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RESUMO 

 

Ao longo dos anos a automação passou a estar presente e ter um papel vital nas 
indústrias, com base neste contexto o presente trabalho tem como objetivo principal 
expor a importância da implementação dos sensores de presença e de movimento 
na indústria, possibilitando assim a capacidade de monitorar e controlar os sistemas 
eletroeletrônicos nos processos de produção de forma precisa e eficiente. A 
importância deste trabalho está no estudo e compreensão do princípio de 
funcionamento dos sensores de presença e de movimento trazendo o entendimento 
de conceitos pertinentes à sua aplicação e escolha para cada etapa do controle dos 
processos de produção. Este trabalho foi realizado através de uma revisão de 
literatura buscando compreender e descrever através de livros e artigos acadêmicos 
evidenciando cada aspecto abordado. De uma forma geral foi exposto de maneira 
significativa características relevantes que possibilitam compreender e nortear 
atividades, desde o nível de operação a planejamento de projetos. 
 
Palavras-chave: Automação; Indústria; Controle; Sensores; Processo. 

  



Chaves dos Santos, Marlon. The importance of the presence and movement’s 
sensor in the industry: 2018. 38 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
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2018. 

ABSTRACT 

Over the years, automation has been present and has a vital role in industries, based 
on this context the going objective of this work is to expose the importance of the 
presence and movement’s sensor in the industry, thus enabling the ability to monitor 
and to control the electro-electronic systems in the production processes in a precise 
and efficient way. The importance of this work is the study and understanding of the 
principle of functioning and the presence and movement’s sensor in the industry, 
bringing the understanding of concepts pertinent to its application and choice for 
each step of the control of production processes. This work was carried out through a 
review of literature seeking to understand and describe through books and academic 
articles highlighting each aspect addressed. In general, significant characteristics 
have been exposed in a meaningful way that allows to understand and guide 
activities, from the level of operation to project planning. 
 
 
 

 

Key-words: Automation; Industry; Control; Sensors; Process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da tecnologia, foi possível criar e desenvolver ferramentas 

que proporcionaram ao homem a optimização nos processos industriais, no qual 

entre elas estão os sensores. Eles tornaram-se imprescindíveis no controle dos 

processos, pois em diversos casos vem substituindo o homem com a finalidade de 

trazer precisão, segurança, facilidade e agilidade nos processos, no qual nas 

indústrias destacam-se os sensores de presença e de movimento. 

Este trabalho tem como tema a importância dos sensores de presença e de 

movimento sendo os mesmos utilizados em um sistema eletroeletrônico na indústria. 

Os sensores tem a finalidade de monitorar sistemas através de um estímulo de 

entrada que pode ser químico ou físico, e com isso gerar um sinal de saída que 

normalmente é capaz de ser medido e interpretado por um processador que pode 

ser um sistema de CLP (controlador lógico programável) ou até mesmo uma IHM 

(interface homem máquina), podendo ser assim acionado um atuador e também ser 

acompanhado remotamente através de um sistema supervisório. 

O problema de pesquisa a ser discutido, é até que ponto a aplicação dos 

sensores de movimento e de presença aos sistemas de controle eletroeletrônicos 

trouxeram avanços na indústria? 

Neste trabalho iremos discutir o princípio de funcionamento dos principais 

sensores de movimento e de presença na indústria atuando em sistemas 

eletroeletrônicos de controle, iremos abordar este assunto com o intuito de mostrar 

como esses sensores são bastante úteis na indústria e que devido a grande 

variedade de modelos e funcionalidades, podem ter diversas aplicações, 

possibilitando assim inúmeros avanços. 

Teremos os seguintes objetivos específicos apresentados neste trabalho: 

Conceituar o que são sensores quanto a ativos ou passivos, analisar a sua 

funcionalidade e sua aplicabilidade na indústria, os mesmos sendo, indutivos, 

capacitivos, óticos, ultrassónicos, fotoelétricos e chaves fim de curso. Apresentar os 

tipos de controle aplicado, identificando sistemas eletroeletrônicos e, controle como 

malha aberta, malha fechada e seus atuadores. Compreender as principais 

características e vantagens de cada sensor, com base nos tipos de material a serem 

detectados, quanto a sua distância e frequência de comutação. 
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A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho será a revisão de 

literatura, realizada através da Interpretação qualitativa e descritiva, pois serão 

apresentados os resultados através de compreensão e pesquisas, relacionando e 

descrevendo variáveis no TCC. Nessa revisão bibliográfica serão realizadas 

pesquisas de publicações que foram realizadas nos últimos quarenta anos, e esse 

conteúdo é através de fonte secundária, sendo localizado utilizando-se de livros, 

artigos científicos, sites, banco de dados. 
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2.   OS SENSORES E SUAS FUNCIONALIDADES  

 

Na automação industrial os sensores são componentes essenciais para a 

realização do controle dos processos, eles foram criados em 1950 e desde então 

tornaram componentes fundamentais na automação industrial, pois eles captam 

informações através de um estímulo físico, químico ou biológico de maneira a 

transformar em outra grandeza física com o intuito de medir e monitorar um sistema. 

Após seu surgimento foi possível substituir o operador que com os seus sentidos 

captavam informações por eles percebidas e atuava com a finalidade de 

supervisionar os processos realizados na indústria, gerando assim mais segurança. 

“Quando o usuário tenta infligir uma norma de segurança e posiciona alguma parte 

do corpo ou até mesmo um equipamento em local não permitido, a máquina para, 

impedindo que o trabalhador sofra danos físicos” (BUENO, 2017). Qualquer 

modificação que é realizada em um sistema de manipulação de uma determinada 

grandeza, seja de maneira voluntária ou involuntária, pode ser percebida por um 

sensor apropriado. Segundo Bueno (2017) “Por isso é infinita a quantidade de 

soluções que se pode ter com os sensores, tudo é uma questão de análise e estudo. 

Importante salientar a escolha de sensores com precisão e qualidade”. 

Sensores foi assim conceituado no termo empregado para designar 
dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente que pode ser 
luminosa, térmica, cinética, relacionando informações sobre uma grandeza 
que precisa ser medida, como: temperatura, pressão velocidade, corrente 
aceleração, posição, etc. (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007, p.18). 

 

A figura 1 apresenta diversos sensores de uso industrial. Nela estão 

presentes sensores ópticos, capacitivos, indutivos, magnéticos e outros que serão 

abordados. 
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Figura 1 - Sensores industriais 

 

                                     Fonte: Comander (2017) 

 

Nos anos oitenta e noventa programas de controle e automação em 

computadores se tornaram amplamente utilizados nas indústrias, substituindo a mão 

de obra humana por máquinas, e com isso foi levantada a questão de que robôs 

(software, máquina e hardware), poderiam assumir em pouco tempo a 

responsabilidade da produção dos produtos a serem produzidos na indústria a partir 

do século XXI, gerando grande alteração na produção dos meios. A partir de vários 

estudos de planejamento feitos em relação ao custo, tempo e produção gasto para 

se fabricar um produto, com isso, verificou-se que era necessário ser implementado 

a automação para que fosse possível tornar a indústria mais competitiva no 

mercado, podendo assim produzir muito mais  e com preços melhores. 

Dentre os sensores de presença e de movimento destacam-se na indústria 

alguns que são apontados neste capítulo. 

 

2.1 SENSORES CAPACITIVOS 

 

Os sensores capacitivos são componentes eletrônicos passivos e tem o 

princípio de funcionamento onde a carga e energia são armazenadas no campo 

eletrostático variável que é gerado pelo oscilador juntamente com uma bobina 

controlada por capacitor. Cargas opostas armazenadas por placas que se encontram 

separadas por um isolante conhecido como dielétrico. O armazenamento é feito 

através da movimentação e transferência dos elétrons de uma placa a outra, isso é 

ocasionado devido a possuírem cargas opostas. Na face sensível do circuito há uma 

placa que varia sua capacitância, variação essa provocada pela presença de um 
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objeto que gera uma perturbação do equilíbrio da corrente, provocando assim uma 

mudança no circuito oscilador. Esta variação é convertida em um sinal contínuo que 

comparado com um valor padrão passa a atuar no estágio de saída. Esse processo 

é bem demostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Esquema de funcionamento do sensor indutivo 

 

Fonte: Citisystems(2018) 

 

2.2 SENSORES INDUTIVOS 

 

São sensores semelhantes aos de proximidade capacitivos, porém sua 

diferença está no princípio de funcionamento, trata-se de um dispositivo ativo que 

utiliza o princípio da impedância de uma bobina de indução e que é capaz de atuar 

efetuando o chaveamento elétrico sem contato com algum objeto, apenas com 

proximidade. Ele opera com um oscilador de rádio frequência com uma bobina 

localizada na extremidade do dispositivo, gerando um campo eletromagnético.  

Quando um objeto se aproxima do sensor o campo é alterado, e essa alteração do 

comportamento do oscilador são demoduladas para ser interpretadas pelo trigger, 

que por sua vez altera o estado de saída transformando assim em um contato 

fechado ou até um sinal de pulso para o controle do processo assim como vemos na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Diagrama de blocos sensor indutivo 

 

Fonte: Researchgate (2018) 
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2.3 SENSORES ÓPTICOS 

 

Os sensores ópticos são sensores bastante comuns no uso para detectar 

posição e deslocamento em processos eletromecânicos e atuam tanto como ativos 

como passivos, atuam de forma em que não haja a necessidade de contato 

mecânico na detecção de material. A luz que é emitida pelos sensores óticos é dos 

seguintes tipos: vermelho, laser vermelho e infravermelho. Também há três 

principais grupos que são caracterizados devido ao seu funcionamento: sistema de 

detecção por barreira, por retrorreflexão e por difusão. 

O sensor se torna ativo quando o mesmo possuir tanto um emissor quanto um 

receptor para a detecção da onda. Já os passivos, possuem somente o receptor, 

não emitindo assim luz, detectando assim sinais apenas em suas áreas em que 

atuam.  

Na figura 4 vemos o funcionamento do sensor óptico por barreira que tem um 

princípio de funcionamento baseado na existência de um emissor e um receptor 

onde os mesmos atuam separadamente, criando assim uma barreira de luz. A luz 

sendo interrompida pela presença de algum objeto passa a ativar a saída do sensor.  

 

Figura 4 - Exemplo de funcionamento dos sensores ópticos de barreira com 

luz vermelha 

 

Fonte: Citisystems(2018) 

 

Já na figura 5 vemos o sensor óptico por retrorreflexão que tem o princípio de 

funcionamento baseado na atuação tanto do emissor quanto do receptor instalados 

no mesmo recipiente. Quando um objeto interrompe o feixe de luz polarizada que é 

refletida através de um espelho prismático o sensor passa a ser acionado. Essa 

polarização permite que o receptor detecte somente a luz emitida, desprezando 

luzes que não são polarizadas. O princípio de detecção pode ser atingido mesmo 
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que o objeto detectado deixe passar parte da luminosidade.  Esse método possibilita 

uma maior distância de detecção. 

 

 

Figura 5 - Exemplo de funcionamento do sensor óptico retrorreflexivo de luz 

vermelha 

 

Fonte: Citisystems(2018) 

 

O sensor óptico por difusão tem o seu princípio de funcionamento 

representado na figura 6 que tem também a atuação tanto do emissor quanto do 

receptor instalados no mesmo recipiente. Desta forma é gerada uma luz formando 

uma área de alcance onde a presença de um objeto gera uma reflexão de forma 

difusa, retornando assim a luz ao receptor, realizando a ativação do sensor. 

 

Figura 6 - Exemplo de funcionamento do sensor óptico difuso de luz vermelha 

 

Fonte: Citisystems (2018) 

 

2.4 SENSORES ULTRA-SÔNICOS  

 

Sinais ultra-sônicos são como onda de som audíveis, porém com frequência 

muito mais altas (acima de 20KHz). Os transdutores ultra-sônicos utilizam-se de 
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cristais piezoeléctricos que ressonam a uma frequência desejada quando uma 

pressão é aplicada ao cristal polarizado e convertem energia elétrica em energia 

acústica e/ou vice-versa. As ondas sonoras geradas transmitidas e refletidas são na 

forma de cone para o transdutor como fica bem evidenciado na figura 7. 

 

Figura 7 - HC-SR04 Trigger e Echo 

 

Fonte: Guelltecnologic (2016) 

 

2.5 SENSORES FOTOELÉTRICOS 

 

O sensor fotoelétrico é ativo e de presença e possui na sua estrutura dois 

componentes principais sendo eles um emissor, no qual dispõe da energia luminosa, 

podendo ser um LED (Light Emitting Diode) e um receptor e atua com um feixe de 

luz na detecção de objetos onde uma luz é emitida e retornada para um receptor, 

respondendo assim a uma variação na intensidade da luz recebida transformando 

em energia elétrica como vemos na figura 8. O receptor contém um elemento 

optoeletrônico ou fototransistor. 

O método com a qual o sensor envia e recebe o sinal luminoso é relacionada 

com o modo de detecção, sendo eles basicamente: Modo oposto onde o emissor e o 

receptor atuam separadamente e um objeto interrompe o feixe efetivo entre os dois 

dispositivos quando detectado. Modo retrorrefletivo é onde o emissor e o receptor 

localizam-se em um único corpo e através de um refletor e a luz é devolvida ao 

sensor e o objeto é detectado quando interrompido o feixe de luz. Modo de 

proximidade é onde o emissor e o receptor localizam-se em um único corpo e um 

objeto é detectado quando a luz do objeto é refletida de volta para o sensor.  
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Figura 8 - Sensor fotoelétrico industrial 

 

Fonte: Sensordobrasil (2018) 

 

2.6 SENSORES CHAVES FIM-DE-CURSO 

 

Os sensores de fim-de-curso são sensores que necessitam de contato 

mecânico para a realização da comutação. Trata-se de sensor ativo que através 

das chaves fim de curso podemos determinar a presença ou ausência, 

passagem, posicionamento e término do curso de qualquer objeto. 

Estes sensores são dispositivos eletromecânicos no qual sua função é 

indicar que um sistema ligado a um motor chegou ao fim do curso (comum em 

gabinetes e portões). Funcionam como se fosse um interruptor em comandos 

elétricos podendo ser tanto um contato normalmente fechado como um 

normalmente aberto, e com isso são sensores simples de programar. 

Através de um esforço físico muito pequeno em sua haste o sensor pode 

ser atuado. Este dispositivo dispõe de uma durabilidade enorme e baixíssimo 

custo e suportam correntes com alta grandeza. Na figura 9 vemos como é 

simples sua estrutura. 
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Figura 9 - Chave fim-de-curso com contato comutador

 

Fonte: saladaeletrica (2017) 

 

No próximo capítulo será abordado o assunto sobre controle aplicado na 

indústria e a importância dos sensores neste processo. A figura a seguir chamada 

“pirâmide da automação industrial” apresenta diferentes níveis de controle na 

automação, desde os dispositivos e equipamentos no “chão de fábrica” até o 

gerenciamento corporativo de uma empresa. No nível 1 da pirâmide de automação é 

feita a aquisição de dados para a realização do controle do processo: Como 

apresentado na figura 10, o primeiro nível é composto por dispositivos de campo, 

desde atuadores, sensores, transmissores e outros componentes presentes na 

planta. 

 

Figura 10 - Pirâmide hierárquica dos níveis de automação 

 

Fonte: Researchgate (2018) 
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3.   CONTROLE APLICADO 

 

Nos processos industriais é fundamental o uso de controle na fabricação dos 

produtos. Controle foi descrito como elementos se relacionando uns com os outros e 

que eventualmente interagem com outros elementos de fora do sistema segundo 

(MAYA; LEONARDI, 2010). Esses processos são diversificados e abrangem uma 

vasta gama de produtos, tais como: produtos alimentícios, os derivados do petróleo, 

indústria de papel, indústria automobilística, etc. Controlar algumas variáveis é algo 

absolutamente necessário em todos estes processos, como por exemplo, vazão, 

pressão, temperatura, condutividade, nível, velocidade, umidade, quantidade, etc. 

Para manter constantes as variáveis do processo, é necessária a utilização de 

instrumentos de medição e controle com a finalidade de alcançar os seguintes 

objetivos: a eficiência na produção do produto, busca de melhoria na qualidade dos 

produtos e na parte relacionada à segurança. No surgimento da era industrial só era 

possível atingir os objetivos acima relacionados através de instrumentos simples, 

tais como válvulas manuais, termômetro e manômetro, etc. Mesmo sendo simples 

esses processos, sempre estava sujeito a imprecisão devido à alta dependência do 

ser humano. Com o avanço da tecnologia e a alta demanda por produtos cada vez 

mais diversificados os processos tornaram-se mais complicados tornando-se 

necessário a implementação da automação nos processos industriais, utilizando 

assim instrumentos capazes de gerar medição e controle. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

Em 1681 Denis Papin desenvolveu o controle de pressão do vapor em 

caldeiras que ficou conhecido como a Válvula Denis Papin (trata-se de um 

mecanismo semelhante à válvula da panela de pressão). Em 1788 foi criado por 

James Watt um dispositivo regulador centrífugo conforme ilustrado na figura 10 

capaz de regular o fluxo de vapor e consequentemente a velocidade dos motores 

através da retroalimentação das máquinas a vapor. Em 1922 Nicholas Minorsky 

desenvolveu um sistema de controle automático para pilotagem de embarcações 

com controlador PID (Proporcional Integral Derivativo). Evolução da teoria de 

controle não parou por aí, em 1930 teve o diagrama de Bode (resposta em 

frequência), em 1932 teve o critério de estabilidade de Nyquist, em 1942 teve o 
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método de Ziegler&Nichols (Taylor Instruments), em 1948 teve lugar das raízes com 

Walter Evans que permite um melhor  projeto de controladores, em 1950 Richard 

Ernest Bellman criou a programação dinâmica, em 1960  Filtro de Kalman (variáveis 

de estado) criado por Rudolf Kalman, entre 1950 e 1970 teve o controle discreto 

(Franklin, Kuo, Jury, Astrom, Wittenmark, Shannon) entre outros. 

 

Figura 11 - Desenho de um governador centrífugo 

 

Fonte: Wikiwand (2018) 

 

Existem sistemas dinâmicos e estáticos e em automação o foco é voltado 

para sistemas dinâmicos, e segundo Moraes e Castrucci (2006) o conceito da 

palavra “dinâmico” fica caracterizado como movimento produzido decorrente de 

forças atuantes. Forças que são aplicadas a massas e consequentemente geram 

aceleração definindo assim os movimentos dos corpos no espaço. O tempo é a 

variável independente e é descrito por uma equação diferencial. Pode ser feito uma 

analogia ao termo “dinâmico” que corresponda aos fenômenos ecológicos, térmicos, 

químicos etc. Existem também os sistemas dinâmicos acionados por eventos, tais 

como manufatura, os computadores, acionamento de motores, chaveamento 

automático ou manual etc. Sistemas principalmente com regras lógicas de causa e 

efeito, representados por sinais digitais em estado lógico (on-off, sim-não)  ou 

quantidades de recursos. Esses sistemas não são regidos por equações diferenciais. 
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Figura 12 - Classificação geral dos sistemas de automação 

 

Fonte: Researchgate (2018) 

 

3.2 APLICAÇÕES ATUAIS DE SISTEMAS DE CONTROLE 

 

Atualmente existe um enorme campo de aplicação do controle de sistema na 

indústria podendo ser, por exemplo: na utilização de computadores nos processos 

industriais; na medição de nível de líquidos, pressão e vazão em reservatórios 

industriais; na medição de densidade e volume de concentrações químicas em 

tanques; na medição da espessura de material fabricado na indústria de plásticos, 

metais, vidros, cerâmicas e outros materiais; no controle de posição de produtos em 

uma planta; no controle de velocidade de esteiras; etc. “Um sistema de controle é 

projetado para regular o comportamento de uma ou mais variáveis de alguma forma 

desejada”. (SADIKU, MUSA, ALEXANDER, 2014, p.495). 

Por exemplo: Considerando um sistema para controlar a espessura de 

chapas de aço numa empresa que atua com laminação, no qual o aço que entra 

pela laminadora de acabamento passa pelos rolos, que atuam comprimindo o 

material modificando sua geometria até que alcance a espessura desejada. Nesse 

processo os esforços de compressão são realizados por motores e caixas de 

transmissão que geram energia sobre os cilindros. Na saída tem medidores de 

espessuras que atua com um feixe de raio x que com informações da espessura em 

condição real é feito uma comparação com a espessura desejada. Através dessa 

diferença encontrada na saída é gerada uma resposta do sistema de controle que 
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busca ajustar o processo modificando a posição do parafuso que modifica a 

distância dos rolos dos quais a peça de aço passa. Com a realização desta 

alteração na distância entre os rolos, a espessura é ajustada para uma maior ou 

menor carga aplicada ao material como mostra a figura 11. 

 

Figura 13 – Laminadora 
 

 

FONTE: Sick (2018) 

 

“Sensores de medição de deslocamento monitoram a espessura uniforme de 

chapas de aço e fitas de aço no processamento, enobrecimento e revestimento de 

fitas e na laminação a frio”. (SICK, 2018). 

Outro exemplo muito comum de controle na indústria, é o de nível, podendo 

ser em silos, tanques em geral e outros recipientes fechados de armazenamentos. 

Planta didática com processo contínuo atuando com um sistema com dois tanques, 

com aquecimento e resfriamento possibilitando o controle de vazão, nível, 

temperatura e pressão. (GOMES, PINTO, 2006). O processo é contínuo, pois é 

aquele que opera ininterruptamente sem a necessidade de manipulação direta. O 

controle de nível delimita parâmetros não importando o tipo de material, podendo ser 

sólido ou líquido (grão, água, petróleo, etc.). Basicamente é composta por uma 

bomba centrífuga que desloca água entre dois tanques, um superior e outro inferior, 

entre os tanques existe um duto de escoamento com uma válvula de retenção e uma 

válvula manual em paralelo com uma válvula solenoide, os reservatórios possuem 

sensores de nível para proteção contra transbordamento e baixo nível de trabalho da 
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bomba. A função fundamental do controle nesse processo é o de manter a variável 

nível dentro do valor desejado, mesmo com os distúrbios, sendo eles perturbações 

externas como variação de temperatura ou fluxo do material armazenado por 

exemplo. A informação que o controlador recebe é comparada com o valor pré-

configurado (set point) delimitando os parâmetros. Se o valor que for medido for 

superior ao necessário pelo processo, a válvula é aberta possibilitando a vazão de 

saída, porém se o nível estiver abaixo do desejado, a válvula de saída é fechada 

para a elevação do nível aceitável.  

 

3.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

 

Planta: Trata-se de uma parte do todo, podendo ser um conjunto de 

elementos de um sistema, que atuam em conjunto com o objetivo de realizar uma 

determinada tarefa. Segundo Pazos (2002) é um nome genérico dado a todo 

sistema físico.  

Processos: Operação contínua natural através de um conjunto de iniciativas 

tomadas para alcançar um objetivo. Operação a controlar.  

Variável Controlada: Grandeza ou condição que se deseja medir e controlar, a 

saída do processo. “Em sistemas de controle retroativo, a variável controlada – como 

temperatura e velocidade – é medida por um sensor, e a informação medida é 

retransmitida (realimentada) ao controlador para influenciar a variável controlada.” 

(FRANKLIN, 2013, p. 2). 

Atuadores: Trata-se de um dispositivo que converte energia em movimento. 

Exemplo: válvulas hidráulicas, válvulas pneumáticas amplificadores, motores 

elétricos, bombas, relés, contatores, servo motores etc. Segundo Pazos (2002) 

atuadores podem ser definidos como dispositivos que transformam um determinado 

tipo de energia em outro tipo diferente. Atuador é definido como um dispositivo que 

altera a variável controlada, pois recebe o sinal do controlador e assim agindo no 

sistema controlado segundo (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007). 

Controle: “É o processo de fazer com que uma variável do sistema assuma 

um determinado valor, chamado de valor de referência”. (FRANKLIN; POWELL; 

NAEINI, 2013, p 14). 
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3.4 EXEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROLE  

 

O controle pode ser representado através de diagramas de bloco para 

sistemas de controle de malha fechada e malha aberta no qual através de um 

problema, tente resumir um sinal de entrada do processo de tal maneira que o 

comportamento do sinal de saída seja o desejado. Segundo Ogata (2010), sistema 

de controle de malha aberta foi entendido como um sistema no qual a sua saída não 

tem o poder de influenciar no controle. Com isso não se compara a entrada para 

medir nem para realimentar o sistema de controle como podemos ver na figura 11. 

 

Figura 24 - Sistema de malha aberta 

 

Fonte: Nogi (2015) 

 
 

Na malha fechada como visto na figura 12, é possível tornar a resposta do 

sistema indiferente a perturbações de fora do mesmo e a mudanças internas de 

parâmetros do sistema. Segundo Ogata (2010), um sistema de controle de malha 

fechada é quando o sinal de saída tem influência de forma direta na ação de 

controle do sistema. Isto é, sistema de controle de malha fechada são sistemas de 

controle realimentados ou também chamado de controle retroativo por (FRANKLIN; 

POWELL; NAEINI, 2013). 

 

Figura 15 - Sistema de malha fechada 

 

 

Fonte: Nogi (2015) 
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Como bem nos assegura Felício (2010), o estado do sistema de controle pode 

ser alterado por uma entrada indefinida, e para ele o comportamento do sinal de 

entrada não pode ser alterado, pois é independente do sistema. No entanto, a saída 

reflete uma informação que é representada por uma grandeza qualquer que não 

necessariamente esteja representando um fluxo. Com isso observamos que os 

sistemas tanto de malha aberta quanto de malha fechada tem um importante papel 

na obtenção de respostas desejadas de um sistema de controle, exemplificados 

como um sistema de aquisição de dados como malha aberta e um sistema de 

segurança e intertravamento como malha fechada. 
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4.   CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

 

4.1 SENSORES INDUTIVOS 

 

Vantagens: Para Moraes e Castrucci (2006) este sensor é apropriado para 

detectar objetos metálicos, funciona em condições adversas de ambiente podendo 

ser sujo e com poeira. Possui alta velocidade de comutação. É acionado sem a 

necessidade de contato físico. Tem um chaveamento eletrônico em estado sólido. 

Possui altíssima durabilidade e não gera manutenção, com isso a relação preço-

desempenho é muito boa. Tem alta confiabilidade, resistente a choques, vibrações e 

velocidade superiores aos equipamentos eletromecânicos semelhantes. 

Desvantagem: Moraes e Castrucci (2006) abordaram que em condições de 

aumento de distância do objeto a ser detectado este sensor passa a ter dificuldade 

de atuação e é sensível a interferências eletromagnéticas. 

“A medida de proximidade, posição e deslocamento de objeto são essenciais 

em muitas aplicações diferentes: posição de válvula, detecção de nível, controle de 

processo, controle de máquina, segurança, etc.” (THOMAZINI, ALBUQUERQUE, 

2007, p.40). 

Emprego: Este sensor é muito utilizado na indústria: na robótica, nas injetoras 

de plástico, nas máquinas de embalagem, nas linhas transportadoras, indústrias 

automobilística, indústria de frascos de vidro, indústria de medicamentos, nas 

máquinas operatrizes e etc. 

Distância de comutação: Segundo Moraes e Castrucci (2006) existe uma 

distância que garante um funcionamento seguro do sensor em sua comutação, trata-

se de uma área de proximidade de 0 a 81% da distância estabelecida pelo fabricante 

que seria o Sn como vimos na figura 13. Sempre levando em consideração 

condições de temperatura e tensão estabelecidas. Dependendo do material a 

distância segura é alterada, e com isso a distância de comutação sofre alteração 

também. Alguns fatores de correção são esses respectivos para cada material: 

cobre 0,4 x Sn, alumínio, 0,4 x Sn, bronze, 0,5 x Sn, aço inox 0,6 x Sn e cromo 

Níquel 0,9 x Sn. 
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Figura 16 - Distância Nominal de Comutação 

 

Fonte: Sensorbras (2013) 

 

 

4.2 SENSORES CAPACITIVOS 

 

Vantagens: Segundo Moraes e Castrucci (2006) este sensor é próprio para 

materiais não metálicos, detecta alterações em um campo eletrostático, boa parte 

das aplicações deste sensor tem relação com a medição de alta precisão, possui 

uma ótima resolução, tem uma grande variedade de materiais a serem detectados, 

detecta com facilidade objetos pequenos, é de fácil montagem, assim como os 

sensores indutivos não necessitam de contato para o acionamento, alta 

durabilidade, manutenção praticamente não existente, alta velocidade de 

comutação. 

“Os sensores de proximidade capacitivos blindados são mais indicados para a 

detecção de materiais de constantes dielétricas baixas (difíceis de detectar), devido 

ao seu campo eletrostático altamente concentrado”. (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 

2007, p.44). 

Desvantagem: Segundo Moraes e Castrucci (2006) este sensor é inadequado 

para ambientes sujos e com poeira. Possui uma distância curta de detecção e não é 

seletivo quanto ao objeto a ser detectado.  

Emprego: Segundo Thomazini e Albuquerque (2007) este sensor é 

largamente empregado na indústria  em: Máquinas operatrizes, indústrias 

farmacêuticas, injetoras de plástico, máquinas de embalagem, de frascos de vidro, 

linhas transportadoras, indústrias automobilística, indústria de frascos de vidro, 

indústria de medicamentos, prensas, equipamentos de usinagem, etc. usado para 

realizar testes na linha de produção verificando a uniformidade nas dimensões das 
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peças produzidas. É apropriado para objetos isolante (MORAES; CASTRUCCI, 

2006). 

 

4.3 SENSORES ÓPTICOS 

 

Os sensores de presença ópticos podem variar: a resistência elétrica em 

função da iluminação que são chamados de fotocondutores; a intensidade da 

emissão luminosa em função da corrente elétrica que são chamados de 

fotoemissores; a corrente elétrica em função da intensidade luminosa coletada que 

são chamados de fotocoletores. 

 

4.3.1 Sensor de Barreira 

 

Vantagens: Segundo Moraes e Castrucci (2006) este sensor pode ter saída 

PNP (Positivo Negativo Positivo) ou NPN (Negativo Positivo Negativo). É um sensor 

de alta precisão, alta confiabilidade, baixo custo e vida útil enorme. Permitem a 

utilização de fibras ópticas. Tem uma resposta rápida e podem detectar pequenos 

objetos (podendo ser opacos ou translúcidos) a uma longa distância. 

Desvantagem: Ele tem o preço mais elevado, pois o emissor e o receptor são 

separados e consequentemente necessita de duas conexões elétricas separadas. 

Objetos de alto brilho pode alterar a percepção do sensor e as lentes ficam sujeitas à 

poeira e contaminação.  

 

4.3.2 Sensor Retroreflexivo 

 

Vantagens: Pode ter saída PNP ou NPN. Ele independe da cor do objeto e 

pode detectar a uma distância relativamente grande sendo necessário apenas o 

ajuste do tamanho do retrorefletor. A polarização realizada pelo espelho prismático 

garante que o receptor do sensor detecte apenas luz emitida ignorando luzes não 

polarizadas. 

Desvantagem: Pela dificuldade de criar um pequeno feixe efetivo com esse 

sensor, ele não é recomendável na detecção de pequenos objetos ou para um 

preciso controle de posição. Comparado com o sensor de barreira, os sensores 

retrorreflexivos pedem o ganho duas vezes mais rápido, devido a possível sujeira 
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que venha acumular na lente do sensor e no retrorefletor. Pois o feixe de luz 

atravessa quatro lentes sendo ida e volta entre o emissor e o retrorrefletor. Gerando 

assim uma distância duas vezes maior para atingir o receptor em comparação com o 

sensor de barreira.  

 

4.3.3 Sensor Difuso 

 

Vantagens: Pode ter saída PNP ou NPN. O fato de o emissor e o receptor de 

luz estar no mesmo componente, podendo assim dispensar o uso de outro 

componente com uma característica receptora ou de reflexão, torna-se favorável o 

seu uso devido à simplicidade em relação ao retrorreflexivo. 

Desvantagem: Possui um range de detecção inferior ao dos outros sensores 

devido ao fato de a detecção depender exclusivamente do objeto a ser analisado, 

quanto mais escuro for o objeto menor será o range de detecção. Não bloqueiam luz 

não polarizada permitindo que o mesmo identifique a luz refletida pelo objeto. Os 

receptores difusos não bloqueiam luz não polarizada, devido à necessidade de o 

mesmo identificar a luz refletida pelo objeto. 

Emprego dos sensores ópticos: Para uma determinada aplicação é indicado 

um tipo de luz, como por exemplo, a luz vermelha, que é mais indicada na detecção 

de objetos foscos, sendo de médio e grande porte. Na indústria é empregado para a 

identificação de caixas de papelão e embalagens não metalizadas. Já a luz laser é 

utilizada em detecções que requer mais precisão no qual envolve objetos de 

pequeno porte, pois o feixe de emissão da luz é estreito e focalizado. Por último, a 

luz infravermelha é indicada quando há a necessidade de se detectar objetos 

transparentes ou translúcidos, como vidro, filmes plásticos, garrafas plásticas entre 

outros objetos no qual é muito comum a utilização de esteiras rolantes. 

(THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007). Na indústria alimentícia, de bebidas, 

cosmética, materiais transparentes são recorrentes. 

 

4.4 SENSORES ULTRA-SÔNICOS 

 

Vantagens: Segundo Moraes e Castrucci (2006) os sensores ultra-sônicos 

detectam objetos de diversos materiais, formas, cores e tamanho em longa 

distâncias. É insensível a poeiras, neblina, umidade do ar, movimento do ar, pressão 



 34 

atmosférica e com isso não gera manutenção. Não necessitam contato físico na 

detecção de objetos. Tem um baixo custo. Range de detecção de até 15m. Fácil 

programação. 

Desvantagem: O volume de obstáculo não pode ser muito pequeno. Sensores 

ultrassônicos são suscetíveis à oscilação de temperatura ou vento, influenciando a 

velocidade das ondas sonoras do sensor, as ondas de som partem e voltam mais 

rápido do alvo medido. Embora o alvo permaneça parado, o sensor terá a percepção 

que o alvo está mais próximo. Baixa frequência de chaveamento. Possui zona morta. 

Emprego: Atua no controle de máquinas de extrusão e de prensas. Medição 

de diâmetro de rolos de produtos têxtis, papel ou plástico. Detecta níveis de 

produtos em recipientes de armazenamento. Realiza medição de altura, distância e 

posição de materiais com altíssima precisão. Controle de colisões em sistemas de 

proximidade muito utilizado principalmente na robótica. 

 

4.5 SENSORES FOTOELÉTRICOS 

 

Vantagem: Segundo Thomazini e Albuquerque (2007) esses sensores 

possuem alta durabilidade. Acionamento sem contato físico. Manutenção 

praticamente inexistente. Eles podem trabalhar com correntes relativamente 

elevadas sendo muito sensíveis, o que simplifica o projeto de seus circuitos. 

Desvantagem: Alguns possuem uma velocidade de resposta lenta como o 

LDR (Light Dependent Resistor), por exemplo, diferentemente dos fotodiodos e os 

fototransistores. 

Emprego: Existem infinitos tipos de aplicação dos sensores fotoelétricos, por 

exemplo: Detecção de qualquer tipo de substância ou material, cor, distância, 

contraste, transparência, marca, etc. Além de solucionar problemas em Automação 

em Geral.  

 

4.6 SENSORES CHAVE FIM-DE-CURSO  

 

Vantagem: Segundo Moraes e Castrucci (2006) uma das grandes vantagens 

das chaves fim-de-curso é o seu baixo custo e simplicidade na utilização. Também 

alta capacidade de corrente e imunidade a interferências. 
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Desvantagem: Este sensor necessita de contato físico com o alvo. Há a 

necessidade de verificar se a força que o objeto efetuará sobre o atuador é 

suficiente para acioná-lo. Possui partes mecânicas e o contato elétrico que se 

desgastam. 

Emprego: Atualmente, as chaves fim-de-curso vêm sendo utilizadas em locais 

de baixo número de operações bem como em aplicações de segurança, portas, 

elevadores e válvulas etc. Também tem os sensores fim-de-curso magnético que 

pode ser usado como um sensor de posição se usado em conjunto com um pequeno 

imã, posicionado no objeto. Quando o mesmo se aproxima, há uma atuação do 

sensor, sendo saturado o transistor Hall, ocasionando uma tensão entre coletor e 

emissor tendendo a 0v. 

 

4.7 SENSORES NA INDÚSTRIA 4.0 

 

As revoluções industriais tiveram 4 fases ou versões separadas, de acordo 

com o impacto gerado nos meios produtivos em vigor. Será abordado apenas o 

contexto da última revolução. 

As bases da indústria 4.0 surgiram a partir de 2012, com uma iniciativa de 

empresas, políticos e acadêmicos alemães com o intuito de preservar a posição da 

indústria nacional entre as mais competitivas no mundo (KAGERMANN et al., 2013). 

A quarta fase da revolução industrial está em pleno desenvolvimento, se trata 

da aplicação de novas tecnologias, com a finalidade de interagir os diversos setores 

da indústria para apoiar os processos produtivos e é denominada como Indústria 

4.0. Tal processo utiliza ferramentas da tecnologia da informação, usando 

simulações que permite integrar um modelo virtual da planta com a planta real, com 

o uso da computação em nuvem juntamente com os sensores sendo aperfeiçoados 

com conectividade além dos CLPs. 

As tecnologias móveis, os sensores do tipo RFID (radio frequency 

identification) e as redes de acesso sem fio à internet tipo Wi-Fi, Wi-MAX ou 3G, 

criam uma computação que está presente em todos os lugares nessa era da internet 

das coisas e fazem com que o espaço cibernético alcance objetos do dia a dia. 

(LEMOS; JOSGRILBERG, 2009, p 92). 

Quando se fala internet das coisas, IOT (Internet of Things) trata-se de 

objetos físicos e virtuais ligados à internet, tem sua origem no MIT (Massachusetts 
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Institute of Technology) em 1999 um grupo desenvolvia o seu trabalho na área da 

identificação por radio frequência (RFID) conectada. 

Figura 17 - Modelo básico de funcionamento de um sistema de RFID 

 

Fonte: Ncontrol(2015) 

 

RFID é um método sem fio que possibilita identificar através de uma 

identidade única, como um cpf por exemplo, um objeto por meio de uma micro 

etiqueta flexível e inteligente ou tags conforme mostrado na figura 15, que pode ser 

combinado com sensores para monitorar determinadas funções. Essa tecnologia 

possibilita a captação automática das informações do produto, para identificar os 

objetos com os dispositivos eletrônicos. Estes dados são captados por uma antena 

que funciona como leitor: Antena fixa, para cargas em movimento e antena móvel, 

para cargas fixas. 

Essa tecnologia possibilita economia de tempo e dinheiro para as empresas, 

pois uma antena fixa rastreia e lê o conteúdo da carga em apenas poucos segundos 

de uma só vez, gerando precisão no controle dos processos logísticos e segurança 

contra erros, extravios etc. Antes, o processo era feito manualmente por alguns 

funcionários que levariam algumas horas por carga.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste trabalho foi o de apresentar os principais tipos de sensores 

de presença e de movimento e até que ponto a aplicação dos mesmos em sistemas 

eletroeletrônicos trouxeram avanços na capacidade de controle na indústria atuando 

nas mais diversas áreas de forma precisa e eficiente. 

Os sensores de presença e de movimento foram apresentados de forma 

simplificada com o intuito de fazer uma introdução gerando no leitor um 

entendimento básico observando o assunto proposto a partir de suas arquiteturas e 

dos seus princípios de funcionamento desde a capacidade de atuarem como ativos 

ou passivos e até mesmo a forma de comutarem mediante a detecção de um objeto. 

Também foram apresentadas algumas formas de controle, desde sistemas de 

controle de malha aberta quanto sistema de controle de malha fechada e a 

importância dos sensores de presença e de movimento neste processo, 

possibilitando aperfeiçoamento do sinal de saída. 

Neste trabalho também foi apresentado a importância dos sensores de 

presença e de movimento nas mais diversas aplicações e maneira de avaliar tanto 

as vantagens quanto às desvantagens dos mesmos tendo levado em consideração 

necessidades específicas de determinada área de atuação. 

Visto que o conceito de indústria 4.0 surge para atender demandas da 

sociedade de maneira a transformar toda uma cadeia de produção, permitindo que 

cada parte do processo possa se comunicar entre si trocando dados e informações 

de maneira constante e sem interferência humana, características pilares da 

indústria 4.0 sendo elas: conexão a qualquer hora, de qualquer coisa e em qualquer 

lugar. Visto isto, fica claro a necessidade de aprofundar o conhecimento e 

desenvolver pesquisas sobre a aplicação de sensores neste novo conceito de 

indústria que vise identificar as novas funções não só dos sensores, mas do 

profissional, para buscar soluções capazes de atender um novo padrão de 

comportamento do usuário. 
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	3.   Controle aplicado
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	FONTE: Sick (2018)
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	3.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS
	Planta: Trata-se de uma parte do todo, podendo ser um conjunto de elementos de um sistema, que atuam em conjunto com o objetivo de realizar uma determinada tarefa. Segundo Pazos (2002) é um nome genérico dado a todo sistema físico.
	Processos: Operação contínua natural através de um conjunto de iniciativas tomadas para alcançar um objetivo. Operação a controlar.
	Variável Controlada: Grandeza ou condição que se deseja medir e controlar, a saída do processo. “Em sistemas de controle retroativo, a variável controlada – como temperatura e velocidade – é medida por um sensor, e a informação medida é retransmitida ...
	Atuadores: Trata-se de um dispositivo que converte energia em movimento. Exemplo: válvulas hidráulicas, válvulas pneumáticas amplificadores, motores elétricos, bombas, relés, contatores, servo motores etc. Segundo Pazos (2002) atuadores podem ser defi...
	Controle: “É o processo de fazer com que uma variável do sistema assuma um determinado valor, chamado de valor de referência”. (FRANKLIN; POWELL; NAEINI, 2013, p 14).
	3.4 EXEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROLE
	O controle pode ser representado através de diagramas de bloco para sistemas de controle de malha fechada e malha aberta no qual através de um problema, tente resumir um sinal de entrada do processo de tal maneira que o comportamento do sinal de saída...
	Na malha fechada como visto na figura 12, é possível tornar a resposta do sistema indiferente a perturbações de fora do mesmo e a mudanças internas de parâmetros do sistema. Segundo Ogata (2010), um sistema de controle de malha fechada é quando o sina...
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	Vantagens: Para Moraes e Castrucci (2006) este sensor é apropriado para detectar objetos metálicos, funciona em condições adversas de ambiente podendo ser sujo e com poeira. Possui alta velocidade de comutação. É acionado sem a necessidade de contato ...
	Desvantagem: Moraes e Castrucci (2006) abordaram que em condições de aumento de distância do objeto a ser detectado este sensor passa a ter dificuldade de atuação e é sensível a interferências eletromagnéticas.
	“A medida de proximidade, posição e deslocamento de objeto são essenciais em muitas aplicações diferentes: posição de válvula, detecção de nível, controle de processo, controle de máquina, segurança, etc.” (THOMAZINI, ALBUQUERQUE, 2007, p.40).
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	Figura 16 - Distância Nominal de Comutação
	Fonte: Sensorbras (2013)
	4.2 SENSORES CAPACITIVOS
	Vantagens: Segundo Moraes e Castrucci (2006) este sensor é próprio para materiais não metálicos, detecta alterações em um campo eletrostático, boa parte das aplicações deste sensor tem relação com a medição de alta precisão, possui uma ótima resolução...
	“Os sensores de proximidade capacitivos blindados são mais indicados para a detecção de materiais de constantes dielétricas baixas (difíceis de detectar), devido ao seu campo eletrostático altamente concentrado”. (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007, p.44).
	Desvantagem: Segundo Moraes e Castrucci (2006) este sensor é inadequado para ambientes sujos e com poeira. Possui uma distância curta de detecção e não é seletivo quanto ao objeto a ser detectado.
	Emprego: Segundo Thomazini e Albuquerque (2007) este sensor é largamente empregado na indústria  em: Máquinas operatrizes, indústrias farmacêuticas, injetoras de plástico, máquinas de embalagem, de frascos de vidro, linhas transportadoras, indústrias ...
	4.6 SENSORES CHAVE FIM-DE-CURSO
	Vantagem: Segundo Moraes e Castrucci (2006) uma das grandes vantagens das chaves fim-de-curso é o seu baixo custo e simplicidade na utilização. Também alta capacidade de corrente e imunidade a interferências.
	Desvantagem: Este sensor necessita de contato físico com o alvo. Há a necessidade de verificar se a força que o objeto efetuará sobre o atuador é suficiente para acioná-lo. Possui partes mecânicas e o contato elétrico que se desgastam.
	Emprego: Atualmente, as chaves fim-de-curso vêm sendo utilizadas em locais de baixo número de operações bem como em aplicações de segurança, portas, elevadores e válvulas etc. Também tem os sensores fim-de-curso magnético que pode ser usado como um se...
	4.7 SENSORES NA INDÚSTRIA 4.0
	As revoluções industriais tiveram 4 fases ou versões separadas, de acordo com o impacto gerado nos meios produtivos em vigor. Será abordado apenas o contexto da última revolução.
	As bases da indústria 4.0 surgiram a partir de 2012, com uma iniciativa de empresas, políticos e acadêmicos alemães com o intuito de preservar a posição da indústria nacional entre as mais competitivas no mundo (KAGERMANN et al., 2013).
	A quarta fase da revolução industrial está em pleno desenvolvimento, se trata da aplicação de novas tecnologias, com a finalidade de interagir os diversos setores da indústria para apoiar os processos produtivos e é denominada como Indústria 4.0. Tal ...
	As tecnologias móveis, os sensores do tipo RFID (radio frequency identification) e as redes de acesso sem fio à internet tipo Wi-Fi, Wi-MAX ou 3G, criam uma computação que está presente em todos os lugares nessa era da internet das coisas e fazem com ...
	Quando se fala internet das coisas, IOT (Internet of Things) trata-se de objetos físicos e virtuais ligados à internet, tem sua origem no MIT (Massachusetts Institute of Technology) em 1999 um grupo desenvolvia o seu trabalho na área da identificação ...
	Figura 17 - Modelo básico de funcionamento de um sistema de RFID
	Fonte: Ncontrol(2015)
	RFID é um método sem fio que possibilita identificar através de uma identidade única, como um cpf por exemplo, um objeto por meio de uma micro etiqueta flexível e inteligente ou tags conforme mostrado na figura 15, que pode ser combinado com sensores ...
	Essa tecnologia possibilita economia de tempo e dinheiro para as empresas, pois uma antena fixa rastreia e lê o conteúdo da carga em apenas poucos segundos de uma só vez, gerando precisão no controle dos processos logísticos e segurança contra erros, ...

	2. CONsiderações finais
	O propósito deste trabalho foi o de apresentar os principais tipos de sensores de presença e de movimento e até que ponto a aplicação dos mesmos em sistemas eletroeletrônicos trouxeram avanços na capacidade de controle na indústria atuando nas mais di...
	Os sensores de presença e de movimento foram apresentados de forma simplificada com o intuito de fazer uma introdução gerando no leitor um entendimento básico observando o assunto proposto a partir de suas arquiteturas e dos seus princípios de funcion...
	Também foram apresentadas algumas formas de controle, desde sistemas de controle de malha aberta quanto sistema de controle de malha fechada e a importância dos sensores de presença e de movimento neste processo, possibilitando aperfeiçoamento do sina...
	Neste trabalho também foi apresentado a importância dos sensores de presença e de movimento nas mais diversas aplicações e maneira de avaliar tanto as vantagens quanto às desvantagens dos mesmos tendo levado em consideração necessidades específicas de...
	Visto que o conceito de indústria 4.0 surge para atender demandas da sociedade de maneira a transformar toda uma cadeia de produção, permitindo que cada parte do processo possa se comunicar entre si trocando dados e informações de maneira constante e ...
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