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RESUMO 

 

Esta monografia refere-se ao estudo e validação das atividades desenvolvidas na Bosch 

América do Norte (Robert Bosch, LLC) nos Estados Unidos durante participação no 

programa Ciência sem Fronteiras. Nos Estados Unidos, a Bosch é parceira de montadoras 

como Ford, General Motors e Chrysler, que utilizam sensores Bosch em seus automóveis. Em 

caso de suspeita de problemas nos sensores durante o projeto dos carros, a Bosch é 

responsável pela verificação. Normalmente esses sensores eram enviados para uma das 

unidades na Alemanha para análise criteriosa, mas o resultado demorava até seis semanas. 

Com a desenvolvimento de uma bancada de teste de baixo custo automatizada foi possível 

realizar alguns testes nos Estados Unidos com diagnóstico mais rápido e ainda com 

confiabilidade, reduzindo tempo e dinheiro. 

Palavras-chave: diesel, tratamento dos gases de escape, sonda lambda, sensor NOX, material 

particulado de diesel, medidor de massa de ar de película quente. 
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ABSTRACT 

 

 

This senior thesis relates to the study and validation of activities carried out at Bosch North 

America (Robert Bosch, LLC) in the United States as a grantee of Brazil Scientific Mobility 

Program. In the USA, Bosch is partner of automakers such as Ford, General Motors and 

Chrysler, which use Bosch sensors in their automobiles. In case these companies suspect of 

any issues with sensors during the project of a car, Bosch is responsible for checking the 

sensors. Normally these sensors are sent to one of Bosch facilities in Germany for a careful 

analysis, but results can take up to 6 weeks. With such an automated low-cost test bench, 

some faster and reliable tests could be done in the United States, saving time and money. 

Keywords: diesel, exhaust gas treatment, lambda sensor, NOX sensor, diesel particulate matter, 

hot-film mass air flow sensor. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O motor a diesel tem inúmeras vantagens com relação ao motor a gasolina. A combustão é 

mais eficiente em altos níveis de razão ar-combustível e a economia de combustível nesses 

motores é maior do que nas versões a gasolina. Além disso, emitem bem menos poluentes do 

que os motores a gasolina, segundo Summers, Van Houtte e Psaras (1996 apud LIM et al., 

2011). 

 

Por outro lado, o número crescente de veículos a diesel que circulam pelas rodovias tem 

levado a níveis crescentes de poluição atmosférica. Os poluentes expelidos pelos 

escapamentos desses veículos são uma mistura de gases nocivos e particulados. Esses gases 

incluem monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxido de nitrogênio (NOx) e 

óxido de enxofre (SOx), que são produzidos por diferentes condições de combustão nos 

motores. CO é produzido quando o combustível não é completamente queimado pelo motor 

enquanto que NOx é produzido quando o motor está em altas temperaturas e quando vestígios 

de outras substâncias são oxidadas, segundo Vesilind et al. (1990 apud MULROONEY et al., 

2007). 

 

Em níveis globais, a emissão de partículas de veículos representa menos de 1% do total de 

partículas suspensas na atmosfera. No entanto, nas grandes cidades, esse percentual pode 

chegar a 20%. Os efeitos negativos desse tipo de poluição são bem conhecidos. Fuligem 

contribui para o aquecimento global, influencia o clima através de processos de nucleação de 

nuvens e induz reações fotoquímicas, que podem alterar as propriedades dessas partículas. 

Além disso, devido ao seu tamanho reduzido, elas podem ser inaladas e se alojar nos pulmões, 

elevando o risco de câncer, segundo Raes e outros (2000 apud BECK, NIESSNER, HAISCH, 

2003). 

 

1.1 – Objetivo 

 

Abordar os aspectos teóricos do desenvolvimento da automação de bancadas de teste de baixo 

custo para sensores de sistemas automotivos a diesel realizada na Bosch América do Norte em 

Farmington Hills, estado de Michigan (Estados Unidos). 
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O desenvolvimento deste estudo compreende os seguintes objetivos específicos: 

 Entender o funcionamento dos sensores Bosch utilizados em veículos a diesel; 

 Conhecer cada um dos testes a serem automatizados a fim de aplicar automação de 

forma simples e eficiente; 

 Relacionar conceitos e ferramentas aprendidos durante a graduação na automação das 

bancadas de testes. 

 

1.2 – Metodologia 

 

Como o projeto de automação das bancadas já foi desenvolvido, a metodologia escolhida para 

esta monografia foi validar a fundamentação teórica por trás do desenvolvimento da 

automação das bancadas, bem como do funcionamento de cada um dos sensores. 

 

Primeiramente fez-se o estudo de cada um dos sensores Bosch que foram utilizados nos testes, 

explicando o seu funcionamento. Em seguida, são abordados sensores auxiliares para 

realização dos testes, como termopares e tubos de Pitot. Na sequência, é mostrado como cada 

teste deve ser realizado e como foi feita a automação de cada um desses testes. Cada 

equipamento que é conectado ao controlador lógico programável (CLP) também é explicado. 

Por último são mostrados diagrama de conexão e sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.3 – Justificativa 

 

Recentemente, o aquecimento global tem sido uma questão ambiental muito séria e a emissão 

de dióxido de carbono (CO2) umas das principais causas desse fenômeno. Assim, o 

desenvolvimento de veículos a diesel com baixa emissão de CO2 é uma das soluções mais 

realísticas para reduzir-se a poluição gerada por automóveis. O motor a diesel emite 

substâncias muito poluentes, entre elas, material particulado de diesel. Esse particulado 

consiste basicamente de fuligem composta por carbono e substâncias orgânicas solúveis 

adsorvidas, como sulfatos e água, segundo Williams e outros (1989 apud LIM et al., 2011). 

Devido aos sérios problemas ambientais e de saúde que o material particulado de diesel causa, 

vários países desenvolvidos estabeleceram regulamentações quanto à sua emissão. 

 



13 

 

As normas para controle de emissão de poluentes de veículos a diesel demandam cada vez 

mais reduções significativas na emissão de partículas. Para atingir tais níveis, a indústria 

automobilística está desenvolvendo novas técnicas para tratamento dos gases de escape, como 

o uso de catalisadores e filtros de partículas. A grande maioria dos instrumentos de última 

geração ainda não atingem os níveis exigidos de detecção, além de terem tempo de resposta 

demorado (BECK; NIESSNER; HAISCH, 2003). 

 

O estudo da automação de bancadas de testes para sensores de sistemas automotivos a diesel 

permite que o funcionamento desses sensores seja avaliado de forma confiável, além de 

garantir repetibilidade nos testes. Também é possível aplicar, na indústria automobilística, os 

conceitos aprendidos durante a graduação em Engenharia de Controle e Automação. 

 

1.4 – Estrutura 

 

O presente trabalho está divido em capítulos. No primeiro, é feita uma breve introdução e são 

apontados objetivo do trabalho, metodologia utilizada, justificativa para o tema e a estrutura 

do trabalho. No capítulo 2 são explicados os sensores utilizados em sistemas a diesel que 

podem ser testados nas bancadas. No capítulo 3 é mostrado como cada teste deve ser 

realizado nas bancadas. Em seguida, no capítulo 4 é discutida a automação das bancadas de 

teste. A seguir, tem-se a conclusão e sugestões para trabalhos futuros. Por último, as 

referências que foram consultadas.  
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2 – SENSORES DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS A DIESEL 

 

No controle dos gases do escapamento de motores a diesel são empregados diferentes 

sensores. Para este trabalho, foram utilizados sensores de filtro de material particulado de 

diesel, medidor de massa de ar de película quente, sonda Lambda avançada para medição de 

oxigênio e sensor de óxido de nitrogênio (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Sensores utilizados para tratamento dos gases de escape de veículos a diesel. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

2.1 – Sensor de filtro de material particulado de diesel 

 

Várias tecnologias têm sido desenvolvidas para controlar a emissão de material particulado de 

diesel. Essas técnicas são classificadas como melhorias na qualidade de combustível, 

desempenho do motor e desenvolvimento de sistemas de tratamento de gases de escape de 

veículos a diesel. Para tal, é necessário o uso de uma tecnologia de monitoramento integrada 

desse particulado. Tem-se destaque o filtro de material particulado de diesel revestido com 

catalisador, cujo elemento principal é um sensor de filtro de material particulado de diesel, 

segundo Ambrogio e outros (2001 apud LIM et al., 2011). 

 

O sensor de filtro material particulado de diesel em estudo, modelo EGS-PM2, consiste de 
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dois componentes: um elemento sensor com ponta de prova (figura 2.2) e a unidade de 

controle do sensor (SCU), mostrada na figura 2.3. O sensor tem a função de controlar a 

eficiência de um filtro de material particulado de diesel usado no sistema de exaustão de um 

motor a diesel. 

 

 

Figura 2.2 – Ponta de prova do sensor EGS-PM2. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

 

Figura 2.3 – Unidade de controle do sensor (SCU) EGS-PM2. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

O elemento sensor é um dispositivo planar cerâmico com eletrodos ligados entre si formando 

uma estrutura semelhante a uma colmeia de abelhas, um aquecedor integrado e um resistor 

PTC para medição de temperatura. O EGS-PM2 estabelece um princípio de medição 

integrado para material particulado através da corrente elétrica entre os eletrodotos que varia 

conforme a deposição de fuligem. O sinal do sensor é uma reposta de tempo até que a 

corrente ultrapasse um valor pré-definido. 

 

O sensor de material particulado de diesel EGS-PM2 opera em três fases consecutivas: 

 

a) Modo de espera 

Assim que o sensor é alimentado, a SCU inicia aquecimento de proteção do elemento sensor 

até cerca de 200° C, evitando a formação de vapores de umidade nessa região. Assim, 

enquanto vapor d’água possa condensar na ponta de prova posicionada dentro do sistema de 
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exaustão do motor, a fase de espera deve ser mantida. Além disso, a SCU opera em modo de 

espera caso algum erro de funcionamento seja detectado. 

 

b) Regeneração 

Nesta fase, a fuligem que está depositada é queimada através de aquecimento do elemento 

sensor até uma temperatura de 800° C. Esse processo é necessário antes que se inicie uma 

nova medição, garantindo condições iniciais semelhantes em cada medição. A fase de 

medição só pode ser executada se não houver gotículas de água ao redor da ponta de prova do 

sensor, devido ao risco de pequenas rachaduras se formarem no elemento sensor aquecido em 

contato com líquidos. 

 

c) Medição 

Durante a fase de medição não é necessário manter o sensor aquecido. Dessa forma, o 

elemento sensor sofre variação de temperatura de acordo com os gases de exaustão do motor e 

tem sua temperatura monitorada pelo termistor PTC. À medida em que fuligem é depositada 

sobre os eletrodos do elemento sensor, a resistência entre os eletrodos diminui e 

consequentemente a corrente que passa por eles aumenta. O tempo entre o término da fase de 

regeneração e o momento em que a corrente atinge um valor pré-definido (normalmente 12 

µA) é a medição feita nesta fase. 

 

Na figura 2.4 são mostrada as fases de operação do sensor EGS-PM2 de acordo com a 

temperatura do elemento sensor ao longo do tempo. A fase medição se inicia cerca de 135 

segundos após o inicio da primeira fase. 

 

 

Figura 2.4 – Fases de operação e temperatura do sensor EGS-PM2. 

Modo de 

espera Regeneração Medição 



17 

 

 O tempo de resposta do sensor varia linearmente com com o inverso da concentração de 

material particulado na saída do motor. Quanto menor o tempo de resposta, maior a 

concentração de fuligem. 

 

2.2 – Medidor de massa de ar de película quente 

 

Os sensores que medem massa de ar de película quente funcionam através do princípio da 

perda de calor que ocorre pela passagem de ar em sua tubulação principal. Assim, a 

quantidade de ar que entra é detectada e pode-se controlar a razão ar-combustível de forma 

precisa. Dessa forma, tem-se uma melhor combustão e como menor emissão de fuligem.  

 

De acordo com a informação desse sensor, a unidade de controle eletrônico (ECU) dos 

motores gera o sinal para controlar a injeção de combustível a fim de atingir a relação ar-

combustível ótima.  A Bosch desenvolveu o sensor HFM7-IPH que é capaz de medir fluxo de 

massa de ar, pressão absoluta, umidade relativa e temperatura (figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 – Medidor de massa de ar de película quente HFM7-IPH. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

Para a medição de pressão absoluta é usado um elemento sensor piezo-resistivo integrado ao 

HFM7-IPH. Como a tensão de saída do elemento sensor é pequena, utiliza-se um circuito 

amplificador com compensação de temperatura através de uma ponte de Wheatstone (figura 

2.6). 
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Figura 2.6 – Princípio de funcionamento para medição de pressão absoluta. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

A faixa de medição de pressão absoluta vai de 12,5 a 115 kPa com erro de medição de  1,28 

kPa. Para temperaturas inferiores a 10 °C e acima de 85° C esse erro pode aumentar para até 

1,92 kPa. A saída do sensor é um valor analógico de 0 a 5 V. Na figura 2.7 é mostrada a 

relação entra a saída do sensor (V) com a pressão absoluta medida (kPa): 

 

 

Figura 2.7 – Curva característica para medição de pressão absoluta do sensor HFM7-IPH. 

Fonte: BOSCH, 2012 
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Para medição de umidade o sensor HFM7-IPH utiliza um sensor de umidade capacitivo. O 

elemento sensor possui um polímero higroscópico integrado. Para calcular a concentração de 

umidade no ar é necessário medir também a temperatura junto ao elemento sensor de umidade.  

No HFM7-IPH, a faixa de medição de umidade vai de 0 a 95% e temperatura de -40 a 140° C. 

 

A entrada de fluxo de ar passa por uma membrana aquecida. O padrão de aquecimento dessa 

membrana é identificado por resistores em dois campos de medição da membrana. Quanto 

maior o fluxo de ar, maior a diferença de temperatura entre esses campos. Com essa diferença 

de temperatura o sensor calcula o fluxo de ar e transmite o valor à unidade de controle 

eletrônico (figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 – Princípio de medição de massa de fluxo de ar. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

O elemento sensor de temperatura do ar é um termistor tipo NTC aterrado. Na figura 2.9 é 

mostrada a variação de temperatura de acordo com a resistência desse termistor. 

 

 

Figura 2.9 – Curva característica do termistor tipo NTC. 
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Para o intervalo de temperatura entre -40 e 140° C a resistência do termistor tipo NTC varia 

de 0 a 40 kΩ. 

 

2.3 – Sonda lambda avançada 

 

Sensores de oxigênio fazem parte do sistema de controle de injeção eletrônica de combustível 

de automóveis. Esse sistema é responsável por controlar a razão ar-combustível e a razão do 

gás de alimentação do conversor catalítico. Hoje em dia praticamente todos os carros de 

passeio estão equipados com pelo menos uma sonda lambda medindo a razão ar-combustível 

para o controle da operação do motor. Além disso, uma segunda sonda lambda é empregada 

na saída do catalisador para diagnóstico on-board (NERI et al., 2008). 

 

Em motores convencionais, o fator λ oscila entre 0,95 e 1,03. Com o intuito de aumentar a 

eficiência do motor, a mistura ar-combustível contém oxigênio em excesso, em outras 

palavras, λ superior a 1. Um motor a diesel com injeção direta opera com λ entre 1,8 e 5, 

segundo Ivers-Tiffee e outros (2001 apud NERI et al., 2008).  

 

O uso cada vez mais amplo de sistemas de controle de razão ar-combustível e emissão de 

poluentes tem levado ao desenvolvimento de diferentes tipos de sensores. No caso de motores 

a diesel, deve-se levar em consideração na escolha e instalação do sensor o fato de que a 

concentração de oxigênio que será medida será muito maior do que em motores a gasolina. 

Assim, o sensor mais indicado para veículos a diesel é a sonda lambda, segundo Neumann, 

Hotzel e Lindemann (1997 apud NERI et al., 2008). 

 

O sensor mais comumente utilizado para detectar poluição de origem automotiva é o sensor 

lambda. Este sensor funciona através da comparação dos níveis de oxigênio no escape com 

níveis normais do ambiente. Se o nível de oxigênio estiver muito baixo, níveis altos de CO e 

HC serão produzidos. Por outro lado, se o nível estiver muito alto, níveis altos de NOX serão 

observados, indicando que a relação ar-combustível deve diminuir (MULROONEY et al., 

2007).  

 

A sonda lambda avançada da Bosch, chamanda comumente de sensor lambda, é utlizado para 

medir a concentração de oxigênio e o valor λ dos gases no escapamento de motores a 
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combustão (figura 2.10). Assim como o sensor de material particulado, o sensor lambda 

precisa de uma unidade controle eletrônico. 

 

Figura 2.10 – Vista em corte do sensor Lambda avançado. 

Fonte: BOSCH, 2012 

 

Além disso, o sensor lambda precisa de uma unidade de controle especialmente para o 

aquecedor. A tensão de alimentação do aquecedor deve ser contralada a fim de manter a 

temperatura em cerca de 815° C. O dispositivo Bosch ECJ2 utiliza um sinal PWM com 

controle em malha fechada para essa finalidade (figuras 2.11 e 2.12). 

 

 

Figura 2.11 – Vista frontal do ECJ2 Box. 

 

 

Figura 2.12 – Vista traseira do ECJ2 Box. 

 

A temperatura é medida através da resistência da célula de Nernst do sensor Ri,N. Na figura 

2.13 é mostrado o ponto de operação do sensor. 
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Figura 2.13 – Resistência em função da temperatura. 

 

Utiliza-se a corrente de sondagem Ip para como indicador da concentração de oxigênio e valor 

λ. Nas figuras 2.14 e 2.15 é mostrada a relação entre concentração de oxigêncio e λ em função 

da corrente Ip: 

 

 

Figura 2.14 – Corrente de sondagem Ip em função de Lambda. 

 

 

Figura 2.15 – Corrente de sondagem Ip em função da concentração de oxigênio. 
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2.4 – Sensor de óxido de nitrogênio 

 

Para a medição direta de concentração de NOX em gases existem sensores com diferentes 

princípios de funcionamento, mas a maioria tem em comum alterações de propriedades 

elétricas ou ópticas, que podem ser relacionadas à concentração de NOX. O sensor NOX 

permite o controle da dosagem necessária de ureia em sistemas de redução catalítica seletiva 

de NOX e também monitoramento dos componentes desse sistema (RÖMER, 2001). 

 

O elemento sensor cerâmico funciona através do princípio amperométrico que é baseado na 

medição da corrente resultante quando uma tensão constante é aplicada. O sensor 

amperométrico tem uma corrente de saída que depende linearmente da concentração de 

oxigênio (RÖMER, 2001). 

 

 

Figura 2.16 – Sensores amperométricos: barreira difusora porosa (A) e barreira difusora de canal (B). 

Fonte: RÖMER, 2001 

 

Esse sensor compõe-se de uma célula de sondagem e uma barreira difusora limitando a taxa 

de transferência de oxigênio do ambiente para o catodo da célula de sondagem. A barreira 

difusora pode ser tanto um revestimento com pequeno orifício ou uma camada porosa. Uma 

tensão constante é aplicada na célula eletroquímica. Em caso de um íon de oxigênio 

conduzindo eletrólitos, oxigênio é reduzido a íons de oxigênio no catodo, que migram pelo 

eletrólito até o anodo na parte posterior (figura 2.16). 

 

O maior problema na medição precisa de NOX no gás de exaustão é a presença de oxigênio. 

Em motores de combustão pobre a concentração de oxigênio é muito maior do que a 

concentração de NOX. Mesmo assim, é possível medir a concentração de NOX usando um 

sensor no qual várias células de sondagem são colocadas em sequência, segundo Gellings e 

Bouwmeester (1997 apud RÖMER, 2001). 
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Na figura 2.17 é mostrada uma seção transversal do sensor. Análogo ao sensor amperométrico 

descrito anteriormente, a mistura gasosa atinge a parte interna do sensor através de um canal 

difusor. O oxigênio é reduzido completamente no primeiro eletrodo. Assim, o gás que chega 

ao segundo eletrodo está livre de oxigênio. Nesse local, NOX é reduzido e os íons de oxigênio 

formados são eliminados. A corrente será diretamente proporcional à concentração de NOX. A 

única exigência para este tipo de sensor é que o oxigênio seja totalmente reduzido. Na prática 

essa condição pode ser obtida através de uma escolha apropriada do tipo de sensor e também 

por proteger o eletrodo com uma membrana que permita a passagem de oxigênio. Em ambos 

os casos, o material aplicado precisa apresentar níveis mínimos de atividade catalítica de 

redução de NOX (RÖMER, 2001). 

 

 

Figura 2.17 – Sensor NOX amperométrico de dois eletrodos. (A) Dispositivo. (B) Método de operação. 

Fonte: RÖMER, 2001 

 

3 – DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A Bosch América do Norte é responsável por suporte às montadoras de automóveis que 

utilizam sensores Bosch em seus veículos nos Estados Unidos. Se um desses sensores 

apresenta algum erro quando testado pelas montadoras em seus veículos, elas retornam o 

produto à Bosch para que seja feita uma inspeção criteriosa a fim de encontrar o problema. 

Muitas vezes esses sensores precisam ser enviados para a matriz na Alemanha, onde as 

instalações possuem laboratórios específicos para esse tipo de análise. Assim, propôs-se a 

criação de uma bancada de teste de baixo custo, utilizando dispositivos encontrados em lojas 

de material eletrônico ou mesmo que já estavam disponíveis na unidade da Bosch em 

Farmington Hills (figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Bancada para teste de sensores NOX, medidor de massa de ar de película quente e sonda lambda. 

 

O projeto começou em 2011 com uma estagiária da Alemanha, seguido por um estagiário 

brasileiro em 2012 - também participante do Ciência sem Fronteiras - e por alguns alunos da 

Universidade de Michigan. Até então, a bancada estava preparada para teste de sensores de 

pressão, sonda lambda e sensores NOX, mas sem nenhum tipo de automação para a realização 

dos testes. Em 2013, dois estagiários da Alemanha adicionaram equipamentos para teste de 

medidor de massa de ar de película quente e construíram uma segunda bancada para teste de 

sensor de filtro de material particulado de diesel, até então também não automatizada (figura 

3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Bancada para teste de sensor de filtro de material particulado de diesel. 
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4 – AUTOMAÇÃO DOS TESTES 

 

A empresa havia recebido um controlador lógico programável IndraControl L20 da Bosch 

Rexroth, subsidiária do Grupo Bosch nos EUA, juntamente com alguns cartões de expansão 

para entradas e saídas digitais e analógicas, a última disponível somente em cartões de 

expansão (figura 4.1). Foi então proposta a utilização desse controlador para automatizar as 

duas bancadas de teste. 

 

 

Figura 4.1 – Controlador lógico programável Bosch Rexroth IndraControl L20. 

Fonte: BOSCH REXROTH, 2005 

 

É um controlador modular que combina os benefícios de um controlador compacto com um 

terminal de entradas e saídas. É uma plataforma de hardware que pode ser utilizada em 

aplicações de CLP. Possui interfaces no próprio controlador, incluindo entradas e saídas de 

alta velocidade (8 de cada) e protocolos de comunicação Ethernet, PROFIBUS e RS232. As 

entradas e saídas podem ser expandidas através de cartões extras. Os programas são 

armazenados em um cartão Compact Flash que pode ser utilizado para transferir a lógica 

criada em um controlador para outro CLP do mesmo tipo (BOSCH REXROTH, 2005). 

 

Para programar no controlador L20 é necessário criar um novo projeto no software 

IndraWorks Engineering (figura 4.2). A partir dele escolhe-se o tipo de CLP da Bosch 

Rexroth e pode-se adicionar cartões de expansão de entradas e saídas. Por fim, definem-se as 

variáveis físicas do CLP. 
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Figura 4.2 – Tela do IndraWorks Engineering mostrando estrutura do projeto. 

 

Para começar a programar, basta clicar em PLC_PRG que o IndraLogics será aberto. Na 

figura 4.3 é mostrada a tela inicial do IndraLogics, na qual é possível observar a estrutura do 

programa, declaração de variáveis e programação em Ladder. 

 

 

Figura 4.3 – Tela do IndraLogics mostrando estrutura do programa com declaração de variáveis e programação 

em Ladder. 

 

Na figura 4.4 tem-se um exemplo de programação em texto estruturado que foi utilizado para 

leitura de temperatura e concentração de oxigênio no teste de sonda lambda. 
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Figura 4.4 – Tela do IndraLogics mostrando estrutura do programa com declaração de variáveis e programação 

em texto estruturado. 

 

4.1 – Teste de medidor de massa de ar de película quente 

 

Para este teste foi utilizado uma tubulação de PVC, um soprador de ar e sensores de referência 

para medição de temperatura, umidade, velocidade e fluxo de ar (figura 4.5). O medidor de 

massa de ar de película quente foi conectado ao tubo de PVC e seus valores foram analisados 

no computador através do software Inca. O controlador L20 foi utilizado para criar a lógica 

necessária para automatizar as medições, permitindo compará-las com os valores lidos pelos 

sensores de referência. 

 

 

Figura 4.5 – Bancada para teste de medidor de massa de ar de película quente. 

Umidificador 

Sensor de umidade 

Tubo de Pitot 

Medidor de massa de 

ar de película quente Termopar 
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Termopares são sensores de temperatura muito utilizados devido a sua facilidade de operação 

e custo razoável. Seu princípio de funcionamento pode ser explicado pela simples conexão de 

dois fios de metais diferentes que se forem mantidos em temperaturas diferentes criam uma 

força eletromotriz termoelétrica. Devido ao par de fios metálicos conectados, tem-se o nome 

termopar. Essa tensão gerada é também conhecida como tensão Seebeck, em homenagem ao 

estudioso de mesmo nome que desenvolveu esse experimento em 1821, segundo Güts e Paulo 

(1998 apud ROMIO; LORSCHEITER; SILVA, 2012). 

 

Utilizando um voltímetro é possível medir essa diferença de potencial em um ponto do 

circuito. Assim, a tensão de saída do termopar refere-se ao gradiente de temperatura, ou seja, 

a diferença de temperatura ao longo do fio termopar. Se a temperatura de uma das junções for 

conhecida é possível determinar a temperatura da outra junção através da tensão medida, 

segundo Güts e Paulo (1998 apud ROMIO; LORSCHEITER; SILVA, 2012). 

 

 

Figura 4.6 – Termopar.  

Fonte: Güts; Paulo (1998 apud ROMIO; LORSCHEITER; SILVA, 2012) 

 

Na figura 4.6 é mostrado o esquema de um termopar, formado pelos metais A e B conectados 

em suas extremidades. Uma das junções é dita quente ou de medição e a outra é chamada fria 

ou de referência. Cada uma das temperaturas dessas juntas é diferente, considerando que estão 

em ambientes termicamente isolados. A diferença de potencial entre as juntas é medida pelo 

voltímetro (ROMIO; LORSCHEITER; SILVA, 2012). 

 

Hoje em dia os tipos mais comuns de termopares são os do tipo J (ferro-constantan), K 

(cromel-alumel), T (cobre-constantan), E (cromel-constantan), além dos termopares nobres, 

que contem platina, entre eles os tipos S, R e B. A escolha do tipo de termopar varia de 

acordo com o tipo de aplicação desejada, levando-se em consideração precisão e faixa de 

medição de temperatura, segundo Griza e Pires (2006 apud ROMIO; LORSCHEITER; 

SILVA, 2012). 
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Figura 4.7 – Termopar tipo K. 

Fonte: EXACTA, 2014 

 

Para medição de temperatura no teste de medidor de massa de ar de película quente foi 

utilizado um termopar do tipo K, devido a sua boa precisão, resistência a oxidação e ampla 

faixa de medição de temperatura (figura 4.7). 

 

O tubo de Pitot é um instrumento para medição de velocidade de um fluido. Foi inventado por 

Henri Pitot (1695 - 1771) e consiste de um tubo com uma ponta curta e angulada que é 

posicionado verticalmente em um fluido em movimento com a abertura da ponta parcialmente 

à montante. A pressão, medida com um instrumento integrado, depende do fluxo do fluido e 

pode ser usado para determinar a velocidade. Tubos de Pitot são amplamente utilizados em 

túneis de vento e aeronaves para medição de velocidade do ar e também para medição de 

velocidade de fluidos líquidos (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 2014). 

 

O soprador utilizado era um Vortex VTX 800 115 V AC, mostrado na figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 – Soprador de ar Vortex VTX 800 115 V AC. 

Fonte: ATMOSPHERE, 2009 
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Devido à suas características e às limitações do controlador L20, foi necessário adquirir um 

controlador de velocidade para ventiladores de corrente alternada. O controle da velocidade se 

dava por um sinal DC de 0 a 10 V utilizando um SmartFan Nimbus (figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 – SmartFan Nimbus. 

Fonte: CONTROL RESOURCES, 2013 

 

O SmartFan Nimbus é um dispositivo compacto para controle de ventiladores e motores 

elétricos através de TRIACs. Esse dispositivo controla automaticamente motores monofásicos, 

desde que aprovados pelo fabricante. Entre as aplicações mais comuns tem-se controle de 

umidade, pressurização limpa de ambiente, resfriamento de equipamentos, ventiladores de 

teto, exaustores, bombas, tubulações e sopradores. O SmartFan Nimbus controla a velocidade 

de um motor através de um sinal de controle (2 – 10 V DC ou 4 – 20 mA), sensor de umidade, 

transmissor de pressão, transmissor de fluxo ou até três sensores de temperatura externos. 

Possui detecção automática de tensão e frequência como correntes de até 7,5 A e três opções 

de montagem. 

 

Características: 

 

 Controla ventilador/motor através de: 

o Sinal de controle  4 – 20 mA 

o Sinal de controle 2 – 10 V DC 

o Sensor de temperatura externo 

o Transmissores externos 

o Transmissor de pressão integrado; 

 Alimentação: 95 – 250 V AC (detecção automática); 

 Frequência: 47 – 64 Hz (detecção automática); 

 Chaveamento liga e desliga do ventilador por DIP switch; 
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 Tipo de motor AC compatível: motor de indução de fase dividida com capacitor 

permanente ou motor de polos sombreados (detecção automática); 

 Pulso inicial com tensão plena. 

 

Opções disponíveis: 

 

 Corrente: 2,5 a 7,5 A; 

 4 opções de configurações de temperatura; 

 10 opções de configuração de pressão; 

 64 opções de configuração de velocidade; 

 Até 3 sensores de temperatura externos; 

 Opção de velocidade de inatividade e controle de declive de temperatura. (CONTROL 

RESOURCES, 2013) 

 

O teste foi divido em duas partes. Primeiro, era feito o teste com o soprador ligado, para 

medir temperatura, medida pelo termopar, e velocidade e fluxo de ar, medidos pelo tubo de 

Pitot. Era possível controlar a velocidade do soprador de ar de 30 a 100%. Em seguida o teste 

com o soprador desligado e o umidificador ligado era iniciado. Fez-se então a leitura do 

sensor de umidade e pôde-se comparar com os valores de umidade do medidor de massa de ar 

de película quente mostrados no software Inca. Como formar de se reduzir o custo do projeto, 

foi utilizado um umidificador portátil para viagens, encontrado por cerca de US$50 em lojas 

de departamentos nos EUA (figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10 – Umidificador ultrassônico de viagem Air-O-Swiss AOS 7144. 

Fonte: BONECO, 2014 

Através do software IndraLogics, foi criado uma interface para operar a lógica criada no CLP 

(figura 4.11). 
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Figura 4.11 – Tela no IndraLogics para o teste de medidor de massa de ar de película quente. 

 

Através desse sistema foi possível inserir um alarme caso o sistema ultrapassasse 40° C. 

Também era possível controlar a velocidade do soprador de 30 a 100%. 

 

4.2 – Teste de sonda lamba avançada 

 

O teste de sonda lambda avançada foi realizado em uma estrutura de tubos metálicos que 

representavam o escapamento de um veículo diesel, conforme mostrado na figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12 – Parte da bancada para teste de sonda lambda avançada. 

Sonda lambda avançada 
Cilindro 

NO2 



34 

 

O teste consistia em periodicamente medir a concentração de oxigênio e observar sua variação 

quando a sonda lambda avançada fosse encoberta pelo cilindro e recebesse um jato de 

nitrogênio. Este teste era realizado com o soprador de ar ligado. Através de uma interface no 

IndraLogics era possível controlar a velocidade do soprador e definir um aumento de 

velocidade constante para cada medição. Também permitia definir o tempo que a válvula de 

nitrogênio ficasse fechada e o cilindro afastado da sonda lambda avançada (Time Off), o 

tempo de liberação do gás com o cilindro envolvendo a sonda (Time On) e número de vezes 

que o teste era executado. Ícones mudavam de cor para indicar se o soprador estava ligado, se 

a válvula de nitrogênio estava aberta ou fechada e para mostrar se o cilindro estava cobrindo a 

sonda ou não. O nível de oxigênio da sonda era medido pelo software Inca (figura 4.13). 

 

 

Figura 4.13 – Tela no IndraLogics para teste de sonda lambda avançada. 

 

4.3 – Teste de sensor de óxido de nitrogênio  

 

O teste para sensores de óxido de nitrogênio era realizado de forma semelhante ao teste 

anterior, mas desta vez bastava abrir e fechar a válvula de gás NOX e observar a concentração 

de NOX lida pelo Inca. O teste era realizado periodicamente com duração e intervalos de 

tempo definidos na interface criada no IndraLogics, conforme a figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Tela no IndraLogics para teste de sensor de óxido de nitrogênio. 

 

4.4 – Teste de sensor de filtro de material particulado de diesel 

 

Para este teste foi montada outra bancada, como mostrado na figura 4.13. 

 

 

Figura 4.15 – Bancada para teste de sensor de filtro de material particulado de diesel. 
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O teste de sensor de filtro de material particulado de diesel iniciava com o acendimento de um 

dispositivo semelhante a um lampião, constituído por um recipiente com diesel no qual um 

barbante estava embebido. A queima do lampião gerava gases com fuligem de diesel. Esses 

gases percorriam uma tubulação até um exaustor. Na tubulação havia um sensor de medição 

de oxigênio e um sensor de referência de filtro de material particulado de diesel. A medição 

deste último era comparada com o sensor que estava sendo testado. Também era feita a 

medição de temperatura da tubulação e enviada ao CLP. 

 

Foi proposta a instalação de um sensor de proximidade para pessoas por questões de 

segurança. No momento da escolha foi considerado o tipo de aplicação e o custo do 

dispositivo. Assim, optou-se por um sensor ultrassônico que poderia ser alimentado com 5 V 

e que faria detecção de objetos em uma distância de até três metros. O sensor ultrassônico tem 

a vantagem em relação ao infravermelho por ter um ângulo de detecção mais amplo e por 

medir distâncias maiores do que um sensor capacitivo. 

 

Na figura 4.16 é mostrado o modelo escolhido, HRLV-MaxSonar®-EZ0™, que possui as 

seguintes características: 

 

 Largura de feixe amplo calibrado de fábrica; 

 Baixa tensão de alimentação: 2,5 a 5,5 V; 

 Alta sensibilidade acústica; 

 Detecção de alvos pequenos a longa distância; 

 Saída analógica: 0 a 5 V (Vcc/5120 por milímetro); 

 Saída serial: código ASCII representando a distância em milímetros. 

 

Esse sensor de proximidade ultrassônico pode ser usado nas seguintes aplicações: 

 

 Detecção de pessoas; 

 Detecção de alvos pequenos; 

 Aplicações que exigem alta sensibilidade; 

 Detecção de obstáculos. (MAXBOTIX, 2012). 
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Figura 4.16 – Sensor de proximidade ultrassônico HRLV-MaxSonar®-EZ0™. 

Fonte: MAXBOTIX, 2012 

 

Caso nenhuma pessoa estivesse em frente à bancada, o sensor de proximidade ultrassônico 

acionava uma válvula de ar comprimido que extinguia a chama. Nessa situação um alarme 

(Bench Unattended) era mostrado na interface criada no IndraLogics (figura 4.17). Também 

era possível ver os níveis de concentração de oxigênio e a temperatura da tubulação. Caso 

essa temperatura ultrapassasse um valor pré-definido, neste caso 40° C, um alarme de 

temperatura alta (High Temperature) era indicado na tela criada no IndraLogics. 

 

 

Figura 4.17 – Tela no IndraLogics para teste de sensor de filtro de material particulado de diesel.



38 

 

 

4.5 – Diagramas de conexão 

 

Na figura 4.18 é mostrado o esquema de conexão para cada um dos testes com o CLP Bosch 

Rexroth IndraControl L20. As portas analógicas são indicadas por A e as digitais por D, assim 

como entradas por I e saídas por O. Alguns componentes como válvulas e termopares 

precisaram de componentes eletrônicos auxiliares a fim de que o sinal ficasse compatível com 

o as entradas e saídas do CLP. 

 

 

Figura 4.18 – Diagrama de conexões dos dispositivos de cada um dos quatro testes ao CLP. 

(HFM) 

(Oxy) 

(PM) 

(NOX) 
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A figura 4.19 mostra em detalhes a conexão de cada fio nos cartões do CLP. 
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Figura 4.19 – Conexão de cada um dos fios ao cartões do CLP. 

Na figura 4.20, são mostradas as conexões físicas no CLP. 

 

 

Figura 4.20 – Conexões físicas no CLP. 

 

Cada fio possuía uma etiqueta de identificação como mostrado na figura 4.21. 

 

 

 

Figura 4.21 – Etiqueta de identificação de cada fio conectado ao CLP. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

A automação das duas bancadas para teste de sensores de tratamento dos gases de escape de 

veículos a diesel permitiu que a Bosch americana realizasse análises nesses sensores com 

confiabilidade e rapidez através de uma solução de baixo custo. O maior desafio foi aprender 

a programar o CLP Bosch Rexroth IndraControl L20 visto que, na época, não era muito 

utilizado na indústria, não havia bons projetos disponíveis na internet nem mesmo artigos 

acadêmicos sobre esse controlador. 

 

O projeto envolveu conhecimentos de eletrônica e de informática industrial que são 

importantíssimos na profissão de um Engenheiro de Controle e Automação. Foi possível 

estudar com certo aprofundamento cada um dos sensores utilizados nos testes, ampliando os 

conhecimentos do aluno na área automobilística, um campo de estudo ainda não muito forte 

na universidade. 
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6 – TRABALHOS FUTUROS 

 

Pelo tempo para execução do projeto de automação das bancadas, não foi possível, por 

exemplo, o desenvolvimento de controle PID para manter os níveis de umidade em um valor 

fixo durante os testes de medidor de massa de ar de película quente ou mesmo para controlar 

em malha fechada a velocidade do soprador de ar. 

 

Sugere-se também que as saídas do CLP sejam usadas apenas com a função de controle, 

nunca para alimentação de dispositivos, ainda que sejam de baixa potência. Do ponto de vista 

técnico, deve-se fazer o uso de dispositivos de chaveamento, tais como relés ou diodos, para 

acionar outro circuito que alimente um dispositivo que está sendo controlado. 
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