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RESUMO 
 
 

O elevador, meio de transporte muito usado na atualidade, teve sua origem no século I A. C. 
Tratava-se de uma plataforma suspensa dentro de uma cabine vertical para o transporte de 
pessoas ou materiais pesados, descrita pela primeira vez pelo arquiteto romano Vitruvius. Ao 
longo dos séculos, foi modificado e aprimorado no que tange comodidade, segurança e 
qualidade. O elevador de passageiro se tornou imprescindível para as indústrias, empresas, 
comércios, em alguns casos residência e em sistemas de locomoção em geral. Usufruem 
desse modo de transporte não só pessoas, mas também materiais com segurança e 
comodidade. Tão importante quanto o elevador de passageiro em si, é o seu sistema de 
controle. Tanto a parte elétrica quanto a parte de monitoração devem apresentar robustez e 
transmitir máxima segurança ao passageiro. O projeto e composto por uma estrutura 
eletromecânica e um sistemas de automatização. A estrutura eletromecânica possui motores 
independentes para cada acionamento de sobe/desce do elevador e abre/fecha das portas e 
também sensores tipo chave de final de cursos para garantir a segurança na abertura e 
fechamento das portas, subida e descida do elevador. O sistema de automatização do 
protótipo do elevador baseia-se em pesquisas e documentários sobre a História dos 
elevadores, seus diversos tipos, seu funcionamento e sua segurança. No projeto do sistema de 
automação, utilizaremos o controlador lógico programável (CLP) para parte de programação do 
elevador de passageiro; interface homem-máquina (IHM) para acionamento e interação do 
usuário e supervisório para visualização dos acionamentos. O CLP é equipamento de controle 
industrial microprocessado, utilizado em sistemas de automação flexível, criado inicialmente 
para efetuar o controle lógico de variáveis discretas, e atualmente usado para todos os tipos de 
controle. Trata-se de uma ferramenta de trabalho muito útil e versátil para aplicações em 
sistemas de acionamento e controle e, por isso, é utilizado em grande escala no mercado 
industrial. A IHM faz a interface entre o controle e o comando e proporciona melhor integração 
do homem com a máquina ou sistema. Supervisórios são sistemas que permitem monitorar e 
rastrear informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são 
coletadas através de equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipuladas, 
analisadas, armazenadas e posteriormente, apresentadas ao usuário. Além das 
funcionalidades comuns de um elevador de passageiro, o projeto proposto implementa diversas 
rotinas de segurança, não só para o usuário, mas também para o sistema eletromecânico que 
compõe o elevador, de forma a obter-se um protótipo funcional, controlado e monitorado por 
tecnologias modernas e que incorpore as exigências de segurança de sistemas de grande 
porte. 


