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Resumo: O interruptor térmico usado nos automóveis ou carros é o que aciona 
a ventoinha do radiador para que a água passe por um processo de 
esfriamento quando retorna do motor, com o objetivo do motor do carro 
trabalhar na temperatura recomentada pelo fabricante do automóvel. O 
interruptor térmico é um conjunto de componentes, onde se tem como o 
principal o bimetal que é interligado a um contato elétrico e quando se aumenta 
temperatura da água o bimetal se deforma mecanicamente e assim comuta o 
contato elétrico para que se acione a ventoinha do radiador. 
Este artigo consiste em confeccionar um teste de qualidade automatizado para 
os interruptores térmicos. O estudo e projeto em questão é de utilizar um 
dispositivo que possa servir como filtro de áudio e captar o som no momento 
em que o bimetal do interruptor térmico comutar de posição, usando como 
ferramenta para tal processo um microfone acoplado a um drive para fazer a 
digitalização deste som. Para que este som seja detectado e entendido, é 
necessário obter conhecimento aprofundado sobre o drive a ser utilizado bem 
como conhecimentos de análise e processamento de sinais, e assim processar 
a digitalização deste áudio junto a uma placa eletrônica que através de um 
programa e um software de informática realizar o teste de qualidade. 
 
Palavras chaves: Interruptor térmico; automatizar; áudio. 
 
Abstract: The thermal switch used in automobiles or cars is what drives the 
radiator fan so that the water passes through a cooling process when the 
engine returns with the objective of motor work in temperature ideal by the 
automobile manufacturer. The thermo witch is a set of components, which has 
as the main bimetal which is connected to an electrical contact and when 
increasing the water temperature and so deforms bimetal switch the electrical 
contact so that they operate the radiator fan. 
Work Completion of course is to fabricate an automated quality test for thermal 
switches. The study and project in question is using a device that can serve as 
audio filter and pick up sound at the time that the bimetal thermal switch 
switching position, using as a tool for such a process a coupled microphone to a 
drive to make digitizing of this sound. For this sound is detected and 
understood, it is necessary to obtain in-depth knowledge of the drive to be used 
as well as analysis of knowledge and signal processing, and so render scanning 
this audio along with an electronic board that through a program and a 
computer software perform the quality test. 
 
Key-words: thermal switch; automate; audio. 
 



 

1 - INTRODUÇÃO 

 

         No atual meio empresarial, em que a competição e as exigências são 

cada vez maiores nacional e internacionalmente, é de extrema importância a 

preocupação das empresas com a satisfação de seus clientes, a melhoria 

contínua de seus processos e produtos é quem garante a confiança do 

mercado de vendas e o aumento de clientes para o produto industrializado. 

Atualmente, o teste de qualidade do interruptor térmico produzido por uma 

determinada empresa é feito manualmente através de um termo aquecedor ou 

banho aquecido, servindo como simulador térmico para executar os testes nos 

interruptores térmicos. Assim que o interruptor térmico atinge a temperatura de 

ação, o bimetal presente que é um material formado por dois metais soldados 

ou justapostos, com diferentes coeficientes de dilatação, se deforma 

mecanicamente e aciona os contatos elétricos que passam a ficar fechados, 

permitindo a passagem da correte elétrica até acender o LED ou indicador 

luminoso, se o som da deformação do bimetal coincidir exatamente ao acender 

o LED, o interruptor é considerado ótimo e é liberado para produção, caso 

contrário, volta a ser calibrado para ser testado posteriormente até que fique 

apto através do teste de qualidade.  

          Para que o processo de teste de qualidade se torne mais rápido e com 

um número relativamente menor de erros, será desenvolvido um teste de 

liberação de interruptores térmicos que faz todo o processo de teste totalmente 

automático, somente sendo necessário um operador para monitorar os 

resultados obtidos pelo equipamento automático. Isso é um projeto bem 

importante para a empresa, já que atualmente esse teste é executado 

manualmente por um operador de produção, e o mesmo usa uma vareta 

metálica encostada ao lado do seu ouvido e a outra extremidade encostada no 

interruptor térmico, para que quando o bimetal comutar mecânicamente, o som 

emitido pela peça seja percebido pelo operador para realizar as observações 

necessárias  e avaliar a qualidade da peça, o que significa um problema para o 

teste  de qualidade, já que as pessoas ou humanos são passíveis de erros e 

podem passar a sofrer com doenças ocupacionais causadas pelos métodos 

utilizados no processo de produção industrial, gerando outros tipos de 



problemas para o empregador também, bem como diminuição da 

produtividade, perda de tempo, aumento da rotatividade de pessoal e 

diminuição da capacidade e esforço dos funcionários. Pensando desta forma, o 

projeto passa a colaborar com a ergonomia envolvida no processo de 

produção, implantando o seu conceito, que é adaptar o trabalho ao homem, 

favorecendo medidas de prevenção que facilitam procedimentos de trabalho, 

deixando-os mais seguros, rápidos e confiáveis. 

          O estudo da automatização do teste em questão, tem por objetivo utilizar 

um sistema capaz de captar e filtrar o áudio ou som, que é emitido pelo bimetal 

do interruptor térmico quando o mesmo atinge a temperatura máxima permitida 

da água utilizada para refrigerar o motor dos automóveis ou carros. Essa é a 

principal função e desafio do teste de qualidade automático, já que o local de 

trabalho é um ambiente de produção industrial, e o equipamento de teste irá 

analisar os interruptores térmicos em sua linha de produção. Devido a essa 

situação, ao fazer a leitura do som do bimetal, o equipamento irá captar um 

sinal imperfeito cheio de ruídos com vários valores aleatórios somados ao sinal 

do bimetal, que leva o equipamento a uma leitura de coisas erradas e isso 

pode levar a um processamento e amostragem de coisas erradas também. Os 

ruídos são sons indesejáveis para o processo de filtragem do áudio e pode 

afetar a precisão da informação desejada que no caso é o som emitido pelo 

bimetal no momento da comutação mecânica do dispositivo. 

 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 – PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL  

 

          Para a construção do teste de qualidade, foi escolhido como placa 

eletrônica principal do projeto para processar todas as informações do 

processo envolvido a placa Galileo da Intel, é uma placa eletrônica a qual 

podemos programar através do computador para executar as mais variadas 

funções. Ele pode ler sinais sensores através de seus dispositivos de entrada 

de sinal, controlar atuadores (motor, lâmpada e etc.) através de seus 



dispositivos de saída de sinal, processar informações através de um software e 

um programa de usuário e dessa forma controlar dispositivos ou o ambiente da 

forma que quisermos, bastando para isso programá-lo através do computador.  

 

FIGURA 1: BLOCOS DE CONEXÕES – PLACA GALILEO 

 

           O Intel Galileo é uma plataforma de prototipagem que pode ser 

considerada um pequeno computador embutido. É uma parceria entre a Intel e 

a especialista em microcontroladores Arduino, podendo ser utilizado como uma 

base flexível para todos os tipos de projetos de hardware, sejam eles robóticos 

ou de automação residencial. 

 
2.1 – INTERRUPTOR TÉRMICO  

 

          A figura 2 mostra a vista externa do interruptor térmico, e a figura 3, a 

vista interna do interruptor térmico; quando desligado, pode-se ver o bimetal 

não comutado e o contato auxiliar aberto, já ao lado direito, é verificado que o 

bimetal está comutado e o contato auxiliar está fechado, ou seja, neste 

momento a água do motor atingiu a temperatura máxima permitida e o sistema 

de arrefecimento é ligado pelo sinal emitido quando o contato auxiliar é 

fechado. 



 

FIGURA 2- INTERRUPTOR TÉRMICO - VISTA EXTERNA 

 
FIGURA 3: INTERRUPTOR TÉRMICO - VISTA INTERNA 

 

 
2.2 – CAPTAÇÃO DO SOM 
 

          O início do processo de teste de qualidade do interruptor térmico é dado 

pela captação do áudio ou som emitido pelo bimetal quando o mesmo comuta 

mecanicamente no momento que a temperatura da água do motor do carro 

atinge a temperatura de ação que liga a ventoinha do radiador do carro. Isso é 

feito através de um microfone alocado perto do local onde se quer captar o 

som, no caso do projeto envolvido, o microfone tem que estar alocado junto ao 

interruptor térmico. Pode-se definir o som como uma vibração originada de 

alguma fonte e que se propaga pelo ar ou outro meio até chegar aos nossos 

ouvidos. 

          O som possuí algumas características: 

- Intensidade - está relacionado com a força do som que pode ser fraco ou forte 

e está relacionada a uma unidade de medida chamada Decibel; 



- Duração – podem ser mais longos ou mais curtos; 

- Altura – está ligado a sua frequência, os sons graves são considerados baixos 

e os agudos são considerados altos; 

- Frequência – o quanto a vibração oscila em velocidades rápidas e lentas. 

          Quanto ao som gerado pelo bimetal do interruptor térmico, pode-se dizer 

que quando o mesmo comuta de posição mecanicamente, são gerados 

vibrações que se propagam no ar, e para poder trabalhar com essas vibrações, 

precisa-se transformá-la em eletricidade e então passa a ser considerada um 

sinal. Os microfones são dispositivos eletrônicos responsáveis pela captação 

do som e pela sua conversão em sinal elétrico, ele é um transdutor 

eletroacústico. A figura 4 mostra a figura de um microfone.  

 

FIGURA 4: MICROFONE 

 

 

 

          A figura 5 mostra a vista interna de um microfone, quanto ao seu 

funcionamento, a pressão do ar desloca o diafragma, movimentando a bobina 

que faz variar o campo magnético dentro dela, induzindo uma corrente elétrica 

variável. 

 

 

FIGURA 5: MICROFONE - VISTA INTERNA 

           

       



          O sinal gerado por um microfone é um sinal de baixa intensidade elétrica, 

para que este sinal reproduza com fidelidade o som captado é necessário  sua 

integração com um circuito chamado pré-amplificador, sua função é aumentar o 

volume produzido pelo sinal de áudio captado pelo microfone. Normalmente a 

ordem de amplificação do sinal chega a cinquenta vezes (50x), mas pode ser 

alterada com a troca do resistor R1 e também o ajuste de P1, onde permite que 

se ajuste o ganho do circuito com o sinal de entrada de modo a se obter uma 

saída sem distorção. A figura 6 demonstra o circuito em questão, onde temos o 

circuito eletrônico completo do pré-amplificador de áudio. 

 

FIGURA 6: ESQUEMA - PRÉ-AMPLIFICADOR DE ÁUDIO SIMPLES 

 

2.3 – REPRESENTAÇÕES DE SINAIS 

           O sinal captado pelo microfone no momento da comutação do bimetal é 

um sinal contínuo, ele está definido para qualquer instante no tempo. 

Matematicamente, esses sinais são definidos por x(t), onde t representa o 

tempo e x(t) representa a amplitude no instante de tempo t. A figura 7 mostra 

graficamente como o sinal pode ser representado no domínio do tempo. 

 

 

FIGURA 7: SINAL NO DOMÍNIO DO TEMPO 



          Quando se trata de análise e processamento de sinais, necessita saber o 

conteúdo da frequência do sinal, em vez de um único valor da amplitude, como 

mostrado no domínio do tempo. A transformada rápida de Fourier (FFT) 

fornece um método para analisar o  sinal elétrico no domínio da frequência.  O 

teorema de Fourier estabelece que qualquer forma de onda no domínio do 

tempo pode ser representada pela soma ponderada de senos e cossenos, 

sendo possível analisar os valores de amplitude e fase de cada componente da 

frequência. Um sinal contínuo no domínio da frequência é definido por x(ω), 

onde ω=2πf e representa a frequência angular em radianos por segundo e 

X(ω) representa a amplitude do sinal na frequência ω. A figura 8 mostra como 

um sinal pode ser representado no domínio da frequência. 

 

 

FIGURA 8: SINAL NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

        Abaixo, a definição da  Transformada de Fourier, onde f(t) e f(ω) são 
funções contínuas: 

 

𝐹(𝜔) =∬ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

 

(1) 

 

2.4 – FILTRAGEM DO SINAL CAPTADO 
 
          O sinal captado pelo microfone é um sinal contínuo no tempo, que vai 

carregar informações de áudio contidas no ambiente de gravação. O microfone 

irá captar um sinal imperfeito cheio de ruídos com vários valores aleatórios 

somados ao sinal desejado, que leva o equipamento a uma leitura de coisas 

erradas e isso pode levar a um processamento e amostragem de coisas 

erradas também. O projeto passa a necessitar de algum dispositivo que elimine 

no processo de tratamento do som captado, o ruído do ambiente, no momento 

da captação do áudio desejado. 



          Fazendo a análise da frequência do sinal captado, o projeto passa a 

necessitar de um filtro para eliminar o ruído. Esse filtro vai deixar passar para o 

circuito de processamento do sinal apenas uma certa faixa de frequência entre 

dois valores fc1 e fc2, que vai ser a frequência do sinal desejado. A figura 9 

mostra um exemplo de funcionamento do filtro passa faixa. O sinal apresenta o 

pico máximo de intensidade do sinal em uma única frequência e será a 

frequência a ser implementada no projeto do circuito do filtro. Uma vantagem 

de usar este tipo de filtro é poder determinar o ganho do sinal. 

 

 

FIGURA 9: FILTRO PASSA FAIXA 

 

 
          O projeto de um filtro passa faixa, segue a topologia conforme mostrado 
abaixo na figura 10; 

 
Figura 10: CIRCUITO ELETRÔNICO DO FILTRO PASSA FAIXA 



 
          Dentre os componentes eletrônicos usados no circuito do filtro, tem-se o 

amplificador operacional LF 356, este componente possui a capacidade de 

realizar operações matemáticas como a soma, subtração, multiplicação e 

integração, portanto ele é responsável pelo ganho no circuito. 

          Conforme estudo da teoria, alguns componentes podem assumir valores 

padronizados, conforme: 

- De acordo com a teoria C1=C2=10nF; 

- C3 e C4 são para filtragem e desacoplamento do circuito com valores pre-

estabelecidos, como C3= eletrolítico de 1uF e C4=100nF; 

- R5 e R6 = 27kὨ, funcionam como um divisor de tensão simétrico, os 12 vdc 

são divididos pela metade do valor entre esses componentes; 

- O ganho (G)=1; 

- F= frequência a qual o circuito irá trabalhar, a banda de passagem que é 

determinada analisando a frequência do sinal captado; 

- Q = fator de qualidade, conforme teoria um fator de qualidade de valor 5 dará 

uma boa resposta a frequencia do sinal; 

           

          Para os outros compontentes, são necessários realizar alguns cálculos, a 

fim de determinar a frequência especifica a ser utilizada no filtro. Os 

componentes são R1, R2, R3 e R4. Onde R3 = R4. Abaixo, as fórmulas para 

encontrar esses valores; 

 

𝑅1 =
𝑄

2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐺 ∗ 𝐶
 

 

(2) 

𝑅2 =
𝑄

(2𝑄2 − 𝐺) ∗ 2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶
 

 

(3) 

𝑅3 = 𝑅4 =
2𝑄

2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶
 

 

(4) 

 

 
 
 
 



2.5 -  ENTREGANDO O SINAL DE FREQUÊNCIA PARA A PLACA GALILEO 

 

          Após obter a filtragem do sinal utilizando o filtro passa, o próximo desafio 

é passar esse sinal para o Arduino processar e executar a lógica de 

programação junto ao software do Arduino. Para que isso seja possível, 

precisa-se transformar o sinal de frequência adquirido por um sinal analógico 

de tensão elétrica na faixa de  0 a 5 VDC ( zero a cinco Volts Contínuo) que o 

Arduino consegue processar em uma de suas entradas de sinal. 

Um dispositivo capaz de executar essa função é o circuito integrado LM2907. A 

figura 11 mostra um exemplo de circuito que transforma a frequência do sinal 

em um sinal de tensão elétrica analógica. 

 

 

FIGURA 11: CONVERSOR FREQUÊNCIA / TENSÃO 

 

 

          Conforme manual do componente, através do resistor e capacitor (R1 e 

C1), consegue-se relacionar a tensão de saída com a frequência de entrada, 

fazendo: 

Vout = Fin * Vcc * R1 * C1, onde Vout é a tensão de saída, Fin a frequência de 

entrada e Vcc a tensão de alimentação. Utilizando a fórmula e igualando Vout a 

5 VDC para a maior frequência  do sinal captado, que é a tensão elétrica que 

usa na entrada digital do Arduino. 



           A partir do conversor frequência / tensão, toda vez que o conversor 

receber o sinal obtido a partir do filtro passa faixa, este sinal é transformado em 

sinal analógico de tensão elétrica e aciona uma porta de entrada de sinal da 

placa Arduino, este entende que o bimetal do interruptor térmico comutou, e o 

programa do Arduino vai detectar a diferença do tempo entre a detecção do 

som e o acionamento dos contatos do interruptor térmico que ao comutar 

enviará para o Arduino um sinal também. Se este tempo for pequeno na ordem 

de milissegundos, a peça é considerada boa, caso contrário, se o tempo for 

maior ou se o contato elétrico não comutar na temperatura de ação do 

interruptor térmico, o programa identificará que existe um problema no teste e a 

peça vai ser reprovada e providenciado o reparo ou recalibração se possível. 

 

2.6 – RESULTADOS ESPERADOS 

 

          O grande desafio do projeto é que a teoria atenda a prática, pois o 

processo em questão é um processo bem complexo, onde teve-se a 

necessidade de lidar com sistema de áudio. Do momento em que esse áudio é 

captado até o momento em que é definido se a peça em teste é considerada 

boa ou não, o processo tem em sua construção muita eletrônica envolvida.  

          Acredita-se que o projeto vai depender de vários testes envolvendo uma 

bancada com certos equipamentos eletrônicos para que seja analisado o áudio 

desejado. Dentre eles o analisador de espectro, osciloscópio e multímetro para 

medir e visualizar as grandezas elétricas envolvidas no processo. Um ajuste 

fino no equipamento vai fazer com que a máquina tenha uma boa repetibilidade 

em seus testes e com isso ganhe a confiança por parte do cliente que vai estar 

colocando no mercado de vendas uma peça com garantia de qualidade. 

          Após os testes e ajustes do equipamento, espera-se que a máquina 

atenda a necessidade da empresa, efetuando o teste de qualidade da peça 

automaticamente, com isso a empresa vai ganhar tempo e ter um aumento de 

produção, podendo utilizar o funcionário que efetuava o teste manualmente 

para fazer somente a monitoração do teste, deixando toda a responsabilidade 

de análise da qualidade para a máquina. Com isso, tem-se a contribuição do 

projeto para a área ergonômica da empresa, já que o antigo método manual 



pode levar o funcionário a doença ocupacional gerando afastamento do 

trabalho do mesmo. 

 

2.7 – CONCLUSÃO 

 

          O projeto de automatizar o teste de qualidade em questão vem 

apresentar uma proposta bem interessante quanto a sua construção, pois em 

robótica são integrados diferentes áreas, entre os projetos mais comuns, são 

abordados áreas de mecânica, eletrônica, elétrica, pneumática e informática. O 

projeto em questão vem apresentar além dessas áreas mencionadas, a 

integração também com sistema de áudio, onde o projeto ganha um desafio a 

mais. Com a necessidade de se manipular o áudio captado em uma situação 

do processo, o projeto tornou-se diferenciado dos sistemas mais simples, pois 

ele fica mais complexo quanto a sua teoria e prática. Quanto a sua teoria, foi 

preciso um estudo minucioso sobre eletrônica e seus componentes, pois 

através da eletrônica é que são construídos circuitos capazes de captar o 

áudio, transformá-lo em sinal elétrico para que seja entendido, e após isso sua 

digitalização para que um software consiga manipular sua informação e 

processar um programa de computador e controlar o processo onde vai 

analisar a qualidade da peça em teste. Essa automação industrial vem agregar 

positivamente as necessidades da empresa quando se trata de rapidez, 

qualidade e segurança. A máquina deverá conseguir analisar a qualidade da 

peça em um tempo muito mais rápido que um humano, com isso, a máquina irá 

contribuir com o volume de produção, e também conseguir efetuar os testes 

automaticamente, aplicando o conceito de ergonomia que é adaptar o homem 

ao seu trabalho de forma eficiente e segura. Diante dessa situação a empresa 

passa a ter um risco a menos já que um funcionário levado a exaustão devido 

os testes manuais pode a vir apresentar doenças ocupacionais ficando 

afastado do serviço e também levar a testes errôneos sobre a qualidade da 

peça. 

          Diante desta última análise, pode-se concluir que o projeto passa a ter 

uma dimensão que ultrapassa uma simples necessidade, acabando por 

envolver áreas de Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e 



Automação, Engenharia de segurança do Trabalho, área médica da empresa e 

o setor de Recursos Humanos. 
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