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Sensores Industriais
Os sensores industriais podem ser divididos basicamente em: 

Sensores Analógicos ⇒ Podem assumir diversos valores 
dentro de uma faixa de operação. Transformam uma 
determinada variável física (pressão, temperatura, 
condutividade, etc.) em outra grandeza física. Através de um 
transdutor geram um sinal mensurável contínuo.

Sensores Discretos ⇒ Podem assumir apenas dois valores: 
zero ou um. Os sensores mais comuns serão discutidos a 
seguir. 
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Tipos de sensores discretos

Os tipos de sensores industriais discretos mais comuns são: 

Magnéticos⇒ São sensores que operam com campo 
magnético. Detectam apenas materiais magnéticos. 

Mecânicos ⇒ São sensores que operam de forma mecânica, ou 
seja, necessitam contato. Independem do tipo de material. 

Indutivos ⇒ São sensores que operam com campo eletro-
magnético. Detectam apenas materiais metálicos. 
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Capacitivos ⇒ São sensores que operam com o principio de 
capacitância. Detectam todos os tipos de materiais. 

Ópticos ⇒ São sensores que operam com emissão de luz. 
Detectam todos os tipos de materiais. 

Ultrassônicos ⇒ São sensores que operam com emissão e 
reflexão de um feixe de ondas acústicas. A detecção ocorre 
quando o feixe é refletido ou interrompido pelo material a ser 
detectado. 
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Alimentação dos sensores

Tensão Contínua ⇒ Os sensores encontrados no mercado 
operam em uma faixa de 10 a 30 VDC. Na automação é muito 
comum o uso de alimentação 24 VDC. 

Tensão Alternada ⇒ Existem sensores com alimentação 
alternada de 90 a 265 VAC, tornando-os compatíveis com os 
padrões brasileiros. 

Tensão Universal ⇒ Determinados sensores são capazes de 
operar em tensões de 12 a 250 V alternada ou continua. 
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Saídas dos sensores 

Sensores com saída NPN ⇒ O módulo de saída possui um 
transistor NPN que conecta a carga ao nível terra (0 V). 
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No sensor NPN, o sinal de saída é negativo. Neste modelo de 
ligação a carga deve ser ligada entre o cabo de sinal (cabo preto) 
e o positivo (cabo marrom).

Nota: Antes de ligar 
a carga diretamente 
ao sensor, verificar 
qual a máxima 
corrente que ele 
suporta. 
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Sensores com saída PNP ⇒ O módulo de saída possui um 
transistor PNP que conecta a carga ao nível terra (0 V). 
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No sensor PNP o sinal de saída do sensor é positivo. Neste 
modelo de ligação a carga deve ser ligada entre o cabo de sinal 
(cabo preto) e o negativo (cabo azul).

Nota: Antes de ligar 
a carga diretamente 
ao sensor, verificar 
qual a máxima 
corrente que ele 
suporta. 
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Sensores Namur⇒ Sensores indutivos cuja saída é baseada na 
variação de corrente. 

Quando o sensor não está acionado o sensor apresenta 3mA na 
saída. Com a aproximação do alvo a corrente de consumo cai 
abaixo de 1mA (alimentado por um circuito de 8.2V).
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Indicados  para  instalação  em  áreas classificadas, pois como 
trabalham com baixa energia, podem ser construídos segundo 
as Normas de Segurança Intrínseca.

Para a utilização em áreas classificadas os sensores Namur
devem ser conectados a barreiras de segurança intrínseca.
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Os sensores indutivos Namur não possuem um amplificador 
interno, por isso devem ser conectados a amplificadores 
externos que detectam a variação de corrente entre 
3 e 1 mA e comutam um contato de saída.

Devido à característica da 
redução da corrente com o 
acionamento, diz-se que os 
sensores Namur são 
normalmente fechados (NF).
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Sensores com saída a relé ⇒ São saídas com contatos 
mecânicos. O relê possui contatos, normalmente abertos 
(NA) e normalmente fechados (NF). 

Caracterizam-se também pelo tipo de contato:

A principal vantagem sobre os eletrônicos esta no 
chaveamento de correntes mais altas.
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DPST (Double Pole-Single Throw): Similar ao SPST, porém 
duplo. 

SPST (Single Pole-Single Throw): Consiste em somente dois 
terminais. 
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SPDT (Single Pole-Double Throw): consiste em um terminal 
comum, um contato aberto e um contato fechado. 

DPDT (Double Pole-Double Throw): consiste em dois terminais 
comuns, dois contatos abertos e dois contatos fechados. 
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Sensores Mecânicos

Denominamos sensores mecânicos aqueles que monitoram 
movimentos, posições ou presença usando recursos mecânicos 
como, por exemplo, chaves (switches).

Nessa categoria estão os microswitches e chaves de fim de curso
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Sensores Magnéticos (Reed-Swich)

Esses sensores podem ser utilizados para detectar a posição de 
um mecanismo através de um pequeno ímã que é preso a ele.

A grande vantagem é que a 
detecção não depende de 
contato físico.

O imã faz a magnetização do 
sensor fechando o seu 
contato.
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Sensores Indutivos

São os mais comuns na indústria, tem baixo custo, comparados 
aos capacitivos, entretanto bem mais caros que os vistos 
anteriormente. 

Suas principais vantagens são: operação sem contato; alta 
frequência de chaveamento; insensibilidade à vibração, pó e 
corrosão.

Seu funcionamento baseia-se na variação da indutância do 
campo eletromagnético gerado por uma bobina, quando 

objetos metálicos entram em seu campo magnético. 
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À medida que o objeto se 
aproxima a fuga de 
corrente aumenta fazendo 
com que a amplitude 
reduza até que o limiar de 
disparo ou “Set Point” seja 
alcançado.
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Sensores Capacitivos

Tem como principal vantagem poder detectar objetos metálicos 
e não metálicos, ao contrário do indutivo que só detecta objetos 
metálicos. 

Outra vantagem é que podem detectar dentro de recipientes 
não metálicos. 

Os sensores capacitivos não são tão exatos quanto os indutivos, 
além de serem mais sensíveis à variação do ambiente.

Estes sensores são usados geralmente na indústria de alimentos 
e para verificar os níveis de fluidos e sólidos dentro de tanques.
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À medida que o objeto se aproxima, a capacitância do circuito 
oscilador aumenta, aumentando assim, a amplitude da 
oscilação até a comutação da saída para alto.

Ao se afastar do sensor, a capacitância diminui, reduzindo a 
amplitude da oscilação até que a saída seja comuta para baixo.
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Sensores Ópticos

Os sensores ópticos operam com base na emissão e recepção 
de um feixe de luz modulada.

Os sensores ópticos, assim como os capacitivos, detectam 
qualquer material, porém com distância sensorial bem maior.

São constituídos por dois circuitos eletrônicos: 
- Transmissor, responsável pela emissão/modulação da luz;
- Receptor, responsável pela recepção desta mesma luz.
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Os sensores ópticos são, em sua grande maioria, dotados de 
lentes que aumentam a distância de detecção dos transmissores 
e focalizam a luz no caso dos receptores.

A poluição do ambiente (poeira e umidade) pode interferir no 
funcionamento do sensor. Assim, deve-se periodicamente 
limpar os espelhos e as lentes dos sensores.
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A frequência de modulação e recepção devem ser a mesma. 
Assim, o receptor somente será sensível a luz do transmissor 
ignorando a luz do ambiente.

Em alguns sensores o transmissor e o receptor estão alojados 
em um único encapsulamento. 



www.iesa.com.br28

Sensores Industriais
Sensores Ultrassônicos

Sensores ultrassônicos operam emitindo e recebendo pulsos 
sonoros de alta frequência e, portanto inaudíveis ao homem. 



www.iesa.com.br29

Sensores Industriais

Se o receptor não 
detectar nenhum eco 
neste intervalo de 
tempo, significa que o 
som não retornou, não 
havendo objeto.

Sensores Ultrassônicos

Sensores ultrassônicos operam emitindo e recebendo pulsos 
sonoros de alta frequência com intervalos de tempo pré-
definidos. 
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Se entre os pulsos emitidos houver um eco, é porque o som 
colidiu em um objeto e retornou, neste caso, a saída será 
comutada.
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