requerida foi de 11371 W na carga de 39,9 

ton e velocidade de 325 mm/s que é a situação mais severa de movimentação. 
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Conclui-se que o sistema de potência que o veículo possui está sendo utilizado 

sem alterar seus valores para o qual foi projetado, podendo ser exigido mais potência 

do sistema elétrico caso ocorra necessidade. 

5.3.1 Cargas da bateria 

 

O objetivo deste teste é avaliar a carga do conjunto de baterias pelo processo 

de carregamento e consumo, avaliando a capacidade de carga na utilização do veículo 

e tempo para recarga. 

Foram realizadas as medições de corrente para analisar o tempo necessário 

para recarregar o conjunto de bateria com capacidade de armazenamento de 320 

ampères, foi utilizado um carregador de baterias com potência de 3200 watts tensão de 

saída de 80 volts. O gráfico da FIGURA 45 demonstra a quantidade de horas 

necessária para o carregamento total, caso esteja descarregado. 

 

FIGURA 45 – HORAS NECESSÁRIAS PARA CARREGAR O CONJUNTO DE BATERIA 

 

  

FONTE: O autor (2017). 
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É possível visualizar no gráfico da FIGURA 45 a dinâmica do tempo de 

carregamento do conjunto de bateria que o veículo possui. O carregador tem potência 

de 3200 watts, e o tempo gasto foi de oito horas. 

Na possibilidade de um carregador de potência maior, a quantidade de horas 

seria bem menor, porque como o veículo é utilizado com intervalos de tempo atenderia 

ás necessidades específicas. 

 

5.3.2 Consumo de carga da bateria em velocidade de 348 mm/s constante com uma 

carga de 39,9 ton 

 

A FIGURA 46 mostra o tempo que é levado para descarregar a bateria de 320 

Ah com uma carga em movimento, sendo o valor dessa 39,9 ton em velocidade 

constante de 348 mm/s e a potência nominal 9228 W. 

 

FIGURA 46– TEMPO LEVADO PARA DESCARREGAR A CARGA DA BATERIA 

 

 

FONTE: Autor (2017). 
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Uma carga em movimento com 39,9 ton em velocidade constante de 346 mm/s 

e uma potência nominal de 9228 W a bateria de 320 Ah. O veículo terá autonomia de 

150 min consumindo neste tempo o valor de 23,07 kWh. 

Considera-se sempre um tempo menor. O gráfico é demonstrado que em 150 

minutos, a bateria está com um pequeno valor de carga, o que indica no gráfico, pois 

conforme a carga vai ficando próximo de zero o veículo vai perdendo a força e 

velocidade, estando instalado um transformador de corrente no painel elétrico para 

indicar a quantidade da carga na bateria, para que seja verificado o nível de carga na 

mesma. A FIGURA 47 mostra o indicador de carga de bateria instalado no painel do 

veículo. 

 

FIGURA 47 – INDICADOR DE CARGA DA BATERIA INSTALADO NO PAINEL ELETRICO DO 

VEÍCULO 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

5.3.3 Potência de carga da bateria em movimentação de tração e direção com uma 

carga de 39,9 ton. 
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 Na FIGURA 48 a potência de energia foi de 10464 W a qual utilizou as 

movimentações de tração, e direção e o tempo de utilizção do veículo. Teve a carga 

completa na bateria de 320 Ah e o mesmo percurso de testes anteriores. 
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FIGURA 48 – TEMPO ESTIMADO PARA DESCARREGAR A CARGA DA BATERIA 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

É possível verificar a variação da carga no gráfico da FIGURA 48 as perdas 

conforme o tempo de uso com uma potência de 10646 watts requerida do sistema. O 

consumo em 145 min chega a 23,953 kWh o que demonstra a autonomia de trabalho 

para se trabalhar movimentando as cargas. Só após esse tempo é que se faz 

necessário o recarregar do sistema. 

 

5.4 TESTES DE SEGURANÇA DE MOVIMENTOS DO VEÍCULO 

 

 O objetivo deste teste é verificar a segurança de operação do veículo. Foram 

instalados dois sensores, os quais, operando em sincronismo, garantem a segurança 

de todas as pessoas que fazem interface com o veículo. 

Os sensores da parte frontal e traseira do veículo é um sensor óptico com 

feixes de lazer infravermelho que esquadrilha o ambiente em duas dimensões. Sendo 

assim, previnem e impedem colisões porque atuam por obstáculos parados ou em 

movimento numa distância a partir de 1 m. 
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Quando o obstáculo fica em uma distância abaixo desse valor estabelecido, o 

sensor óptico envia um sinal para o rele o qual garante uma parada segura e o veículo 

pausa até que ele seja removido. 

Há um sinal sonoro que indica a condição de movimentação. Quando ocorre a 

parada por algum obstáculo este sinal é interrompido, e liberado só se o veículo estiver 

isento de perigo. Para este teste foram utilizados obstáculos fixo e móveis inclusive 

pessoas. A FIGURA 49 demonstra o sensor óptico instalado no veículo. 

 

FIGURA 49 – SENSOR ÓPTICO PARA SEGURANÇA INSTALADO NO VEÍCULO 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

5.5 TESTES DE MOBILIDADE E ERGONOMIA NO SETOR INDUSTRIAL 

 

O objetivo é submeter o veículo ao ambiente industrial avaliando seu 

desempenho na aplicação de uma situação problema. 

De acordo com o projeto ele deve movimentar e guardar em seus devidos 

lugares cargas que podem chegar a 40 ton, com velocidade lenta e ou máxima numa 

distância indeterminada. 
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Pensando na melhoria da ergonomia foi instalado o novo sistema eletro-

hidráulico, o qual necessita de apenas um operador para controlar o veículo por um 

joystick. Portanto, não há necessidade de duas pessoas para operar e/ou realizar 

adaptações nos equipamentos. A FIGURA 50 mostra a aplicação prática em ambiente 

industrial com o operador realizando os movimentos com o joystick. Se ganha em 

espaço físico e ergonomia do processo. 

 

FIGURA 50 – DEMOSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO VEÍCULO COM SISTEMA ELETRO-HIDRÁULICO 

MOVIMENTANDO UMA CARGA NO SETOR INDUSTRIAL 

 

 

 

FONTE: Autor (2017). 

 

Na FIGURA 50 há a ergonomia do processo: um condutor, com joystick em 

suas mãos, realizando a tração e direção numa distância segura, porque está fora do 

alcance do sensor de segurança. 

 Ainda neste mesmo processo o operador coloca a carga sobre o veículo 

através de uma ponte rolante, que se liga e inicia a movimentação. Então, não 



98 

 

precisará de outra máquina para ajudar no transporte e o espaço será maior porque 

não há a necessidade de dois equipamentos para realizar a função que apenas um faz. 

 A situação manual na colocação do suporte FIGURA 51 (a) acoplado na 

traseira da empilhadeira FIGURA 51 (b) foi completamente eliminada, ganhando em 

segurança, por não correr risco em batidas ou lesões que poderia ocasionar com a 

manipulação do equipamento e na ergonomia de condições de trabalho. 

 

FIGURA 51 – DEMOSTRAÇÃO DO SUPORTE MÓVEL (a) PARA SER ACOPLADO NO SUPORTE DA 

EMPILHADEIRA (b) PARA SER PUXADO O VEÍCULO 

 

  

(a) (b) 

FONTE: Autor (2017). 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo, foram apresentados os testes funcionais bem como a avaliação 

das características de pressão do sistema de movimentação e a potência requerida no 

de duas cargas de massas diferentes. 

De acordo com os resultados pode-se perceber que a capacidade de 

movimentação do veículo atendeu às expectativas nos aspectos funcionais, baixa 

potência requerida no sistema, mobilidade e ergonomia. 
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Devido à combinação de todos os componentes eletro-hidráulico (motores, 

bomba e válvula) instalado para formar o sistema de movimentação do veículo, foi 

possível comprovar a eficiência no transporte de cargas e a baixa potência requerida 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma metodologia para 

montagem de um sistema de movimentação eletro-hidráulico e o estudo da viabilidade 

no transporte de cargas elevadas na indústria. 

Com base nos estudos em artigos, livros, teses, e dissertações definiram-se o 

sistema de automatização para o veículo, formado por circuitos hidráulicos e controlado 

por acionamentos elétricos e mecânicos. Assim, através dos testes e resultados 

apresentado no capítulo 5, a metodologia de automação aplicada foi correta, porque 

promoveu baixo consumo, ergonomia do processo e maior mobilidade. 

No capítulo 4 foi demonstrado todo desenvolvimento do sistema de 

movimentação, bem como seus componentes e sua aplicação. No capítulo 5 os 

resultados obtidos nos testes foram possível avaliar e verificar que o sistema está 

dentro das especificações corretas para a carga descrita, assim, atendendo às 

necessidades para movimentação, cumprindo o trajeto de forma eficaz e garantindo 

mobilidade ao transportar pesos elevados, estes chegando a 39,9 ton não houve 

necessidade de usar toda a pressão para a o qual o sistema foi desenvolvido, com isso 

garantindo a velocidade constante nas movimentações frente, trás e direcionais. 

O sistema eletro-hidráulico exigiu baixa potência explicada pelo fato de ter 

apenas um motor elétrico e outros componentes de baixa potência como sensor de 

segurança e lâmpadas de sinalização. 

O modo de paradas de segurança e emergência expôs uma operação confiável 

e segura, pois houve a prevenção de colisões e funcionou perfeitamente em obstáculos 

a uma distância de 1 m adequado à parada do sistema de tração até que a barreira 

possa ser removida, tanto na parte frontal quanto na traseira. Tudo isso devido aos 

sensores ópticos que detectam os empecilhos a aproximadamente 1 m ou conforme 

programação via software que responde prontamente ao mecanismo de parada do 

veículo. 

A escolha do sistema de movimentação formado por sistema eletro-hidráulico 

aconteceu porque é uma alternativa tecnológica com muitas vantagens, pois além do 

veículo possuir apenas um motor elétrico com uma capacidade máxima de 14 kW, o 
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sistema hidráulico promove força e torque suficiente para o sistema de movimentação 

sem exigir toda pressão para qual está dimensionado. Dessa forma beneficia a 

mobilidade e ergonomia do condutor, e a segurança promovida pelos sensores. 

A contribuição tecnológica mais importante desse trabalho foi testar os 

componentes hidráulicos os quais, independentemente, atenderam todas as exigências 

necessárias para o movimento do veículo. Além disso, com sua instalação ganhou-se 

em tempo, mobilidade, ergonomia e segurança operacional, eliminando completamente 

o trabalho de adaptação entre dois equipamentos (um apenas pode realizar a função), 

o espaço ocupado durante o transporte da carga e a segurança adquirida com a 

instalação de sensores na traseira e frente. O operador faz seu trabalho com eficiência 

conforme a norma NR 17. 

Como este sistema funciona em malha de controle aberto futuramente, 

pretende-se desenvolver outro de malha fechada com controlador lógico programável, 

eliminando os relés e estabelecendo caminhos pré-definidos para montar um veículo 

autoguiado por feixes parecidos com outros modelos já descritos, existente na 

indústria. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1- Dimensões de veículo 
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ANEXO 2- Descrição técnica dos motores hidráulicos 
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ANEXO 3 – Esquema hidráulico do sistema de movimentação 
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ANEXO 4 – Esquema elétrico da lógica de controle 
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ANEXO 5 – Esquema de ligação sensores de segurança 
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ANEXO 6- Orçamento de peças utilizadas no sistema de movimentação 
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ANEXO 7 – Dados técnicos da bomba hidráulica 
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ANEXO 8 – Dados técnicos da bomba hidráulica de engrenagem 
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ANEXO 9 – Dados técnicos do alicate amperímetro digital ET-3880 

 

 

 

 

Fonte: Minipa (2017) 
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ANEXO 10 - Descrição do scanner a laser marca Sick modelo S3000 

 

 

 

 


