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FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL 
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DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA horas) 

Sensores e Atuadores EL65F OPT  
AT AP APS Total 

34 34 4 72 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas. 
 

PRÉ-REQUISITO EL63B – Fund. de Análise de Circuitos Elétricos, EL66G / EL66K – Fund. de Controle 

EQUIVALÊNCIA  
 

OBJETIVOS 

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos para analisar sistemas de modo a tomar em um determinado 
meio um sinal físico qualquer, transformá-lo em sinal elétrico e prepará-lo de modo a poder ser adquirido por um 
circuito eletrônico contínuo ou discreto utilizando-o como sinal de medida (uma ou mais variáveis físicas) para 
instrumentação de medição ou como um sinal de medida (uma ou mais variáveis físicas) para instrumentação 
industrial em controle de processos. De forma complementar, tomar um sinal vindo de um circuito processador 
de controle contínuo ou discreto de tal forma a prepará-lo para o acionamento de um atuador em controle de 
processos ou de automação industrial. Identificar as características de componentes utilizados em 
instrumentação industrial (particularmente sensores e atuadores) e especificá-los para sistemas de controle de 
processos ou de automação industrial. Interpretar e elaborar esquemas, gráficos, fluxogramas e diagramas de 
sistemas de instrumentação em geral. 
 

EMENTA 

Princípios de conversão eletromecânica de energia. Transformadores. Motores de indução. Máquinas de 
corrente contínua. Máquinas síncronas. Sensores analógicos. Sensores digitais. Sensores de posição, 
velocidade e aceleração. Sensores de temperatura, pressão, nível e vazão. Atuadores em geral. Controladores 
analógicos e digitais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 
Princípios de conversão eletromecânica de 
energia 

Revisão dos princípios básicos de conversão eletromecânica de 
energia, aplicados ao entendimento do funcionamento das máquinas 
elétricas em geral. Introdução aos sistemas de controle de 
processos, conceitos de malha aberta e malha fechada. Simbologia. 
Terminologia básica de instrumentação. Metrologia. Normas 
técnicas para instrumentação. Fluxogramas de instrumentação. 

2 Transformadores Transformadores. Princípios de funcionamento. Principais aplicações 
em sistemas de sensoriamento e atuação. 

3 Motores de indução Motores de indução. Princípios de funcionamento. Principais 
aplicações em sistemas de atuação. 

4 Máquinas de corrente contínua Máquinas de corrente contínua. Princípios de funcionamento. 
Principais aplicações em sistemas de atuação. 

5 Máquinas síncronas Máquinas síncronas. Princípios de funcionamento. Principais 
aplicações em sistemas de atuação. 

6 Sensores analógicos e sensores digitais Diferença entre sensores digitais e analógicos. Sensores ópticos, 
capacitivos, indutivos, ultrassônicos, strain gauges, outros sensores. 

7 Sensores de posição, velocidade e aceleração Conceitos de sensores de posição, de velocidade, de aceleração. 
Aplicações gerais e específicas. 

8 Sensores de temperatura, pressão, nível e vazão  

Variáveis básicas de processos: pressão, vazão, nível e 
temperatura. Temperatura: conceitos básicos, escalas de 
temperatura, medição de temperatura, tipos de sensores de 
temperatura. Pressão: conceitos, unidades de pressão, medição de 
pressão, tipos de sensores de pressão. Nível: conceitos básicos, 
métodos de medição de nível, tipos de sensores de nível. Vazão: 
conceitos básicos, métodos para medição de vazão, tipos de 
sensores de vazão. Transmissores de temperatura e de pressão. 
Parametrização e calibração de transmissores de pressão, vazão, 
nível e temperatura. 



 

 

9 Atuadores em geral 
Posicionadores e válvulas de controle. Princípios de funcionamento. 
Principais aplicações em sistemas de atuação. 

10 Controladores analógicos e digitais 
Características básicas construtivas e funcionais dos controladores 
contínuos e discretos. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

Sistema de Avaliação: Conforme previsto no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos 

de Graduação da UTFPR, capítulo VII, artigo 34, parágrafo 4º: “Considerar-se-á aprovado na disciplina, o aluno 
que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e Nota Final igual ou superior a 6,0 
(seis), consideradas todas as avaliações previstas no Plano de Ensino”. 

 


