
Técnico em Automação Industrial
Primeira Avaliação de Instrumentação Industrial (ITI)
17/09/2015 – Sala 211 – das 19:00 às 22:30 h

Nome:

Proibido o uso de eletrônicos (exceto calculadora cient́ıfica não programável). O desenvolvimento de todos os posśıveis cálculos deve

estar presente na resposta.

1. A figura abaixo representa um diagrama de instrumentação em uma coluna de destilação.

a Complete cada instrumento com seu código de letras correspondente, de acordo com a seguinte
descrição:

• X1: Transmissor de pressão

• X2: Registrador indicador de
pressão

• X3 e X5: Válvula controladora de
vazão

• X4: Transmissor de vazão

• X6: Controlador indicador de tem-
peratura

• X7: Transmissor de temperatura

• X8: Conversor de temperatura

Figura 1: Diagrama de uma planta destiladora

b Dos instrumentos utilizados nesta planta, um deles tem o propósito de transformar um sinal de
um tipo para outro tipo, ele é um conversor. Qual o tipo do sinal de sáıda do instrumento x8?

2. Sobre os termopares:

a Explique seu prinćıpio de funcionamento.

b Cite um exemplo de termopar

c Qual é o nome dos cabos que são utilizados com os termopares quando as juntas se encontram
muito longe do ponto de medição da tensão?



3. Considerando a diferença entre exatidão e precisão, julgue a seguinte frase como correta ou incorreta
e justifique seu julgamento:

• ”Este mult́ımetro é incrivelmente preciso, consegue medir até milivolts!”

4. Considerando o ampeŕımetro mostrado na figura abaixo, diga qual é seu(sua):

Figura 2: Ampeŕımetro

a Alcance

b Faixa de indicação

c Resolução

5. Sobre o circuito apresentado abaixo, conhecido como ponte de Wheatstone:

Figura 3: Ponte de Wheatstone

a) Para que ele é utilizado?



b) Cite um sensor que se poderia utilizar com esse circuito.

c) Descreva os passos necessários para se utilizar esse circuito com o sensor citado na letra anterior
e conseguir realizar uma medição. Qual a relação que eu posso tirar desse circuito em função de
R1, R2, R3 e Rx? Se V = 0V , R1 = 100Ω, R2 = 100Ω e R3 = 3Ω , qual o valor de Rx?

6. Sobre o sensor de ńıvel utilizado em um silo e representado na figura abaixo, diga seu nome, explique
seu funcionamento e também em que situação(ões) ele deve ser utilizado.

Figura 4: Sensor sendo utilizado em um silo

7. Alguns sensores de ńıvel medem o ńıvel indiretamente, se utilizando da pressão da coluna de ĺıquido
para poder afirmar o ńıvel do processo. Sobre o representado na figura abaixo, diga :

• Com que tipo de material ele pode ser utilizado

• Seu nome

• A situação em que ele pode ser utilizado que os sensores hidrostáticos não podem ser utilizados



Figura 5: Sensor de ńıvel


