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Q

Contatores

       uando falamos sobre os botões de comando, ficou evidente que aquele pequeno botão
era o responsável direto pela alimentação e manobra de uma máquina independente do seu
tipo e porte. Ou seja, é através de um botão que o operador dá os comandos para que a
máquina execute alguma ação.

Porém, quando falamos que a função principal de um botão era enviar sinais elétricos ao
comando elétrico da máquina, não ficou muito claro “quem” é esse “comando elétrico”. Na
verdade esse comando é composto por uma associação de elementos, dentre eles temos o
contator.

O contator é o elemento responsável pela lógica do comando e o acionamento dos motores,
enviando a tensão necessária aos terminais do motor elétrico.

O trabalho que um operador tem que executar para ligar um motor por meio de uma chave
seccionadora pode ser substituído por um contator e um botão de comando, desta forma, é
possível acionar o motor elétrico a longas distâncias acionando apenas um botão que liga um
contator localizado em um painel elétrico.

Como você já deve ter percebido, este será um empolgante capítulo que fornecerá informa-
ções extremamente importantes para o seu desenvolvimento técnico em comandos elétricos.

Será muito proveitoso se você já tiver conhecimentos de eletricidade básica, magnetismo e
eletromagnetismo, para que tenha um melhor aproveitamento deste estudo.
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Contator é um dispositivo eletromecânico com a finalidade de abrir ou fechar circuitos. O
acionamento deste dispositivo é feito eletromagneticamente. Esse equipamento é projetado
para uma elevada freqüência de operação.

Nas fotos que seguem pode se observar dois modelos de contator.

Fonte: Catálogo Siemens

O contator tem duas funções básicas em comandos elétricos; lógica de contatos e acionamento
de motores. Para o acionamento de motores, os contatos são abertos ou fechados simultanea-
mente, energizando ou desernegizando o motor.

Funcionamento

O contator possui uma bobina responsável pela movimentação do núcleo. Ao ser alimentada, a
bobina cria um campo magnético que atrai o núcleo de ferro. Está acoplado ao núcleo os
contatos móveis responsáveis pelo fechamento do circuito. Ao ser movimentado, o contato
móvel se encontra com os contatos fixos permitindo uma circulação de corrente elétrica.

Ao ser desernegizado, cessa o campo magnético na bobina e ela deixa de atrair o núcleo. Desta
forma, molas colocadas sob o núcleo fazem com que ele retorne a posição de repouso, abrindo
assim o contato.
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As figuras a seguir apresentam esse funcionamento.

Utilização do contator

A utilização de contatores em sistemas industriais apresenta várias vantagens:

• Comando a distância;

• Alto número de manobras;

• Ocupa pouco espaço;

• Maior segurança ao sistema e operador.
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Para a instalação do contator é necessário que sejam observados alguns detalhes. Os contatores
devem ser instalados de preferência na posição vertical em locais não sujeitos a trepidações.

Outro dado importante do contator é a categoria de emprego. A categoria de emprego é um
código normalizado que define o tipo de carga que o contator vai acionar. Esse dado é impor-
tante no momento da especificação do contator, sendo obtido no catálogo do fabricante.

A tabela a seguir apresenta algumas categorias de emprego.
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Tipos de contatores

Existem basicamente dois tipos de contatores; auxiliares e contatores de potência.  O fator
principal que diferencia os dois tipos de contatores é a capacidade de corrente elétrica nos
contatos.

O contator de potência é utilizado para alimentar a carga que pode ser um motor elétrico por
exemplo, logo seus contatos devem ter uma alta capacidade de corrente elétrica, pois nesses
contatos vai passar a corrente que  causa o movimento do motor.

Existem vários modelos deste modelos deste contator, conforme o fabricante. A seguir a foto de
um modelo.

Fonte: Catálogo Siemens
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Esse tipo de contator possui os contatos principais, que vão alimentar o motor e contatos
auxiliares, normalmente 2NA e 2NF, para algum tipo de ligação de comando ou sinalização. Ao
especificar o contator, deve-se ter um catálogo de fabricante em mãos para se observar esse
dado.

Para especificar um contator, alguns dados são imprescindíveis: tensão nominal da bobina,
número de contatos principais e auxiliares e os dados de trabalho da carga; tensão nominal,
freqüência nominal e corrente nominal.

Ao executar um projeto de comandos elétricos a partir dos dados da carga, utilizando o catálo-
go do fabricante, especifica-se o contator. Por exemplo, o contator de potência 3TF40 da Siemens
tem as seguintes especificação de catálogo.
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O contator auxiliar é utilizado para montar a lógica de acionamento do comando e também
para aumentar o número dos contatos auxiliares dos contatores de potência, quando ligados
em paralelo, ou sendo alimentado por um contato aberto do contator de potência. Seus conta-
tos tem baixa capacidade de corrente elétrica, pois nesses contatos vai passar a corrente das
bobinas dos contatores que serão acionados.

Para especificar um contator auxiliar é necessário que se tenha um catálogo de fabricante para
obter os dados de quantidade de contatos, fusível de proteção e dimensões, conforme o mode-
lo.

A seguir é apresentado os dados de um catálogo.



29

Comandos elétricos

Fonte: Catálogo Siemens


