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RESUMO 
 
 

É fato que nesta primeira década do século XXI, as exigências na formação de engenheiros 
têm se tornado cada vez maior. O curso de engenharia até há pouco tempo buscava transmitir 
informações acabadas e mais disciplinas experimentais, por exemplo, baseavam-se muitas 
vezes em experiências repetitivas e burocráticas, ou seja, os alunos não tinham a liberdade de 
utilizar o laboratório nas suas atividades, porém hoje é exigido dos profissionais habilidades 
criatividade bem desenvolvido e conhecimentos sólidos. A formação de recursos humanos 
qualificados para funções relacionadas à projetos de comandos elétricos em linhas de 
produção automatizadas, constitui um desafio constante para as instituições de ensino 
profissionalizante, que se agrava em períodos de crescimento econômico, gerando inclusive 
entraves à sustentabilidade de tais ciclos. Nesse sentido tem como objetivo aumentar 
expressivamente no mercado de produtos didáticos para ensino de automação oferece 
diversas opções de kits didáticos para ensino de eletrotécnica e comandos elétricos, porém tais 
kits apresentam custo elevado, o que, ou inviabiliza sua compra ou permite a compra de 
quantidades insuficientes em relação à quantidade de alunos normalmente matriculados em 
cursos profissionalizantes ou de graduação, problema agravado por verbas insuficientes para à 
adequada equipagem de laboratórios de ensino. A metodologia dos comandos elétricos 
industriais com dispositivos eletromecânicos ainda é muito utilizada, principalmente ao seu 
custo inicial – quando compara a sistemas eletrônicos de controle, a disponibilidade de pessoal 
técnico especializado para manutenção e principalmente, a existência de plantas industrias 
antigas que ainda tem seu processo automatizados com esse tipo de tecnologia, fato esse 
normal no parque industrial brasileiro. Esse artigo apresenta um kit didático para o ensino da 
tecnologia de comando elétrico industrial utilizando dispositivos eletromecânicos, para partida 
de motores elétricos de indução, monofásico e trifásico. Tal kit permite a montagem dos 
circuitos tradicionais, como os de partida estrela – triângulo, partida com autotransformador, 
partida de motores de dupla velocidade (motor Dahlander). Assim o resultado indica que o kit 
foi desenvolvido com componentes industriais reais, de forma a tornar a experiência advinda de 
seu uso a mais parecida possível com a encontrada na indústria. Além disso, é possível simular 
a funcionamento dos circuitos antes de sua montagem, através do uso do programa de 
simulação de comandos elétricos CADe_Simu. Assim, os aspectos teóricos e práticos são 
tratados visando contribuir na implementação bem sucedida. Além disso, a metodologia 
proporciona a oportunidade de enfrentar as dificuldades tipicamente encontradas nos projetos 
de comandos elétricos, introduzindo o aluno à vivência experimental. O trabalho não traz 
contribuições técnicas inovadoras ao campo de estudo visto que seu objetivo principal é 
oferecer uma atividade de aprendizagem orientada ao projeto, baseada em diretrizes e 
cronograma de projeto. 


