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Introdução

A Instrumentação pode ser definida como “a arte e ciência da 
medição e controle”.

Desta forma, a Instrumentação Industrial visa aperfeiçoar o 
controle e o desempenho de processos industriais.

Instrumento é qualquer dispositivo, ou conjunto de dispositivos, 
utilizado com a finalidade de se medir, indicar, registrar ou controlar 
as variáveis de um processo (pressão, temperatura, nível, vazão, 
densidade, viscosidade, etc).
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Introdução
No princípio da era industrial, o operário atingia os objetivos citados
através do controle manual das variáveis, utilizando somente 
instrumentos simples (manômetro, termômetro, válvulas manuais 
etc.).

Com isso os operadores começaram a diminuir sua atuação física 
direta no processo. Ao mesmo tempo, ocorria a centralização das 
variáveis em uma única sala de controle.

Com o passar do tempo, os processos foram se tornando mais 
complexos, exigindo um aumento da automação através dos 
instrumentos de medição e controle.
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Introdução
A centralização das variáveis do processo proporcionou uma evolução 
na indústria, possibilitando a fabricação de produtos que seriam 
inviáveis por meio do controle manual.

Para atingir o nível de evolução atual, os sistemas de controle 
passaram por diversas fases tecnológicas: controle manual, controle 
mecânico e hidráulico, controle pneumático, controle elétrico, 
controle eletrônico e atualmente controle digital.

Da mesma forma, os instrumentos que compõem os sistemas de 
controle também se aprimoraram, melhorando suas características de 
operação.
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Profissional de Instrumentação
O profissional da área de instrumentação é uma pessoa com 
conhecimentos multidisciplinares em:

Nesta profissão não existe rotina, sempre haverá novos 
equipamentos e novas tecnologias para aprender.

• Elétrica (eletricidade, eletrônica);
• Informática (redes, programação); 
• Mecânica (tubulação, hidráulica, pneumática); 
• Processos (física e química).

O que a indústria procura é um profissional com iniciativa, 
pró-atividade e muita vontade de aprender e superar os desafios
profissionais que surgirem.
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Profissional de Instrumentação
O profissional da área de instrumentação pode atuar em vários 
segmentos industriais, como por exemplo nas áreas de:

• Petroquímica (Petrobrás);
• Química (Braskem);
• Papel e Celulose (Klabin);
• Alimentícia (Nestlé);
• Cervejarias (Ambev);
• Cosméticos (Natura);
• Farmacêuticas (Roche), entre outras.



www.iesa.com.br7

Campos da Instrumentação

3. Fabricação: construção de componentes e instrumentos, 
fabricação de equipamentos onde serão instalados os 
instrumentos.

1. Projeto: detalhamento básico e específico da instrumentação 
de acordo como os processos.

4. Montagem: instalação correta dos instrumentos no local de 
trabalho, para que ele opere conforme o previsto.

2. Especificação: estabelecimento de características físicas, 
funcionais e de segurança dos instrumentos.
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Campos da Instrumentação

7. Gerenciamento: coordenação e gerenciamento de projetos de 
instrumentação.

8. Vendas: comercialização, marketing e promoção de 
instrumentos.

6. Manutenção dos instrumentos: reparo do instrumento quando 
inoperante, calibração e ajuste do instrumento quando o 
desempenho metrológico o exigir.

5. Operação: monitoração do processo, acompanhamento do 
desempenho do instrumento e, quando necessário, atuação 
manual para garantir a segurança e a eficiência.
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Malhas de Controle
Uma malha de controle consiste em um conjunto de equipamentos e 
instrumentos utilizados para controlar uma determinada variável de 
processo (saída). De acordo com o tipo de controle, a malha pode ser 
definida como aberta ou fechada.

Um sistema em malha aberta é aquele onde a variável de processo 
(saída) não é utilizada para ajustar a variável de entrada.

Neste tipo de sistema, pode-se medir a variável do processo, mas ela 
não exerce influência sobre o controle da variável de entrada.
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Malhas de Controle
Tomando como exemplo um trocador de calor, a temperatura do 
fluido aquecido na saída do trocador não exerce nenhuma influência 
sobre o vapor que entra no trocador de calor.
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Malhas de Controle
Um sistema de controle em malha fechada é aquele onde a variável 
de processo (saída) é controlada através de correções na variável 
manipulada (entrada).

O controle em malha fechada pode ser realizado por um operador 
humano (controle manual) ou mediante a utilização de 
instrumentação (controle automático).

Neste tipo de sistema, a variável de processo (PV) será medida, 
comparada com a referência (SP) desejada e corrigida sempre que 
necessário através da variável manipulada (MV).
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Malhas de Controle

Variável de Processo (PV): É a variável do processo (saída) que se 
deseja medir e controlar (temperatura, pressão, nível, vazão, etc). 
Também é conhecida como variável controlada.

Variável Manipulada (MV): É aquela sobre a qual o controlador 
atua (através de uma válvula, bomba, motor, etc), no sentido de se 
manter a variável de processo no valor desejado. 

Ex.: vazão de vapor para controle da temperatura, vazão de líquido 
para controle de nível, vazão de gás para controle de pressão.

Set Point (SP): É o valor de referência no qual a variável de 
processo deve ser mantida pelo controlador.

TERMINOLOGIA:
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Malhas de Controle
Tomando como exemplo o trocador de calor, a medição do valor da 
variável de processo é feita pelo transmissor de temperatura (TT).

O controlador (TIC) faz a 
comparação do valor medido 
com a referência para 
obtenção do valor do erro 
(erro = SP – PV).

A correção será efetivada 
pela válvula de controle, com 
base no valor do erro 
recebido pelo TIC.
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Malhas de Controle
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Exercício

Imagine que você é o responsável pela manutenção de um processo 
de controle de temperatura de um forno. Identifique qual é a variável 
de processo (PV), a variável manipulada (MV) e o set point (SP) 
dentre os itens indicados de 1 a 3 na Figura abaixo:

PV: item 1
SP: item 2
MV: item 3

TTTE TC

TV

2

3

1

forno

combustível
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Aplicações da Instrumentação
Controle de Processos: uma das principais aplicações da 
instrumentação é sua composição nos elementos de uma malha 
de controle de processos, através de medidores, atuadores, 
controladores, dentre outros.
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Aplicações da Instrumentação

Monitoração: Algumas aplicações de instrumentos de medida 
têm a simples função de monitoração da variável medida, ou 
seja, suas medidas não são utilizadas para controle. 
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Aplicações da Instrumentação

Análise Experimental (Investigação): Refere-se às aplicações 
onde a medição fornecida por algum instrumento tem uso 
destinado à uma análise pós-medição, para determinação de 
algum parâmetro, modelo e/ou validação do mesmo.
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Classificação dos Instrumentos

Instrumentos Cegos: são instrumentos que não possuem 
indicação visível do valor da variável medida, tais como 
pressostatos e termostatos (chaves de pressão e temperatura).
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Classificação dos Instrumentos

Instrumentos Indicadores: são instrumentos que dispõem de 
indicador e escala graduada, na qual se pode ler o valor da 
variável medida.
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Classificação dos Instrumentos

Elementos Primários ou Sensores: são elementos que estão em 
contato direto com a variável medida e que utilizam ou absorvem 
energia do próprio meio para fornecer ao sistema uma resposta 
mensurável, proporcional a variável medida.

São responsáveis por responder a 
um estímulo físico transformando-o 
em outra grandeza física.
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Classificação dos Instrumentos

Transdutores: são dispositivos que transformam um tipo de 
energia (através de um sensor) em uma grandeza mensurável.

Transdutor de pressão

Transdutor de temperatura Transdutor de nível

Transdutor de vazão
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Classificação dos Instrumentos

Transdutor x Sensor
Muitas vezes os transdutores e os sensores são
tratados como se tivessem a mesma função, mas, na
verdade, eles têm papéis diferentes.
O sensor detecta uma variável física e o transdutor
converte esta informação (sentida pelo sensor) em
um sinal mensurável (normalizado).
Em resumo, o transdutor é o dispositivo completo,
englobando o sensor e o circuito condicionador
(amplificador, filtro, linearizador, etc).

Líquido
(Sensor)
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Classificação dos Instrumentos

Transmissores: são instrumentos que convertem o sinal de um 
sensor ou transdutor em um sinal padrão (4-20mA, por exemplo) 
e o transmitem à distância. 
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Classificação dos Instrumentos

Controladores: são instrumentos que comparam o valor da 
variável medida com o valor desejado (set-point) e exercem uma 
ação de correção na variável manipulada, função da diferença 
entre dois valores (erro) e de sua ação de controle (P, PI, PID).
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Classificação dos Instrumentos

Elementos Finais de Controle: São equipamentos que recebem o 
sinal do controlador e em função deste sinal atuam sobre a 
variável manipulada (ex.: válvula de controle, motobombas, etc.).
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Terminologia

Faixa de Medição (Range): faixa ou conjunto de valores da 
variável medida que estão compreendidos dentro dos limites
superior e inferior de capacidade de medição, transmissão ou 
controle do instrumento. Vem expressa estabelecendo os seus 
valores extremos. 

O range do manômetro da 
figura é de 0 a 10 bar.
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URV (Upper Range Value): é o mais alto valor 
que o transmissor foi ajustado para medir, 
respeitando-se o limite superior do sensor (URL).

LRV (Lower Range Value): é o mais baixo valor 
que o transmissor foi ajustado para medir, 
respeitando-se o limite inferior do sensor (LRL).

Se o URV do transmissor for de 500 mmH2O e o LRV for 5 
mmH2O, o range do transmissor é de 5 a 500 mmH2O.

Em um transmissor o range é informado na placa de identificação

Terminologia
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Alcance (Span): é a diferença algébrica entre os valores superior 
e inferior da faixa medida (range) do instrumento. 

No caso do manômetro 
o alcance é de 10bar 
(10 – 0 = 10bar).

No caso do transmissor o 
alcance é de 495 mmH2O
(500 – 5 = 495 mmH2O)

Terminologia
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Rangeabilidade: É a razão entre os valores máximo e mínimo da 
faixa de medição. 

Uma placa de orificio que possui 
Rangeabilidade de 3 para 1 (3:1) 
significa dizer, por exemplo, que para 
uma vazão máxima de 150 m³/h, a 
vazão mínima será de um terço desse 
valor, ou 50 m³/h

Terminologia



www.iesa.com.br32

Ganho: O ganho é a relação entre a variação na saída e a 
variação na entrada, ou o Span da saída dividido pelo Span da 
entrada. 

Considerando um transmissor de temperatura com uma faixa de 
medição de 100 a 200°C (entrada) e uma saída de 4 a 20 mA 
(saída), o ganho é:

mA/°C 0,16=
100)-(200

4)-(20
 =G

Terminologia
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Exatidão (Accuracy): indica o quanto o instrumento é capaz de 
indicar um valor próximo do valor real. É possível expressá-la de 
várias maneiras: 

Em porcentagem do alcance (span):
Um instrumento com range de 50 a 150oC está indicando 80oC e 
sua exatidão é de ± 0,5% do span. 

CCCxC oooo 5,080100)100/5,0(80 

Portanto, a temperatura estará entre 79,5 e 80,5oC.

Terminologia
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Em unidade da variável:

CdeExatidãode o1

Para o caso anterior que indicava 80oC, a temperatura estará 
entre 79oC e 81oC. 

Em porcentagem do valor medido:
Um instrumento com range de 50 a 150oC está indicando 80oC e 
sua exatidão é de ± 0,5% do valor medido. 

CCCxC oooo 4,08080)100/5,0(80 

Portanto, a temperatura estará entre 79,6 e 80,4oC.

Terminologia
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Repetibilidade: significa a aptidão de um instrumento em 
fornecer indicações muito próximas, quando se mede o mesmo 
mensurando, sob as mesmas condições. 
Obs.: O termo Repetibilidade substituiu o termo Precisão.

Terminologia

REPETIBILIDADE: NÃO
EXATIDÃO: NÃO

REPETIBILIDADE: SIM
EXATIDÃO: NÃO

REPETIBILIDADE: NÃO
EXATIDÃO: SIM

REPETIBILIDADE: SIM
EXATIDÃO: SIM
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Histerese: é a diferença máxima que se observa nos valores 
indicados pelo instrumento quando a variável percorre toda a 
escala tanto no sentido crescente como decrescente, para um 
mesmo valor qualquer da faixa medida.

Terminologia
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Linearidade: um sistema de medição é definido como linear, 
quando sua característica de resposta varia de forma linear 
(gráfico de uma reta) em relação a variações nos valores do 
mensurando.

Terminologia
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Exemplo de linearização real:

Terminologia
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Sensibilidade: é a menor mudança na entrada do sensor que irá 
resultar em uma mudança na saída do mesmo. Está relacionada 
com o ganho do instrumento. 

entrada

saída
S






Um termômetro de vidro com range de 0 a 500oC possui uma 
escala de leitura de 50cm.

CcmS o/1,0
5000

500







Terminologia
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Resolução: é a menor diferença entre indicações que pode ser 
significativamente percebida.

Resolução de 0,5 mca

Para mostradores digitais, a 
resolução corresponde ao 
incremento do dígito menos 
significativo do indicador.

Resolução de 0,1oC

Terminologia



www.iesa.com.br41

Zona Morta: É a maior mudança que a variável pode alcançar, 
sem que provoque variação na indicação de um instrumento. 
Obs.: Em sensores mecânicos está relacionada com folgas entre 
os elementos móveis do instrumento como engrenagens, etc.

Ex.: Um instrumento com range de 0 a 200 bar possui uma zona 
morta de ± 0,1% do span.

bar  0,2   200) x (0,1/100 span do 0,1% 

Neste caso, se a variável variar de 0,2bar, o instrumento não 
apresentará resposta nenhuma.

Tempo Morto: é o tempo necessário para que o sensor comece a 
responder a alterações na variável medida (entrada).

Terminologia
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Erro: Diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento, 
em relação a medição real da variável. 

Terminologia

Se o processo ocorrer em regime permanente (que não varia ao 
longo do tempo), será chamado de Erro Estático (off-set), e poderá 
ser positivo ou negativo, dependendo da indicação do instrumento. 

Em controle o erro estático ou off-set  pode ser definido como a 
diferença ou o desvio entre o valor do ponto de ajuste (set point) 
e o valor medido da variável controlada.
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Terminologia

Quando o valor da variável se altera continuamente, tem-se um 
atraso na transferência de energia do meio para o medidor, ou seja, 
o valor medido estará geralmente atrasado em relação ao valor real 
da variável. Esta diferença é chamada de Erro Dinâmico.

Tempo (s)
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Erro Dinâmico

Erro Estático
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Calibração: calibração e aferição são sinônimos e definidos como 
o conjunto de operações que estabelece, sob condições 
especificadas, a relação entre os valores indicados por um 
instrumento de medição e os valores correspondentes das 
grandezas estabelecidos por padrões. 

Terminologia

Isso significa que, a calibração consiste na comparação da indicação 
de um instrumento desconhecido com outro instrumento 
conhecido, caracterizado e rastreado, chamado de padrão. 

Geralmente na calibração ocorre o ajuste de zero e span.

Quando a calibração é feita em órgãos credenciados, são emitidos 
certificados de calibração para cada instrumento.
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Desvio de Zero (Zero Shift): este é um erro comum em todas as 
medições. Pode ser positivo ou negativo. Pode acontecer por 
várias razões, como por exemplo mudanças de temperaturas, 
choque mecânico, diferenças de potenciais, aterramento 
inadequado, transmissão do sinal, etc. Conhecido também por 
erro de off-set.

Terminologia
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Desvio de Span (Span Shift): é uma mudança na inclinação da 
curva da relação de entrada e saída do instrumento. O Span
ajusta a faixa de medição de um instrumento. Um erro de span
pode ou não ser acompanhado por um erro de offset.

Terminologia


