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RESUMO 

 

A utilização de sensores de temperatura do tipo termopar tem sido cada vez mais 

frequente por parte da indústria. Aliado a isso, no mercado atual, o controle de temperatura em 

processos industriais tem se tornado cada vez mais rigoroso. O Inmetro, como responsável pela 

garantia da rastreabilidade em calibrações desse tipo de sensores no país, necessita estar sempre 

atualizado com os demais Institutos Nacionais de Metrologia, desenvolvendo novas 

metodologias para redução de incerteza e garantindo confiabilidade à indústria. Pensando nisso, 

foram desenvolvidos 3 termopares com fios de platina e paládio de alta pureza, utilizando 

diferentes metodologias de construção e estabilização, a fim de avaliar sua viabilidade como 

uma opção de sensor-padrão único em calibrações de termopares na faixa de 0 °C até 1500 °C e 

redução da incerteza de medição para essa faixa de temperatura. Para isso, os resultados obtidos 

nas calibrações desses termopares nos pontos fixos do gelo (0,0 °C), estanho (231,928 °C), 

zinco (419,527 °C), alumínio (660,323 °C) e prata (961,78 °C) foram comparados entre si, a 

fim de estabelecer a melhor metodologia adotada, e com termopares padrão utilizados 

atualmente pelo Laboratório de Termometria do Inmetro. Os resultados apresentados pelos 

termopares construídos mostraram-se bastante satisfatórios, com destaque para um deles, cujas 

incertezas calculadas para cada ponto fixo foram bastante inferiores às obtidas por um termopar 

Tipo S e um Tipo B e bastante semelhantes às de um termopar Ouro/Platina, também de alta 

pureza.  

 

Palavras-chave: termopares, termometria, calibração, platina, paládio.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

    
 

 

ABSTRACT 

 

The use of thermocouple as temperature sensors by industry has been increased during 

the last decade . Allied to this, in the current status of industrial processes, temperature control 

has become more and more strict. Inmetro, as responsible for ensuring the traceability of these 

sensor calibration inside the country, needs to be updated with other National Metrology 

Institutes, developing new methodologies to reduce uncertainty and ensuring reliability to the 

industrial processes. Thinking about this scenario, three thermocouples were developed with 

high purity platinum and palladium wires by means of different methods for their construction 

and stabilization in order to evaluate its feasibility as an option for single standard sensor for 

use in calibration of thermocouples in the range of 0 ° C to 1500 ° C and measurement 

uncertainty reduction for this temperature range. To this end, the calibration results obtained 

from these thermocouples in the fixed point of ice (0.0 ° C), tin (231.928 ° C), zinc (419.527 ° 

C), aluminum (660.323 ° C) and silver (961.78 ° C) were compared in order to establish the 

best methodology, and also compared against standard thermocouples currently used by 

Thermometry Laboratory of Inmetro. The results presented by this lab-builted thermocouples 

were quite satisfactory, especially one of then, whose calculated uncertainties for each fixed 

point were lower than those obtained by  Type S and Type B thermocouples, and quite similar 

to the gold / platinum thermocouple results also made with high purity wires. 

 

Keywords: thermocouples, thermometry, calibration, platinum, palladium  
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CONCEITOS IMPORTANTES 

Abaixo são apresentados alguns conceitos importantes que são abordados nesse estudo. 

Os conceitos aqui definidos foram retirados do Vocabulário Internacional de Metrologia – 1a 

edição luso-brasileira de 2012.  

Ajuste - Conjunto de operações efetuadas num sistema de medição, de modo que ele 

forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores duma grandeza a ser 

medida. 

Cadeia de rastreabilidade - Sequência de padrões e calibrações utilizada para relacionar 

um resultado de medição a uma referência. 

Calibração - Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira 

etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as 

indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta 

informação para estabelecer uma relação visando a obtenção dum resultado de medição a partir 

duma indicação. 

Condição de regime estável - Condição de funcionamento dum instrumento de medição 

ou dum sistema de medição na qual a relação estabelecida pela calibração permanece válida, 

até mesmo quando o mensurando varia com o tempo. 

Curva de calibração - Expressão da relação entre uma indicação e o valor medido 

correspondente. 

Dispositivo de transferência - Dispositivo utilizado como intermediário para comparar 

padrões. 

Exatidão - Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro dum 

mensurando. 

Grandeza de entrada - Grandeza que deve ser medida, ou grandeza cujo valor pode ser 

obtido de outro modo, para calcular um valor medido de um mensurando. 



 

    
 

Grandeza de saída  - Grandeza cujo valor medido é calculado utilizando-se os valores 

das grandezas de entrada num modelo de medição. 

Indicação - Valor fornecido por um instrumento de medição ou por um sistema de 

medição. 

Incerteza de medição - Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores 

atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. 

Incerteza expandida - Produto duma incerteza-padrão combinada por um fator de 

abrangência maior do que o número um. 

Incerteza-padrão combinada - Incerteza-padrão obtida ao se utilizarem incertezas-

padrão individuais associadas às grandezas de entrada num modelo de medição. 

Instrumento de medição - Dispositivo utilizado para realizar medições, individualmente 

ou associado a um ou mais dispositivos suplementares. 

Medição - Processo de obtenção experimental dum ou mais valores que podem ser, 

razoavelmente, atribuídos a uma grandeza. 

Modelo matemático da medição - Relação matemática entre todas as grandezas que se 

sabe estarem envolvidas numa medição. 

Padrão de medição - Realização da definição duma dada grandeza, com um valor 

determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como referência. 

Padrão de referência - Padrão de medição estabelecido para a calibração de outros 

padrões de grandezas da mesma natureza numa dada organização ou num dado local. 

Padrão de trabalho - Padrão de medição que é utilizado rotineiramente para calibrar ou 

controlar instrumentos de medição ou sistemas de medição. 

Padrão primário - Padrão de medição estabelecido com auxílio dum procedimento de 

medição primário ou criado como um artefato, escolhido por convenção. 

Padrão secundário - Padrão de medição estabelecido por intermédio duma calibração 

com referência a um padrão de medição primário duma grandeza da mesma natureza. 



 

    
 

Precisão de medição - Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, 

obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições 

especificadas. 

Principio de medição - Fenômeno que serve como base para uma medição.  

Rastreabilidade metrológica - Propriedade dum resultado de medição pela qual tal 

resultado pode ser relacionado a uma referência através duma cadeia ininterrupta e 

documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. 

Repetibilidade - Precisão de medição sob um conjunto de condições, as quais incluem o 

mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo sistema de medição, as 

mesmas condições de operação e o mesmo local, assim como medições repetidas no mesmo 

objeto ou em objetos similares durante um curto período de tempo. 

Reprodutibilidade - Precisão de medição conforme um conjunto de condições, as quais 

incluem diferentes locais, diferentes operadores, diferentes sistemas de medição e medições 

repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. 

Resolução - Menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na 

indicação correspondente. 

Sensor - Elemento dum sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, 

corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida. 

Sistema de medição - Conjunto dum ou mais instrumentos de medição e frequentemente 

outros dispositivos, compreendendo, se necessário, reagentes e insumos, montado e adaptado 

para fornecer informações destinadas à obtenção dos valores medidos, dentro de intervalos 

especificados para grandezas de naturezas especificadas. 

Transdutor – Dispositivo utilizado em medição, que fornece uma grandeza de saída, a 

qual tem uma relação especificada com uma grandeza de entrada. 

Unidade de medida - Grandeza escalar real, definida e adotada por convenção, com a 

qual qualquer outra grandeza da mesma natureza pode ser comparada para expressar, na forma 

dum número, a razão entre as duas grandezas. 
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1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

Nas indústrias, tais como a petrolífera, química, farmacêutica, alimentícia, aeronáutica, 

energética, siderúrgica e metalúrgica, os sensores de temperatura são bastante utilizados em 

diversas aplicações. Sua principal finalidade é o monitoramento e controle dos diversos 

processos industriais.  

O objetivo de medir e controlar as diversas variáveis físicas em processos industriais, 

como a temperatura, é a obtenção de produtos de alta qualidade, com melhores condições de 

rendimento e segurança, a custos compatíveis com as necessidades do mercado consumidor. [1] 

No atual contexto de automação do setor industrial, são poucos os processos que não 

apresentam alguma forma de controle ou monitoramento das operações de produção. Segundo 

Gomes et. al, a forte concorrência do mercado faz surgir a necessidade de uma linha de 

produção veloz, capaz de obter resultados ótimos sem desperdício de recursos e, por esse 

motivo, processos monitorados e automatizados se fazem tão importantes para indústrias de 

alta produtividade. [2] 

Em indústrias cujos processos operam em elevadas temperaturas, como siderúrgicas, 

metalúrgicas ou petrolíferas, normalmente os sensores de temperatura de contato utilizados 

para controle desses processos são os termopares. Adota-se esse tipo de sensor em função do 

seu baixo custo, simples instrumentação empregada e de sua construção mais robusta, quando 

comparado a outros sensores, como termômetros de resistência de platina e termômetros de 

líquido em vidro, permitindo sua utilização em uma ampla faixa de temperatura.  

Em função dessa necessidade de controle cada vez mais rigoroso por parte da indústria, 

nos últimos anos a demanda por serviços de calibração de termopares em toda a faixa, inclusive 

em elevadas temperaturas, i.e, acima de 1000 °C, tem aumentado bastante. 

Na Rede Brasileira de Calibração (RBC), os Laboratórios que realizam esse tipo de 

serviço utilizam como padrões termopares feitos a partir de fios de platina e ródio (Tipos R, S e 

B). 

Medições utilizando esses tipos de termopares demonstraram que eles apresentam grande 

deriva quando submetidos, por um tempo prolongado, a elevadas temperaturas. Isso ocorre 

devido às mudanças físicas e químicas como tensões mecânicas, contaminação, oxidação dos 

fios e a difusão e evaporação seletiva do ródio. [3] 

Uma forma de minimizar essa deriva em termopares é a utilização de metais nobres de 

alta pureza em sua construção, como é o caso dos termopares construídos a partir de fios de 
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ouro e platina. Estudo desenvolvido por Petkovic et al., mostra que esse tipo de termopar 

possui excelente estabilidade e homogeneidade termoelétrica e seu desempenho é bastante 

superior aos termopares fabricados com liga de platina/ródio [4]. Entretanto, seu limite de 

operação é restrito até 1000 °C, pois em temperaturas próximas ao seu ponto de fusão 

(1064,18 °C), o ouro sofre deformações em sua estrutura, o que compromete seu desempenho. 

O Laboratório de Termometria da Divisão de Metrologia Química e Térmica do Inmetro 

(Dquim/Later), responsável pela disseminação da grandeza temperatura termodinâmica no 

Brasil, atualmente dispõe de 2 termopares feitos de platina e ródio (1 Termopar Tipo S e 

1 Termopar Tipo B), e 1 Termopar feito de fios puros de ouro e platina (Tipo Au/Pt) como 

padrões secundários para realização de calibração de outros termopares. 

Uma alternativa viável e que agrega as vantagens dos tipos de termopares citados acima é 

a utilização de fios de platina e paládio de alta pureza. Dentre as principais vantagens desses 

metais podemos destacar a menor contaminação da platina pelo paládio, quando comparado ao 

ródio, e a possibilidade de utilização em temperaturas bem mais elevadas. Como o ponto de 

fusão do paládio é de aproximadamente 1554,9 °C, bastante superior ao do ouro, este tipo de 

termopar pode ser submetido a temperaturas próximas de 1500 °C sem comprometimento do 

seu desempenho.  

Porém, um fenômeno que deve ser levado em consideração na utilização deste tipo de 

termopar é a oxidação do fio de paládio quando o termopar é submetido a elevadas 

temperaturas. Essa oxidação pode tornar o fio de paládio quebradiço, ocasionando instabilidade 

nas indicações do termopar.  
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é construir e avaliar 3 termopares feitos com fios de platina e 

paládio de alta pureza, a fim de adequá-los ao uso como padrões secundários em calibrações de 

outros sensores de temperatura e avaliações de fornos de alta temperatura.  

Para isso, 3 tipos de montagens e diferentes metodologias de estabilização foram testadas 

e comparadas, a fim de estabelecer a combinação que proporciona os melhores resultados. Os 

resultados obtidos pelos termopares construídos foram comparados com os resultados 

apresentados pelos 3 termopares padrão atualmente utilizados no Laboratório de Termometria.   

Pretende-se com esse estudo, além de obter domínio técnico na construção desse tipo de 

sensor e conhecimento de suas características e comportamento, desenvolver um padrão único 

que permita reduzir a incerteza em calibrações de termopares, com desempenho semelhante ao 

termopar Tipo Au/Pt para a faixa de 0 °C até 1000 °C e superior ao desempenho dos 

termopares Tipo S e Tipo B para a faixa superior a 1000 °C. Acredita-se que assim, será 

possível atender à demanda cada vez mais crescente da indústria e da Rede Brasileira de 

Calibração, proporcionando mais confiabilidade aos resultados obtidos. 

Além disso, 2 dos termopares construídos foram selecionados para realizar a avaliação do 

gradiente de temperatura e estabilidade de um forno de calibração na faixa de 100 °C a 1100 

°C. Esse forno será utilizado como meio térmico no Laboratório de Termometria para 

calibração de termopares por comparação. 
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3. PADRONIZAÇÃO DA TEMPERATURA 

 

Uma grandeza física é definida com o objetivo de caracterizar uma propriedade da 

matéria de forma quantitativa, isto é, atribuindo um valor numérico, permitindo, desta forma, 

avaliar de forma objetiva a propriedade em questão. Por exemplo, para caracterizar as 

dimensões de um corpo definiu-se uma grandeza física denominada comprimento, e para se 

medir o comprimento define-se uma unidade, que no Sistema Internacional é o metro. O valor 

numérico do comprimento de um objeto é obtido comparando-se o comprimento desse objeto 

com o comprimento de referência. [5]  

A ideia de temperatura foi inicialmente, e durante certo período, desenvolvida com base 

em nossas sensações fisiológicas de quente e frio. Um “corpo quente” possui uma alta 

temperatura e um “corpo frio” uma temperatura baixa e, em uma situação intermediária, um 

“corpo morno” possui uma temperatura média. Esse conceito é bastante subjetivo, visto que a 

sensação térmica de uma cadeira de metal, por exemplo, será bem diferente do que a de uma 

cadeira de madeira, mesmo que ambas estejam à mesma temperatura. [6] 

Uma definição primária de temperatura pode ser obtida a partir da lei zero da 

termodinâmica, formulada por Ralph H. Fowler, que estabelece o conceito de equilíbrio 

termodinâmico e diz que, se dois sistemas, A e B, estão em equilíbrio térmico, e um terceiro 

sistema C está em equilíbrio térmico com o sistema A, então os sistemas B e C estão também, 

necessariamente, em equilíbrio, sendo o equilíbrio térmico portanto uma relação transitiva, ou 

seja, uma relação de equivalência. Como A, B e C estão todos em equilíbrio térmico, é razoável 

dizer que os sistemas compartilham um valor comum de alguma propriedade. Esta propriedade 

é chamada de temperatura. [7] 

A evolução da termodinâmica permitiu o entendimento da temperatura como uma 

grandeza associada ao nível de agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação das 

moléculas de um corpo, maior será sua temperatura. Mas dessa conclusão surgiu também um 

questionamento: como definir uma grandeza física que permitisse avaliar a energia interna de 

um corpo, isto é, a energia que um corpo possui na forma de agitação molecular? 

É difícil imaginar como seria possível realizar medição de temperatura a partir desse 

conceito. No entanto existem outras grandezas que caracterizam um corpo cujo valor depende 

da temperatura, e são propriedades passíveis de serem medidas com exatidão, como 

o volume de um líquido ou de um gás mantido a pressão constante, o comprimento e a 

resistência elétrica de uma barra metálica, dentre outras.  
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É possível então escolher materiais ou substâncias nas quais uma dessas grandezas seja 

muito mais sensível à temperatura do que as demais, isto é, varie muito mais do que as outras, e 

esta grandeza pode ser definida como grandeza termométrica. Desta forma é possível associar a 

cada valor de temperatura um valor dessa grandeza.  

Outro dado importante é que, certos fenômenos na natureza ocorrem sempre à mesma 

temperatura. Como exemplos desses fenômenos podemos citar: 

 A mudança de fase de uma substância pura à pressão atmosférica; 

 Equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa de uma substância pura, denominado 

de ponto triplo; 

Através desses fenômenos é possível estabelecer uma escala de temperatura, permitindo 

assim usar uma base comum para as medições de temperatura.  

Ao elaborar-se um termômetro e uma escala de temperatura é fundamental estabelecer 

uma correlação entre os valores da propriedade física sensivelmente dependente da 

temperatura, e facilmente mensurável em um sistema de referência adequadamente escolhido, e 

os valores de temperatura deste sistema. Uma vez estabelecido o sistema de referência, 

qualquer outro dispositivo de medição pode, mediante a lei zero, ser calibrado com base na 

propriedade escolhida do sistema de referência e utilizado, depois, para medir a temperatura de 

qualquer outro sistema. [8]  

Termômetros e escalas de temperatura podem facilmente ser construídos a partir desse 

conceito, e essa é a base para o entendimento da termometria atual. 

3.1.  Evolução da Termometria 

 

Uma das primeiras tentativas de construção de uma escala de temperatura ocorreu por 

volta de 170 D.C. Claudius Galenus of Pergamum, médico grego, teria sugerido que as 

sensações de “quente” e “frio” fossem medidas com base em uma escala com quatro divisões 

numeradas acima e abaixo de um ponto neutro. Para tal escala termométrica, construída de 

maneira subjetiva, atribuiu-se a temperatura de “quatro graus de calor” à água fervendo, a 

temperatura de “quatro graus de frio” ao gelo e a temperatura “neutra” a uma mistura de 

quantidades iguais entre os dois. Galenus escreveu vários tratados médicos, frutos de seu 

trabalho no tratamento dos gladiadores romanos e das suas dissecações de animais vivos. Ele 

foi o primeiro médico a dar diagnósticos pela medição da temperatura do pulso de seus 

pacientes. [9] 
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O início da termometria é normalmente associado às tentativas de Galileu Galilei de 

quantificar a temperatura, o que ocorreu por volta de 1600. Galileu era motivado 

principalmente por um desejo de entender os fenômenos que eram percebidos pelos seus 

sentidos. Um dos seus objetivos principais era o de quantificar as experiências subjetivas do 

quente e do frio. Galileu usou o fenômeno da expansão do ar para desenvolvimento do seu 

dispositivo. [6]  

O aparelho construído por Galileu era feito de um fino tubo de vidro, cuja extremidade 

era inserida em um recipiente contendo água e na outra um bulbo, também de vidro, conforme 

Figura 1. Utilizado pelos médicos da época para medir a temperatura das pessoas, esse aparelho 

não pôde ser considerado um termômetro, pois não tinha escalas para averiguar a temperatura, 

de modo que ele permitia apenas a comparação entre as temperaturas de dois corpos ou objetos. 

 
 

 
Figura 1 - Termoscópio de Galileu1 

 
 

Em 1643, um estudante de Galileu chamado Torricelli, desenvolveu o barômetro e, a 

partir daí, surgiram questionamentos de que o dispositivo desenvolvido por Galileu seria 

considerado um “barotermoscópio” e não um termômetro, pois sofria influência tanto da 

temperatura quanto da pressão atmosférica.  

Com o avanço na tecnologia de fabricação de vidros possibilitando uma melhora no 

desenvolvimento de vasos capilares estreitos, ocorreu uma grande evolução dos termômetros à 

líquidos nos anos de 1630.    

                                                           
1 Imagem extraída de http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=39930 
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Quando qualquer instrumento experimental novo é desenvolvido, há invariavelmente o 

desejo de quantificar os resultados obtidos por meio dele, para que investigadores diferentes 

possam compará-los. A quantificação na termometria exigiu a introdução de pelo menos dois 

pontos de referência ou pontos fixos.  

Na época não havia nenhuma razão para se acreditar que substâncias como a água 

tivessem propriedades excepcionais que poderiam ser reprodutíveis, portanto referências como, 

o ponto de derretimento da manteiga ou o ponto de congelamento do óleo, da semente de anis, 

muito embora, tenham sido passos em direção à objetividade, foram descartadas, pois a 

transição entre estes pontos não era muito exata. Somente no final do século XVII e início do 

XVIII, os pontos de solidificação e de ebulição de água, inicialmente estudado por Galenus, 

começaram a ser adotados e ganharam aceitação. [10] 

Daniel Gabriel Fahrenheit foi um físico alemão que, em 1709, desenvolveu o primeiro  

termômetro à álcool e, em 1714, o termômetro de mercúrio, com graduação de escala 

padronizada, que foram considerados os primeiros termômetros da era moderna. 

Fahrenheit, através de observações metrológicas, graduou sua escala baseado em 3 pontos 

fixos.  

 O primeiro ponto foi obtido através da mistura de iguais proporções de gelo, sal 

amoníaco e água. Quando o termômetro foi inserido nessa amostra, sua 

temperatura reduziu até o ponto ao qual Fahrenheit atribuiu o valor de 0 °F. 

 O segundo ponto é obtido através de uma mistura de água e gelo, à qual foi 

atribuído o valor de 32 °F.  

 O terceiro ponto de sua escala foi definido como a temperatura corporal de uma 

pessoa saudável, à qual Fahrenheit atribuiu o valor de 96 °F. 

Anos depois, mais um ponto foi inserido na escala Fahrenheit. À temperatura do ponto de 

ebulição da água foi atribuído o valor de 212 °F. Fahrenheit também criou a unidade da sua 

escala ao subdividir o intervalo entre 32 °F e 232 ° F em 180 partes iguais. 

Anders Celsius, astrônomo e físico sueco, propôs em 1742 uma escala termométrica e 

atribuiu ao ponto de ebulição da água o valor de 0 °C e, ao ponto de fusão do gelo, o valor de 

100 °C. Entre os 2 pontos, Celsius subdividiu sua escala em 100 valores, por isso ela também 

ficou conhecida como escala centígrada.  
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Uma curiosidade dessa proposta é que originalmente os valores da escala criada por 

Celsius eram invertidos e a conversão para os valores conhecidos atualmente (0 °C para o 

ponto de fusão do gelo e 100 °C para o ponto de ebulição da água), se deu nos anos seguintes 

através de estudos realizados pelos cientistas Chistin e Marten Stromer e foi oficializado em 

1743 através de publicações em jornais da época. Somente em 1948, o termo “centígrado” foi 

substituído pela expressão “graus Celsius (° C)”. 

Em 1821, Thomas Johann Seebeck, físico e químico alemão observou, em seus estudos 

sobre eletromagnetismo, que uma agulha magnética sofria uma deflexão quando se aproximava 

da junção de 2 fios condutores, sendo um de bismuto e o outro de cobre, mas somente quando 

havia uma diferença de temperatura entre eles. Esse fenômeno posteriormente ficou conhecido 

como Efeito Seebeck e essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento dos 

termopares.  

O professor dinamarquês Hans Christian Oersted, que foi quem primeiro observou os 

efeitos magnéticos proveniente de correntes elétricas em 1820, propôs o aprofundamento do 

estudo desenvolvido por Seebeck e atribuiu o termo termoeletricidade aos fenômenos de 

conversão de eletricidade em calor e vice-versa. [11]  

Em 1871, o engenheiro alemão Werner Von Siemens estudou a variação da resistência 

elétrica dos metais quando submetidos à diferentes condições de temperaturas e desenvolveu o 

sensor conhecido como termômetro de resistência.  

Em 1887, Hugh Longbourne Callendar, um físico britânico, construiu termômetros de 

resistência utilizando como condutores fios de platina e publicou um artigo intitulado “On the 

practical measurement of temperature”. Nesse artigo ele propôs também a utilização de uma 

equação de segunda ordem que descreveria as relações de temperatura e resistência desse 

sensor para a faixa de 0 °C até 661 °C.  

Em 1925, Milton Van Dusen, um químico americano, adicionou um termo de terceira 

ordem à equação proposta por Callendar, que representaria também o comportamento do 

termômetro de resistência de platina para a faixa compreendida entre -200 °C a 0 °C. [12] 

As equações propostas por eles, posteriormente denominadas de equações de Callendar-

Van Dusen, são as seguintes:  

 

Para a faixa de 0 °C a 630 °C: ]1[ 2
0 BtAtRRt     [Equação 1] 

 

Para a faixa de -200 °C a 0 °C: )]100.(1[ 32
0  tCtBtAtRRt  [Equação 2] 
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, onde: 
 
Rt é a resistência medida na temperatura que se deseja obter 
R0 é a resistência medida no ponto do gelo 
A, B e C  são coeficientes obtidos experimentalmente através de medições em pontos fixos  
t  é a temperatura que se deseja medir 
 
 

3.2. Termometria Termodinâmica  

 

Os termômetros desenvolvidos até então (termômetro de líquido em vidro, termopares 

termômetros de resistência), também denominados termômetros práticos, não conseguiam 

desmistificar o conceito de temperatura, além disso, os valores de temperaturas e as unidades 

estabelecidas eram obtidos de uma forma completamente arbitrária. Um exemplo disso é que na 

escala Fahrenheit existem 180 graus entre o ponto de gelo e o ponto de ebulição da água, já na 

escala Celsius existem 100 graus para o mesmo intervalo. Ou seja, um grau na escala 

Fahrenheit cobre uma faixa de temperatura menor do que um grau na escala Celsius.  

O entendimento atual da temperatura como uma propriedade relacionada ao grau de 

agitação das moléculas só foi possível graças à evolução da termodinâmica, o que permitiu 

também o desenvolvimento da termometria termodinâmica. 

A descoberta do zero absoluto foi fundamental nesse processo. A idéia é que, como existe 

um valor mínimo de temperatura, ele pode ser um referencial comum para todas as escalas 

termométricas. 

Essa descoberta só foi possível graças aos trabalhos desenvolvidos por, Henri Regnault, 

Sadi Carnot e principalmente William Thomson (Lord Kelvin). 

 

3.2.1. Termometria a gás 

   

Antes mesmo dos termômetros de Fahrenheit surgirem, em 1660, Robert Boyle realizou 

estudos utilizando tubos em formatos de U contendo ar em seu interior e concluiu que, à 

pressão constante, seu volume era diretamente proporcional à temperatura.  

Em seguida, o cientista francês Guillaume Amontons desenvolveu o termômetro a gás a 

volume constante e concluiu que seria possível definir a temperatura simplesmente como uma 

grandeza proporcional à pressão de um gás. [13] 
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Em 1808, Joseph Louis Gay-Lussac notou que todos os gases testados por ele 

(oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono) possuíam a mesma expansão quando 

eram aquecidos do ponto do gelo até o ponto de ebulição da água. 

Todos esses estudos permitiram o estabelecimento de uma equação que define o 

comportamento de um gás idealizado em um determinado processo, através das relações entre 

sua temperatura T, pressão P e volume V, a chamada Equação geral dos gases: 

 

2

22

1

11

T

VP

T

VP 



   [Equação 3] 

 

Na prática, o comportamento de praticamente todos os gases, quando submetidos à 

pressões extremamente baixas, se assemelha ao comportamento de um gás ideal.  

Em 1834, O cientista francês Benoit Paul Emile Clapeyron percebeu que o número de 

mols do gás poderia influenciar nas demais propriedades envolvidas em um determinado 

processo. Ele relacionou a equação geral dos gases para uma quantidade de matéria igual a n, 

ou seja, para um número qualquer de mol, através de uma constante que se aplica para qualquer 

gás ideal. Desse modo, ele estabeleceu a relação que descreve de forma completa o 

comportamento de um gás ideal, também conhecida como Lei dos gases ideais (ou gases 

perfeitos), da seguinte forma: 

TRnVP                   [Equação 4] 

  

onde, R é a constante universal dos gases reais ou perfeitos  = 0,08205746 
molK

atmL




 

 O termômetro a gás, que se baseia na lei dos gases ideais, é formado por uma certa 

amostra de gás confinada em um recipiente que permita a variação e controle tanto da sua 

pressão como de seu volume, conforme figura abaixo. 
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Figura 2 - Esquema de medição de um termômetro à gás2 

 

 O procedimento consiste em colocar a amostra de gás em contato com o sistema no 

qual se deseja determinar a temperatura até ambos atingirem o equilíbrio térmico, ajustar o 

volume do gás a um valor preestabelecido, e então ler a pressão do gás mediante um 

manômetro acoplado ao recipiente do mesmo, sendo então a leitura da pressão do gás 

diretamente associada a uma dada temperatura mediante uma escala gravada no próprio 

manômetro. Assim, pode-se definir uma escala de temperatura baseada na pressão de um gás 

ideal mantido a volume constante. Há ainda a opção de fixar-se uma pressão, e então associar-

se um valor de temperatura ao respectivo volume ocupado pelo gás em tais condições, 

grandeza última também facilmente mensurável. No primeiro caso temos um termômetro de 

gás a volume constante e, no segundo, um termômetro de gás à pressão constante. [8] 

Henri Regnault, em 1847, refinou os estudos iniciados por Gay-Lussac. Seus 

experimentos revelaram que todos os gases testados por ele apresentavam uma pequena 

diferença no coeficiente de dilatação térmica em condições atmosféricas, entretanto, à medida 

que a pressão tendia a zero, todos eles apresentavam a mesma redução no volume 1/273,15 

para cada redução de 1 °C.  

 

 

 

                                                           
2 Imagem extraída de http://www.miniweb.com.br/Ciencias/Artigos/termodinamica.html 
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3.2.2. Máquina térmica de Carnot 

 

Em 1824, Nicolas Léonard Sadi Carnot, um engenheiro militar francês, estudando as 

relações de calor e trabalho, criou um modelo idealizado de máquina térmica que possui 

máximo rendimento. As máquinas térmicas são dispositivos que funcionam de acordo com o 

conceito estabelecido na segunda lei da Termodinâmica, que diz: [14] 

 
“O calor não pode passar de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para 

outro de temperatura mais alta.”  
 

Carnot destacou as características realmente significativas do funcionamento das 

máquinas térmicas, ou seja: (1) que a máquina recebe de uma fonte qualquer, certa quantidade 

de calor qQ  a temperatura elevada; (2) que ela executa um trabalho externo W ; e (3) que 

rejeita calor a temperatura mais baixa fQ do que a correspondente ao calor recebido, através da 

relação:  

fq QQW     [Equação 5] 

 

 

Figura 3 - Esquema de funcionamento de uma máquina térmica3 

 

                                                           
3 Imagina extraída de http://www.ebah.com.br/content/ABAAABY_0AE/maquinas-termicas-fisico-quimica 
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Carnot concluiu também que o rendimento da maquina térmica ideal poderia ser obtido 

apenas pelas relações de calor entre as fontes quente e fria da seguinte forma: 

q

f

q

fq

q Q

Q

Q

QQ

Q

W



 1    [Equação 6] 

 
Ele conseguiu demonstrar que qualquer máquina térmica que opere entre duas fontes com 

temperaturas absolutas atingirá seu rendimento máximo se seu funcionamento ocorrer a partir 

de processos reversíveis, ou seja, processos que, após terem ocorrido em um sentido, também 

podem ocorrer em sentido oposto e voltar ao estado inicial. 

 Utilizando como substância de trabalho um gás, confinado em um cilindro isolado com 

um pistão móvel, Carnot observou que o maior rendimento possível para uma máquina térmica 

ocorreria caso ela realizasse um ciclo de duas transformações adiabáticas e duas transformações 

isotérmicas, alternadas entre si, retornando ao seu estado inicial de acordo com o diagrama que 

relaciona a pressão e volume do gás (diagrama PV) abaixo: 

 
Gráfico 1 - Diagrama PV do Ciclo de Carnot4 

 
Os processos que podem ser observados nesse diagrama são: 
 

 Expansão isotérmica de 1 até 2, que ocorre quando o gás retira calor da fonte 
quente; 

 Expansão adiabática de 2 até 3, sendo que o gás não troca calor; 
 Compressão isotérmica de 3 até 4, pois o gás rejeita calor para a fonte fria; 
 Compressão adiabática de 4 para 1, pois não ocorre troca de calor. 

 

 

                                                           
4 Diagrama extraído de http://www.mspc.eng.br/termo/termod0510.shtml 
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A partir disso, Carnot demonstrou matematicamente a relação de proporcionalidade entre 

as quantidades de calor da fonte fria e da fonte quente, com as suas respectivas temperaturas: 

q

f

q

f

T

T

Q

Q
    [Equação 7] 

 

Se substituirmos os termos na equação do rendimento, poderemos obtê-lo em função das 

temperaturas: 

q

f

T

T
 1    [Equação 8] 

 

A análise dessa equação fornece a prova matemática de que o rendimento de uma 

máquina térmica nunca poderia ser 100%, uma vez que, para que isso acontecesse, a razão 

entre as temperaturas fT  e qT  deveria ser igual a zero. Isso somente seria possível se fT   fosse 

igual a zero. 

 

3.2.3. Zero Absoluto e a escala absoluta de temperatura 

 

Em 1848, o físico-matemático e engenheiro William Thomson (1824–1907), 

posteriormente entitulado  Lord Kelvin, publicou um artigo fundamentado nos trabalhos de 

Carnot e Regnault, buscando a equivalência entre a escala dos gases ideais e a escala 

termodinâmica, estabelecendo o conceito de zero absoluto. [15]  

Visto que a pressão, o volume e a quantidade de matéria (número de mols) de uma 

amostra de gás ideal são maiores ou no limite iguais a zero, vê-se facilmente que a medida de 

temperatura também deve ser sempre igual ou maior do que zero.  

O zero absoluto refere-se ao estado térmico teórico, no qual a velocidade das moléculas 

de um gás perfeito se reduziria a zero, ou seja, cessaria o estado de agitação de todas as 

moléculas que o compõem. Nesse ponto a temperatura atinge o seu limite mínimo. 
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Lord Kelvin desenvolveu uma escala termométrica, também denominada de escala 

absoluta, tomando como pontos fixos o zero absoluto e a temperatura do gelo fundente. 

Kelvin atribuiu zero grau ao zero absoluto e 273,15 graus ao gelo fundente de modo que cada 

grau de sua escala teria o valor equivalente a 1 °C. A figura abaixo relaciona a escala 

desenvolvida por Kelvin com as escalas Celsius e Fahrenheit para o zero absoluto, o ponto de 

fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. 

 

Figura 4 - Relações entre as escalas termométricas desenvolvidas por Kelvin, Celsius e Fahrenheit 

   

3.3. Escalas Internacionais de Temperatura 
 

Em princípio, qualquer equação termodinâmica pode ser usada como base para 

desenvolvimento de um termômetro, como os termômetros acústicos, termômetros de ruído, 

termômetros a gás, termômetros de radiação, etc. Entretanto, com exceção do termômetro de 

radiação, utilizado em elevadas temperaturas, os termômetros termodinâmicos hoje em dia 

pouco são utilizados em medições diretas de temperatura. Devido à complexidade de 

construção e operação desses instrumentos, se torna mais conveniente utilizá-los como 

dispositivos de transferência para os termômetros práticos. [15]  

 

3.3.1. Escala Internacional de Temperatura de 1927 - EIT-27  
 

A Escala Internacional de Temperatura de 1927 foi adotada pela 7ª Conferência Geral de 

Pesos e Medidas (CGPM) com a finalidade de contornar as dificuldades práticas da realização 

direta das temperaturas termodinâmicas, por meio da termometria de gás, e como uma 

substituta universalmente aceitável para as diferentes escalas nacionais de temperatura 
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existentes. Foi formulada de modo a permitir a realização de medições de temperatura mais 

exatas e reprodutíveis, tão próximas das temperaturas termodinâmicas quanto possível, para a 

época. Entre o ponto de ebulição do oxigênio e o ponto de solidificação do ouro ela baseava-se 

em instrumentos de interpolação e um certo número de temperaturas reprodutíveis, ou pontos 

fixos de definição, aos quais foram atribuídos valores numéricos. [16] 

Cada um desses instrumentos era calibrado em alguns pontos fixos, o que produzia as 

constantes para a equação de interpolação na faixa de temperatura adequada. Para temperaturas 

na faixa de -190 °C até 660°C foi usado um termômetro de resistência de platina e acima dessa 

temperatura, até o ponto de solidificação do ouro, utilizou-se um termopar de platina e liga de 

platina-ródio (Pt/PtRh). Para a faixa acima deste ponto, as temperaturas foram definidas em 

termos da lei da radiação de Wien. 

Outras escalas sucederam a EIT-27, como a Escala Internacional de Temperatura de 1948 

(EIT-48), com atualização em 1960, a Escala Prática Internacional de Temperatura de 1968 

(EPIT-68), com atualização em 1975, e a Escala Provisória de Temperatura de 1976 

(EPT-1976).  

Cada nova escala visava atualizar a definição dos valores de temperatura correspondentes 

a cada ponto fixo, incorporar novos pontos fixos de temperatura e definir instrumentos e 

equações de interpolação por faixas de temperatura. 

 

3.3.2. Escala Internacional de Temperatura de 1990 

 

A Escala Internacional de Temperatura de 1990 (EIT-90) foi adotada pelo Comitê 

Internacional de Pesos e Medidas (CIPM) em sua reunião de 1989, de acordo com os requisitos 

incorporados na 7ª Resolução da 18ª CGPM de 1987. Com a adoção dessa escala, o termopar 

Pt/PtRh deixou  de ser utilizado como instrumento de interpolação na faixa de temperatura 

compreendida entre o ponto do antimônio (cerca de 630°C) e o ponto da prata (961,78°C), 

dando lugar ao termômetro de resistência de platina de alta temperatura (TRPAT). Isso ocorreu 

devido à falta de estabilidade desse tipo de termopar, já facilmente detectada em virtude da 

evolução dos instrumentos de indicação utilizados para leituras de temperatura. [17] 
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3.3.2.1. Unidades de temperatura  

 

A temperatura termodinâmica é uma grandeza física fundamental que é normalmente 

expressa pelo símbolo T . Sua unidade é o kelvin (K), que é definida como a fração 1/273,16 da 

temperatura termodinâmica do ponto triplo da água.  

A temperatura também pode ser expressa através de unidades relativas, como o grau 

Celsius (° C). Nesse caso a temperatura é normalmente definida em função de sua diferença em 

relação ao ponto do gelo, 273,15 K. 

Para distinguir as duas escalas, a EIT-90 define tanto a temperatura termodinâmica 

kelvin, símbolo 90T , quanto a temperatura relativa Celsius, símbolo 90t  da seguinte forma: 

15,273// 9090  KTCt    [Equação 9] 

Portanto, o ponto do gelo pode ser expresso tanto por 0 °C como por 273,15 K e o ponto 

triplo da água como 0,01 °C ou 273,16 K.  

Por definição, a unidade da escala Celsius tem o mesmo valor da unidade da escala kelvin 

e, mesmo não configurando uma regra, ao expressar a temperatura, geralmente se adota a 

unidade kelvin para temperaturas abaixo do ponto do gelo e °C para temperaturas acima do 

ponto do gelo. Além disso, pequenas diferenças de temperatura são preferencialmente 

expressas em milikelvins. 

A Escala Internacional de Temperatura de 1990 (EIT-90) foi desenvolvida de forma que, 

para qualquer valor de temperatura ao longo de sua extensão, o valor numérico de 90T , seja 

uma aproximação rigorosa do valor de T  real, de acordo com as melhores estimativas da época 

em que a escala foi adotada. Em comparação com medições diretas de temperaturas 

termodinâmicas, as medições de 90T são realizadas mais facilmente, com melhor exatidão e 

maior reprodutibilidade. [18] 

A EIT-90 estende-se desde 0,65 K até a temperatura mais alta mensurável na prática em 

função da lei da radiação de Planck, usando-se uma radiação monocromática, e sua definição é 

dada da seguinte forma: 

 Entre 0,65 K e 5,0 K, T90 é definida em termos de relações de temperatura da pressão 

de vapor dos isótopos 3He e 4He. 

 Entre 3,0 K e o ponto triplo do neônio (24,5561 K), T90 é definida por meio de um 

termômetro de gás hélio calibrado em três temperaturas experimentalmente realizáveis, tendo 

sido assinalados valores numéricos (pontos fixos de definição) e utilizando-se procedimentos 

de interpolação específicos. 
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 Entre o ponto triplo do hidrogênio em equilíbrio (13,8033 K) e o ponto de 

solidificação da prata (961,78 ºC), T90 é definida por TPRPs calibrados em determinados 

conjuntos de pontos fixos de definição, utilizando procedimentos de interpolação específicos 

(utilização de funções de referência e funções desvio específicas). 

 Acima do ponto de solidificação da prata (961,78 ºC), T90 é definida em termos de 

um ponto fixo de definição e a lei da radiação de Planck. 

3.3.2.2. Pontos fixos de definição da EIT-90 

 

Ponto fixo de definição é o padrão primário de temperatura e corresponde ao equilíbrio 

entre duas ou três fases físicas de um material idealmente puro ao qual um valor de temperatura 

é designado, sendo esse valor considerado exato por definição. 

A EIT-90 baseia-se em 17 pontos fixos de definição altamente reprodutíveis, conforme 

listados na tabela a seguir: [17] 

 

Número 
Temperatura 

Substância Estado* 
T90/K T90/°C 

1 3 a 5 -270,15 a -268,15 He Ponto de pressão de vapor 

2 13,8033 -259,3467 e-H2 Ponto Triplo 

3 ≈ 17 ≈ -256,15 e-H2 (ou He) Ponto de pressão de vapor 

4 ≈ 20,3 ≈ -252,85 e-H2 (ou He) Ponto de pressão de vapor 

5 24,5561 -248,5939 Ne Ponto Triplo 

6 54,3584 -218,7916 O2 Ponto Triplo 

7 83,8058 -189,3442 Ar Ponto Triplo 

8 234,3156 -38,8344 Hg Ponto Triplo 

9 273,16 0,01 H2O Ponto Triplo 

10 302,9146 29,7646 Ga Ponto de Fusão 

11 429,7485 156,5985 In Ponto de Solidificação 

12 505,078 231,928 Sn Ponto de Solidificação 

13 692,677 419,527 Zn Ponto de Solidificação 

14 933,473 660,323 Al Ponto de Solidificação 

15 1234,93 961,78 Ag Ponto de Solidificação 

16 1337,33 1064,18 Au Ponto de Solidificação 

17 1357,77 1084,62 Cu Ponto de Solidificação 
Tabela 1 - Pontos fixos de definição da EIT-90 

 
* Os valores de temperatura dos pontos de fusão e de solidificação correspondem ao 

estado de equilíbrio das fases sólidas e líquida à pressão de 101325 Pa. 
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4. TERMOELETRICIDADE 

Em uma visão microscópica, a maioria das propriedades dos metais está relacionada ao 

comportamento de seus elétrons. Sua alta condutividade elétrica e condutividade térmica se 

devem aos movimentos livres desses elétrons dentro do metal. Por isso, o que se observa é uma 

interessante interação entre o comportamento elétrico e o comportamento térmico dos metais. 

[19] 

Dessa forma, a aplicação de uma corrente pode ser usada para aquecer ou esfriar objetos, 

dependendo da direção da corrente aplicada e de forma inversa, a exposição do metal a 

diferentes temperaturas pode ser usada para gerar eletricidade.  

Esses fenômenos que relacionam calor com eletricidade são conhecidos como os efeitos 

termoelétricos e existem três fenômenos principais interelacionados com a termoeletricidade, 

denominados Efeito Seebeck, Efeito Peltier e Efeito Thomson. 

 

4.1. Efeito Seebeck 

 

Em 1822, T. J. Seebeck descobriu a existência de correntes termoelétricas enquanto 

observava efeitos eletromagnéticos associados com circuitos de bismuto/cobre e 

bismuto/antimônio. [20] 

Seebeck observou que quando as extremidades de 2 metais eram submetidas à mesma 

diferença de temperatura surgia uma tensão elétrica, ou força eletromotriz (f.e.m), em cada um 

deles. Verificou também que, quando os 2 metais são unidos em uma de suas extremidades, 

uma f.e.m é gerada entre as extremidades mantidas separadas, cujo valor corresponde à 

diferença entre os valores da f.e.m que surge em cada um dos metais isoladamente. A 

polaridade e a magnitude dessa f.e.m. dependem tanto das temperaturas das junções quanto dos 

metais envolvidos. Seebeck estabeleceu que, para uma combinação de dois supostos metais A e 

B, cujas junções são submetidas a diferentes temperaturas 1T e 2T , a f.e.m gerada, ou Tensão 

Seebeck, é dada por:. 


2

1

,

T

T

BAS dTSE
   [Equação 10] 
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Onde BAS ,  é denominada de potência termoelétrica, ou coeficiente de Seebeck, que 

também pode ser expresso por: 

 

dT

dE
S S

BA ,    [Equação 11] 

 

O coeficiente de Seebeck fornece informação quanto à sensibilidade do efeito Seebeck, 

isto é, qual a variação da força eletromotriz entre as junções dos 2 fios quando o gradiente de 

temperatura ao qual elas estão submetidas varia uma unidade. 

 

4.2. Efeito Peltier 
 

Em 1834, Jean Peltier descobriu efeitos termoelétricos peculiares quando introduziu 

pequenas correntes elétricas externas em um circuito de bismuto-antimônio semelhante ao de 

Seebeck [16].  

Seus experimentos mostraram que, quando uma pequena corrente elétrica atravessa a 

junção de dois metais diferentes em uma direção, a junção se resfria, absorvendo calor do meio 

em que se encontra. Quando a direção da corrente é revertida, a junção se aquece, aquecendo o 

meio em que se encontra. 

O aquecimento ou resfriamento externo da junção provoca o efeito contrário ao efeito 

Peltier. Mesmo na ausência de todos os outros efeitos termoelétricos, quando a temperatura de 

uma junção (a junção de referência) é mantida constante e a temperatura da outra junção 

aumenta por calor externo, uma corrente elétrica será induzida na malha em uma direção. Se a 

temperatura desta última for reduzida abaixo da primeira por resfriamento externo, a direção da 

corrente elétrica será revertida. Portanto, o efeito Peltier está intimamente relacionado ao efeito 

Seebeck.  

 

4.3. Efeito Thomson 

 

Em 1854, William Thomson (Lord Kelvin) estabeleceu as relações matemáticas entre os 

efeitos Seebeck e Peltier, e a temperatura, através dos princípios da termodinâmica que estavam 

então sendo criados na época. [21] 
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Ele estabeleceu que, quando um metal submetido a um gradiente de temperatura ao longo 

de sua extensão é percorrido por uma corrente elétrica, uma mudança na distribuição de 

temperatura ao longo deste é observada, causando um decréscimo de temperatura em uma 

extremidade e um acréscimo em outra. 

De uma maneira geral, o efeito Thomson é tão pequeno, que para aplicações práticas, 

pode ser desprezado. Da mesma maneira, o efeito Peltier, apesar de utilizado comercialmente, 

tem pouca aplicação na medição de temperatura. Desta maneira, o efeito Seebeck serve como o 

conceito básico para a aplicação de termopares como instrumentos de medição de temperatura. 
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5. PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO DOS TERMOPARES  

 O termopar é considerado um transdutor que, baseado no Efeito Seebeck, converte uma 

grandeza de entrada (temperatura) em uma grandeza de saída (tensão elétrica, ou força 

eletromotriz).  

Na prática o termopar é constituído de dois metais distintos A e B denominados de 

termoelementos. Em uma de suas extremidades é feita a união dos termoelementos, 

denominada junção de medição. A outra extremidade é denominada junção de referência. Se a 

junção de referência é inserida em um meio onde a temperatura é bem definida, como o ponto 

do gelo (0 °C), por exemplo, então o valor da f.e.m dependerá somente da temperatura da 

junção de medição. O conhecimento desta relação permite utilizar o termopar como um sensor 

de temperatura. [22] 

Quando a corrente elétrica flui do condutor A para o condutor B, diz-se que o fio A é 

positivo em relação ao fio B. 

O valor da f.e.m produzida por um termopar não excede a ordem de milivolts, portanto 

pode ser observada conectando os fios da junção de referência a um medidor de tensão, como 

um multímetro por exemplo, através de um cabo de extensão ou cabo de compensação C, como 

ilustrado na figura abaixo.  

 
Figura 5 - Esquema de Medição Utilizando um Termopar 

Quando os fios utilizados em C são formados pelos mesmos metais que compõem o 

termopar são denominados de cabos de extensão. Normalmente, nesse tipo de montagem, os 

fios possuem um diâmetro ligeiramente inferior aos fios do termopar. [19] 

Cabos de compensação normalmente são feitos de metais diferentes dos que compõem o 

termopar, mas são selecionados de forma que, para uma determinada faixa de temperatura, a 

diferença do coeficiente de Seebeck entre eles seja nula ou próxima de zero.  Por esse motivo, 
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para termopares feitos de Platina, é comum serem utilizados fios de cobre como cabos de 

compensação. 

A temperatura adotada internacionalmente como referência para medições utilizando 

termopares é o ponto do gelo. O Ponto do gelo é definido como o ponto de equilíbrio entre as 

fases sólida e líquida da água, o que ocorre a uma temperatura bem definida de 0,0 °C. Para 

garantir a correta realização do ponto do gelo, algumas normas como a ASTM E-563-97 

estabelecem critérios para preparação da amostra gelo/água.[23] Uma das vantagens de se 

utilizar o ponto do gelo como referência é sua fácil obtenção a um baixo custo, sendo um ponto 

fixo facilmente reproduzido com grande exatidão para termometria termoelétrica. 

 

5.1. Leis dos circuitos termoelétricos 

 
Baseado no conhecimento obtido através dos estudos desenvolvidos por Seebeck, Peltier 

e Thomson sobre termoeletricidade, foram estabelecidas 3 leis que definem o comportamento 

dos termopares. São elas: 

 

5.1.1. Lei dos metais homogêneos 

 

A lei dos metais homogêneos diz que, se o termopar é formado por termoelementos 

homogêneos, o valor da força eletromotriz gerada depende somente da diferença de 

temperatura entre a junção de medição e a junção de referência. 

 A partir dessa lei é possível concluir que: 

• O valor da f.e.m de um termopar não depende do seu comprimento.  

• O valor da f.e.m de um termopar não depende do diâmetro dos termoelementos que o 

compõem.  

• O valor da f.e.m não depende da distribuição da temperatura ao longo do termopar. 

[24] 
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5.1.2. Lei dos metais intermediários 

 
A lei dos metais intermediários diz que, a soma algébrica das forças termoelétricas em 

um circuito composto de um número qualquer de materiais heterogêneos é igual a zero se todas 

as junções estão na mesma temperatura. 

Uma consequência desta lei é que um terceiro material pode ser introduzido em um 

circuito termoelétrico sem efeito algum, caso suas extremidades estejam a uma mesma 

temperatura. Isto traz grandes vantagens no que diz respeito a aspectos construtivos de 

termopares. 

Outra consequência desta lei é que, se tivermos três materiais diferentes, A, B e C, e 

conhecermos as forças eletromotrizes EAC e ECB, é possível saber a força eletromotriz EAB 

através da soma algébrica das duas primeiras. Isto é particularmente útil no sentido de 

podermos caracterizar os potenciais termoelétricos de diferentes materiais em função da 

temperatura, medindo-os em relação a um material de referência. 

 

5.1.3. Lei das temperaturas sucessivas ou intermediárias 

 
A lei das temperaturas sucessivas ou intermediárias diz que “se dois metais homogêneos 

diferentes produzem uma f.e.m E1, quando suas junções estão em temperaturas T1 e T2, e uma 

f.e.m E2, quando suas junções estão em temperaturas T2 e T3, a f.e.m gerada quando as junções 

estiverem em T1 e T3 será E1+E2” [6]. 

Uma consequência desta lei é a possibilidade de se usar um termopar, calibrado em uma 

determinada temperatura de referência, com qualquer outra temperatura de referência. Este 

conceito permite que sejam utilizados circuitos de compensação de junção de referência, em 

medidores eletrônicos de temperatura com termopares, que incrementam a f.e.m medida nos 

terminais, em valor proporcional à diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura de 

referência na qual o termopar foi calibrado. 

Outra consequência desta lei é que fios ou cabos de compensação, que possuam as 

mesmas características dos fios do termopar em determinada faixa de temperatura, podem ser 

ligados a ele sem que a f.e.m térmica seja modificada, desde que respeitada a faixa de 

temperatura em que as características de ambos é semelhante. 
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5.2. Fontes de erro dos termopares  

5.2.1. Efeito da dilatação térmica dos metais 
 

Como visto anteriormente, para gerar o efeito termoelétrico, os termopares precisam ser 

formados por 2 metais distintos. Como conseqüência, algumas propriedades dos metais 

utilizados podem interferir no comportamento dos termopares. 

Um metal submetido à ação do calor, apresenta alterações em suas dimensões a medida 

que sua temperatura varia. Essa dilatação, segundo uma dimensão, é denominada dilatação 

linear e é dada pela seguinte equação: [25] 

 

TLL  .0    [Equação 12] 

 

Onde,   representa o coeficiente de dilatação linear do material que constitui o fio e 

assume um valor específico para cada tipo de material. 

Se os metais utilizados na composição do termopar possuem diferentes coeficientes de 

dilatação térmica, como conseqüência, a dilatação linear de um fio será maior quando 

comparada com a dilatação do outro fio, mesmo quando ambos são submetidos à mesma 

temperatura. Isso pode ocasionar uma tensão mecânica na região da junção de medição, 

interferindo no efeito termoelétrico e influenciando o valor da f.e.m obtida ou até mesmo 

rompendo a ligação entre os 2 fios.   

 

5.2.2. Homogeneidade Termoelétrica 

 

Em um termopar, um dano causado a um fio em uma região onde a temperatura é 

homogênea não compromete a f.e.m gerada, ou seja, se a variação da temperatura dT é igual a 

zero, então a variação na tensão dE também é zero, conforme equação 10. 

Entretanto, nas regiões onde existe um gradiente de temperatura, esse dano poderá afetar 

diretamente a f.e.m medida, pois é possível que haja alteração no coeficiente de Seebeck para 

aquele termopar.   

Em outras palavras, os fios de termopares que não possuem defeitos ou contaminantes, de 

forma a garantir que o coeficiente de Seebeck seja constante ao longo de toda sua extensão, 

conforme diz a lei dos metais homogêneos, é dito homogêneo. Não homogeneidades 
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normalmente aparecem em um pedaço do fio devido a danos mecânicos como tensões e 

torções, diferenças em sua pureza, mudanças químicas devido a oxidação, redução e 

contaminação, mudanças na estrutura interna devido a exposição ao calor e mudanças na 

composição devido aos danos por radiação. [19] 

 

5.2.3. Estabilidade Termoelétrica 

 

Todos esses fatores comprometem também a estabilidade do termopar. Um termopar é 

dito estável quanto menor for a variação da sua f.e.m ao longo de sua vida útil, para um mesmo 

valor de temperatura, ou seja, quanto maior for sua repetibilidade. Uma forma de se avaliar a 

estabilidade em termopares é submetendo-o por um tempo prolongado a temperaturas próximas 

do seu limite de operação, efetuando medições periódicas, simulando assim condições 

prolongadas de uso. 
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6. TIPOS E CARACTERÍSTICAS DOS TERMOPARES 

 

Existem várias combinações de metais condutores distintos que podem ser utilizados para 

o desenvolvimento de termopares.  

Ao longo dos anos, diversas dessas combinações foram estudadas, desde os metais mais 

corriqueiros de uso industrial, até os mais sofisticados para uso especial ou restrito a 

laboratórios. 

O objetivo dessas combinações é obter uma alta potência termoelétrica, de modo a 

garantir que ela seja detectável pelo equipamento que se deseja utilizar, na faixa de temperatura 

que se deseja medir, aliando-se ainda às melhores características, como homogeneidade dos 

fios e resistência à corrosão em sua faixa de utilização. Assim, cada tipo de termopar tem uma 

faixa de temperatura ideal de trabalho, que deve ser respeitada, a fim de aumentar sua vida útil.  

[26] 
Os termopares podem ser classificados, de acordo com os tipos de metais que o 

compõem, em 3 categorias. São elas: 

 

 Termopares de metais básicos – Assim são chamados os termopares que são 

confeccionados com metais e ligas de materiais não nobres, tais como: ferro e 

suas ligas; cobre e suas ligas; níquel e suas ligas. São termopares com custo inicial 

muito mais baixo e quimicamente menos resistentes que os metais nobres. Alguns 

possuem elevada potência termoelétrica, como os tipos J e E e podem ser 

comercialmente encontrados em vários tipos de montagens. Os termopares de 

metais básicos são, tipicamente, aplicados em processos onde os termopares 

nobres são preteridos, seja devido ao custo muito mais elevado, seja por outras 

razões de adequação ao uso. 

 Termopares de metais nobres – São termopares confeccionados com platina e 

ligas metálicas de platina e ródio. Embora tenham um custo muito mais elevado 

que os termopares de metais básicos, apresentam melhor exatidão e estabilidade a 

longo prazo. Alguns termopares nobres apresentam baixa potência termoelétrica, 

principalmente em baixas temperaturas, fato que exige equipamento de medição 

(voltímetros) com maior sensibilidade e resolução. 

 Termopares de metais puros – Termopares de metais puros são muitas vezes 

restritos ao uso por Laboratórios. Por serem construídos a partir de metais nobres 
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que possuem elevado grau de pureza, como o ouro e a platina, seu custo se torna 

elevado, inviável para determinadas aplicações industriais. Por isso, os termopares 

puros muitas vezes são desenvolvidos com a finalidade de serem utilizados como 

padrões de referência para calibração de termopares de metais nobres e básicos. 

Normas internacionais, como a ISA (Instrument Society of America) e ISO/IEC 

(International Organization for Standardization), estabelecem códigos de letras que classificam 

os termopares de acordo com os termoelementos que o constituem. Essa codificação também 

foi adotada por normas nacionais como a NBR. A Tabela 2 apresenta os principais tipos de 

termopares atualmente utilizados tanto pela indústria quanto por laboratórios de calibração, de 

acordo com as classificações estabelecidas pelas normas ASTM E230: Standard Specification 

and Temperature-Electromotive Force (emf) Tables for Standardized Thermocouples e ASTM 

E1751: Standard Guide for Temperature Electromotive Force (emf) Tables for Non-Letter 

Designated Thermocouple Combinations. [26-27] 

 

Metal Tipo Composição Faixa de utilização 

      Básico 

      E Níquel – 10% cromo (+) 
Cobre - 45% níquel (-) 

-270 °C a 1000 °C 

      J Ferro (+) 
Cobre – 45% níquel (-) 

-210 °C a 1200 °C 

      K Níquel – 10% cromo(+) 
Níquel – 5% alumínio (-) 

-270 °C a 1372 °C 

      N Níquel – 14% alumínio -1,5% silício (+) 
Níquel – 4,5% silício – 0,1% magnésio (-) 

-270 °C a 1300 °C 

      T Cobre (+) 
Cobre – 45% níquel (-) 

-270 °C a 400 °C 

      Nobre 

      B Platina – 30% ródio (+) 
Platina – 6% ródio (-) 

0 °C a 1820 °C 

      R Platina – 13% ródio (+) 
Platina (-) 

-50 °C a 1768 °C 

      S Platina – 10% ródio (+) 
Platina (-) 

-50 °C a 1768 °C 

       Puro 

   Au/Pt Ouro (+) 
Platina (-) 

0 °C a 1000 °C 

   Pt/Pd Platina (+) 
Paládio (-) 

0 °C a 1500 °C 

Tabela 2 - Classificação dos Termopares 
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6.1. Vantagens e desvantagens do Termopar Pt/Pd 

 

Termopares de metais nobres construídos a partir de ligas de platina-ródio (Pt-Rh) são 

atualmente a escolha predominante como padrões secundários para medições em elevadas 

temperaturas, isto é, acima de 1000 °C. Os termopares Tipo S e tipo R cobrem a faixa de 

temperatura de -50 °C até aproximadamente 1768 °C, já os termopares Tipo B podem operar na 

faixa de 0 ° C a 1820 °C.   

Em comparação com termopares fabricados a partir de metais básicos, como o termopar 

tipo K, os termopares feitos de liga de platina-ródio possuem uma maior estabilidade e 

exatidão. Entretanto, o ródio costuma formar um óxido estável quando submetido a 

temperaturas acima de 550 ° C, o que pode causar a contaminação da platina, também 

conhecida como oxidação seletiva do ródio. Como consequência, um termoelemento formado a 

partir de uma liga de platina-ródio sofrerá mudanças na sua composição, o que resultará na 

perda da homogeneidade termoelétrica. [28] 

Termopares construídos a partir de termoelementos puros, como os termopares 

Ouro/Platina (Au/Pt) e Platina/Paládio (Pt/Pd), possuem diversas vantagens quando 

comparados aos termopares Tipo S e R. Uma dessas vantagens é que, como eles não 

necessitam de ajustes na composição de seus fios, pois não são formados a partir de ligas 

metálicas, existe uma maior equivalência de seu comportamento em relação à sua função de 

referência. Funções de referência são equações que descrevem o comportamento dos mais 

variados tipos de termopares. Esse assunto será abordado, detalhadamente, no item 7.2.1.1.  

Como consequência, esse tipo de termopar normalmente possui uma maior estabilidade 

termoelétrica e seus termoelementos apresentam também uma maior homogeneidade. Estudos 

mostram que a incerteza encontrada em calibrações utiizando termopares Au/Pt, por exemplo, 

são inferiores as de um tipo S ou tipo R por mais de uma ordem de magnitude [4], e sua deriva 

é significativamente baixa ao longo de mais de 1000 horas de utilização.  

Assim como o termopar Au/Pt, o termopar Pt/Pd também possui excelente 

homogeneidade e estabilidade termoelétrica e ainda pode ser utilizado em uma faixa mais 

ampla de temperatura, de 0 °C até 1500 °C.  

Entretanto, um fenômeno que pode comprometer o desempenho de um termopar Pt/Pd, é 

a oxidação do fio de paládio quando o termopar é submetido a elevadas temperaturas. Essa 

oxidação pode tornar o fio de paládio quebradiço, ocasionando instabilidade nas indicações do 

termopar.  
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Estudos constataram que, termopares Pt/Pd que eram expostos a faixa de temperatura 

compreendida entre 550 °C e 950 °C por períodos prolongados de tempo, começavam a 

apresentar um filme de óxido na superfície no fio de paládio, alterando suas propriedades 

termoelétricas, refletindo em sua indicação de duas formas: havia um decréscimo da f.e.m 

medida pelos termopares expostos a temperaturas entre 550 °C e 800 °C e um acréscimo da 

f.e.m medida quando expostos a temperaturas na faixa de 800 °C a 950 °C. Esses estudos 

concluíram também que este fenômeno é reversível e, portanto, é possível eliminar o efeito da 

oxidação no fio de paládio, devolvendo as propriedades termoelétricas originais do fio puro, 

através de um adequado tratamento térmico em temperaturas superiores a 1000 °C. [29-31] 

 

6.2. Disponibilidade de Termopares Pt/Pd no mercado 

 
Os termopares de metais básicos e até mesmo os de metais nobres são bastante 

comercializados tanto no Brasil quanto no exterior. Diversas são as empresas que desenvolvem 

esses tipos de sensores com diversos tipos de montagens, para os mais diversos propósitos. 

Entretanto, o mesmo não ocorre com os termopares de metais puros (Au/Pt e Pt/Pd). 

Em virtude da dificuldade de obtenção desses metais com elevado grau de pureza na 

natureza e da complexidade de confecção dos fios, o seu preço de mercado se torna elevado. 

Aliado a isso, na construção desses tipos de termopares, diversos detalhes podem comprometer 

seus resultados. Por isso, no desenvolvimento desses tipos de termopares, alguns pontos devem 

ser observados a fim de se obter um desempenho satisfatório e aumentar a vida útil do mesmo, 

como:   

 

• Procedimento de limpeza dos tubos e dos fios 

• Procedimento de queima de impurezas dos tubos  

• Procedimento de recozimento elétrico dos fios 

• Procedimento de solda da junção de medição 

• Procedimento de montagem do termopar 

• Procedimento estabilização do termopar após a montagem. 

 

Nesse estudo, não foi possível identificar nenhum fabricante no país que desenvolva 

termopares do tipo platina/paládio para fins comerciais. 
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Na Rede Brasileira de Calibração, também não foi possível encontrar nenhum laboratório 

que utilize esse tipo de sensor como padrão em calibrações.   

Em uma pesquisa no mercado externo, apenas foi possível identificar algumas poucas 

empresas que comercializam termopares Pt/Pd, como a alemã Electrotherm e a empresa inglesa 

Isotech, cujos termopares são desenvolvidos pelo NPL (National Physical Laboratory), Instituto 

de Metrologia do Reino Unido, conforme especificação descrita abaixo: 

 

 
Tabela 3 - Especificação de Termopar Pt/Pd  comercializado pela Isotech 
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7. CADEIA DE RASTREABILIDADE 

 

 Por definição, a rastreabilidade metrológica “é a propriedade de um resultado de 

medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através duma cadeia 

ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de 

medição.” [32]. Ela é o principal parâmetro que permite relacionar medidas nacionalmente ou 

internacionalmente. Dessa forma, é possível afirmar que 1 grau Celsius em um dado local é 

igual a 1 grau Celsius em qualquer outro lugar do mundo, e isto se estende a todas as demais 

grandezas.  

 

 
Figura 6 – Hierarquia de calibração para sensores de temperatura5 

 
 

 

                                                           
5 Imagem extraída de http://mundogeo.com/blog/2010/08/05/calibracao-e-rastreabilidade/ 
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 No Brasil, a rastreabilidade da temperatura para os equipamentos da indústria e 

laboratórios (1) é garantida por meio de padrões calibrados em laboratórios acreditados que 

fazem parte da Rede Brasileira de Calibração (2), que por sua vez têm sua rastreabilidade 

assegurada pelo Laboratório de Termometria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (Later/Inmetro) (3). O Later possui reconhecimento mútuo com Institutos 

Metrológicos ao redor do mundo em diversos serviços na área de termometria. Estes institutos 

participam periodicamente de comparações interlaboratoriais de acordo com os requisitos 

estabelecidos pelo BIPM (Bureau Internacional de Pesos e Medidas) (4), disseminando assim 

a unidade de temperatura do SI (Sistema Internacional de Unidades) (5). 

 

7.1. Rede Brasileira de Calibração 
 

A Rede Brasileira de Calibração (RBC) é constituída por laboratórios que são acreditados 

pelo Inmetro para realização de serviços de calibração nas diversas áreas da metrologia.  

Para isso, baseado na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, o laboratório precisa 

demonstrar competência técnica de pessoal e disponibilidade de todos os recursos técnicos 

necessários para produzir dados e resultados precisos e confiáveis para um conjunto definido de 

ensaios, medições ou calibrações. [33] 

No Brasil, a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), por meio da Divisão 

de Acreditação de Laboratórios (Dicla), é o organismo reconhecido pelo Governo Federal para 

acreditação de laboratórios de calibração, tendo autonomia e autoridade sobre todas as etapas 

do processo. 

A Cgcre, por meio do portal http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/, disponibiliza 

um sistema de consulta aos escopos de acreditação dos laboratórios de calibração no país. É 

possível realizar consultas por “serviço”, “grupos de serviço de calibração”, “nome do 

laboratório”, “número de acreditação” e “estado”.   

Nessa consulta, foi possível identificar que existem atualmente no Brasil 93 laboratórios 

acreditados para realização de serviços na área de termometria, dos quais 41 laboratórios 

realizam calibração de termopares de metais nobres. 

Desses 41 laboratórios, foi encontrado apenas um que realiza calibração de termopares de 

metais nobres na faixa de temperatura acima de 1100 °C, conforme escopo apresentado abaixo.  
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Figura 7 - Escopo de Calibração de Laboratório da RBC 

 

O documento de orientação para acreditação de Laboratórios para o grupo de serviços de 

calibração em temperatura e umidade é o DOQ-CGCRE-009. [34] 

O item 9 desse documento estabelece os diversos padrões que podem ser utilizados em 

calibrações de sensores de temperatura e o item 9.1 identifica os possíveis termopares de 

referência. 

 

 
Figura 8 - Relação dos possíveis termopares de referência citados no DOQ-CGCRE-009 

 
É interessante notar que esse documento orientativo, que foi revisado em 2013, já inclui o 

termopar platina/paládio como possível padrão a ser utilizado em calibrações de termopares, 

entretanto, possivelmente por não haver estudos aprofundados sobre o mesmo, o documento 

não estabelece sua faixa de utilização. 

 

7.2. Laboratório de Termometria 

  
 

A Divisão de Metrologia Química e Térmica (Dquim) do Inmetro é responsável por 

estabelecer a rastreabilidade das medições das grandezas temperatura termodinâmica e umidade 
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no Inmetro através de procedimentos comparáveis aos de renomados Institutos Nacionais de 

Metrologia (INMs) ao redor do mundo.  

Dentro da Dquim, o Laboratório de Termometria (Later) é o responsável pela realização e 

disseminação da Escala Internacional de Temperatura de 1990 (EIT-90) no Brasil, para 

termômetros de contato. [35] 

Para isso, o Later dispõe de um conjunto de células de 9 pontos fixos, desde o Ponto 

Triplo do Argônio (-189,34 °C) até o Ponto de Solidificação da Prata (961,78 °C), utilizadas 

como padrões primários para calibração de termômetros de resistência de platina (TRP), 

termopares e outras células de ponto fixo.  

Além disso, o Later dispõe também de um conjunto de termômetros de resistência de 

platina e termopares calibrados por pontos fixos que são utilizados como referência para 

realização de calibrações secundárias (por comparação), dos diversos sensores de temperatura, 

como termômetros de líquido em vidro e termômetros digitais, por meio de fornos e banhos 

termostáticos, na faixa de -90 °C a 1100 °C, conforme a cadeia de padrões abaixo. 

 

 
Figura 9 - Hierarquia dos padrões e equipamentos utilizados no Later 
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O Later busca sempre estar alinhado aos demais Institutos Nacionais de Metrologia ao 

redor do mundo, através do aprimoramento e desenvolvimento de novos procedimentos de 

medição, equipamentos e padrões, objetivando a melhoria na sua capacidade de medição e 

redução da incerteza em calibrações. Para isso, atualmente o Later desenvolve projetos de: 

 
 Construção de células de pontos fixos; 

 Construção de termopares de metais puros (Au-Pt e Pt-Pd); 

 Construção de células de ligas eutéticas metal-carbono para termometria de contato. 

 

7.2.1. Calibração de termopares por Pontos Fixos (método primário) 
 

A calibração de termopares por Pontos Fixos é realizada de acordo com a EIT-90 da 

seguinte forma:  

 A célula de ponto fixo é inserida no forno, que é responsável por criar as condições 

de temperatura e pressão necessárias para realização da mudança de fase do material.  

 Esse processo é monitorado por um termômetro calibrado, a fim de identificar o 

início do patamar de mudança de fase. Durante o período desse patamar, a temperatura do 

sistema permanece estável.  

 O termômetro em calibração é então inserido na célula. Após o sensor identificar 

uma condição de regime estável, realizam-se as medições. Para Termopares, o valor indicado é 

a força eletromotriz em V. 

 Essa indicação é então relacionada com a temperatura do ponto fixo de definição. 

 Quando o termômetro é medido em determinados conjuntos de pontos fixos, 

definidos pela EIT-90, é possível então ajustar uma curva de calibração para obtenção dos 

valores interpolados. 

A seguir é apresentado um exemplo de curva de solidificação de uma célula do Estanho 

(Sn), um dos Pontos Fixos definidos pela EIT-90, que foi desenvolvida no Later e é utilizada na 

calibração de termopares. [18] 
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Gráfico 2 - Patamar de solidificação de uma célula de ponto fixo registrado por um termopar 

 

Legenda: 

 

A – Temperatura no interior do forno, após término da fusão, tipicamente ajustado para 

3 ºC acima do ponto de fusão. Note-se a oscilação nas indicações do termômetro, dado que as 

características construtivas do forno asseguram estabilidade de, no pior dos casos, 0,03 ºC. 

B – Ponto de solidificação da célula. 

C – Temperatura no interior do forno, ajustada para manutenção do patamar de 

solidificação por tempo suficiente para o propósito requerido, tipicamente 0,5 °C abaixo da 

temperatura do Ponto, e verificada após o término da solidificação. 

D – Sub-resfriamento máximo.  

E – Início da recalescência, aumento repentino na temperatura do material no estado 

subresfriado como conseqüência da nucleação e crescimento do cristal, devido à liberação de 

calor latente de fusão do material. 

F – Condição de regime estável. 

G – Tempo total de solidificação. 

H – Final do patamar de solidificação. 
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Figura 10 - Célula do Estanho desenvolvida no Laboratório de Termometria 

             

7.2.1.1. Funções de referência para termopares  

 

Os diversos tipos de termopares apresentados na Tabela 2 possuem funções de referência 

)(Re tE f  que são fornecidas em documentos e normas internacionais, como a EN IEC 60584-1 

- Thermocouples, Part 1, “Reference Tables” e nacionais, como a ABNT NBR 12771 – 

Termopares, “Tabelas de Referência”. [36-37] 

Essas funções, normalmente polinômios de ordem elevada, são estabelecidas através de 

diversos estudos prévios, de forma a garantir que o comportamento do termopar ao longo de 

toda sua faixa de utilização seja bastante próximo à sua respectiva função de referência.  

Quando um termopar é calibrado em um determinado conjunto de pontos fixos, 

recomenda-se determinar a função desvio entre a função encontrada pela calibração e a função 

de referência para o termopar em calibração. A função desvio é geralmente descrita como um 

polinômio de baixa ordem. Em muitos casos, uma função polinomial de segunda ordem é uma 

boa escolha, mas dependendo do número de pontos medidos, do tipo de termopar e da incerteza 

de medição, uma função de terceira ordem se faz necessária.  
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Supondo-se um termopar calibrado em N pontos fixos, para cada um desses pontos são 

definidos os parâmetros ti , ΔEi e ui, representando a temperatura, o desvio da fem medida em 

relação à fem de referência refiii EEE   e a incerteza associada a este desvio, 

respectivamente. A curva que se deseja obter tem a seguinte forma: [21]          

                

3
3

2
210)( tatataatEAj     [Equação 13] 

 

onde ΔEAj representa a curva de desvios de fem em relação à fem de referência, obtida pelo 

método dos mínimos quadrados. O método define os coeficientes a0, a1, a2 e a3, tais que o 

somatório dos desvios quadráticos proporcionais,  
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seja o menor possível. Para que o somatório seja mínimo, este deve ser derivado em relação aos 

parâmetros a serem definidos, igualando o resultado a zero, conforme exibido abaixo: 
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Passando este sistema para a forma matricial, temos a seguinte relação: 
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   [Equação 19] 

 

Podemos representar a equação 18 como: 

BAM     [Equação 20] 

 
onde M é a matriz quadrada situada à esquerda da equação, A é a matriz coluna que 

contém os coeficientes da curva ajustada, e B é a matriz coluna situada à direita da igualdade. A 

solução para o sistema é: 

BMA  1
   [Equação 21] 

onde M-1 é a matriz inversa da matriz M, de forma que os coeficientes aj podem ser 

obtidos como se segue: 

k

N

k
jkj Bma 

1

  [Equação 22] 

 

onde n é o número de equações do sistema, mjk é o elemento da linha j e coluna k da 

matriz M-1 e Bk é o elemento da linha k da matriz B. 

Desta forma, a curva de calibração do termopar é obtida ao somar a curva de desvios 

ajustada com a função de referência do termopar: 

 )()()( tEtEtE AjrefAj     [Equação 23] 

 

Um parâmetro que permite avaliar a qualidade do ajuste em relação à referência é o 

desvio-padrão do ajuste, definido como: 
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onde,  m é o grau estabelecido para a curva ajustada. 

 

7.2.2. Calibração de termopares por comparação (método secundário) 

 

Na calibração por comparação, também conhecida como calibração secundária, o 

termopar previamente calibrado pelo método dos pontos fixos é utilizado como padrão de 

referência para calibração de outro termopar da seguinte forma: 

 De acordo com a temperatura desejada, seleciona-se um meio térmico. Normalmente 

são utilizados banhos termostáticos ou fornos, previamente avaliados quanto à estabilidade e 

gradientes térmicos. 

 Os instrumentos (padrão e sensor em calibração) são então inseridos, lado-a-lado, no 

meio térmico configurado para a temperatura desejada.  

 Aguarda-se o equilíbrio da temperatura entre o meio térmico e os sensores inseridos. 

Esse equilíbrio é observado através da estabilização das indicações do termômetro que será 

utilizado como referência. 

 Os valores indicados pelos dois instrumentos são então comparados. A indicação do 

termômetro padrão será atribuída como a temperatura real do meio térmico e as diferenças 

entre as indicações dos 2 instrumentos configura a correção que deverá ser aplicada ao 

termômetro em calibração.  

 Esse procedimento é realizado para um conjunto de pontos de acordo com a faixa de 

temperatura de interesse. 
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Figura 11 - Dois termopares calibrados por comparação com um termopar de referência em um forno de 
calibração. 

 

7.3. Tentativas anteriores de construção de termopares Pt/Pd no Later 

 

Duas tentativas anteriores de construção e avaliação de termopares Pt/Pd foram realizas no 

Laboratório de Termometria. Os termopares, identificados como INM-2003-03 e INM-2005-02, 

apresentaram desempenhos satisfatórios, tanto nos testes de homogeneidade, quanto em suas 

estabilizações e calibrações. Entretanto, ambos apresentaram uma vida útil muito curta, pois suas 

junções de medições romperam após algumas horas de uso.  

 

 
Figura 12 – Detalhe do rompimento da junção de medição do termopar INM-2005-02 

 

Acredita-se que o motivo desse rompimento tenha sido a fragilidade do método de união dos 

fios de platina e paládio utilizado na junção de medição dos termopares. Essa metodologia utiliza 

um fio muito fino de platina (0,1 mm de diâmetro) em formato de mola para unir os fios de platina 

e paládio, conforme ilustração a seguir:  



 
 
 

60 

 

    
 

 
Figura 13 – Método de união dos fios na junção de medição dos termopares INM-2003-03 e INM-2005-02 

 

Esse fio tem a finalidade de contornar as diferenças entre os coeficientes de dilatação 

térmica dos 2 metais, permitindo uma maior liberdade de expansão de cada fio quando o termopar 

é submetido a elevadas temperaturas, impedindo assim a geração de tensão mecânica na região. 

Entretanto, por ser muito fino, esse fio é também muito frágil, o que ocasionou o seu rompimento. 

Além disso, os 2 furos do capilar, tubo cerâmico por onde percorrem os fios de platina e 

paládio, utilizados na construção desses termopares, eram bastante estreitos (0,8 mm de diâmetro 

cada). Apesar de acomodar os fios de platina e paládio utilizados, que possuíam 0,5 mm de 

diâmetro cada, em altas temperaturas, essa pequena diferença pode impedir a livre dilatação lateral 

dos fios no interior do capilar, direcionando os fios no sentido de saída do mesmo. 

Esses fatores foram levados em consideração ao estabelecer a metodologia de construção 

dos termopares desenvolvidos nesse estudo, que é apresentada a seguir. 
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8. METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse estudo se deu em 5 etapas. Foram elas: 

 Construção dos termopares 

 Estabilização e avaliação da homogeneidade dos termopares 

 Calibração dos termopares 

 Comparação com outros tipos de termopares 

 Avaliação de forno utilizado para calibrações secundárias 

8.1. Construção dos Termopares 
 
No total foram construídos 3 termopares, seguindo metodologia descrita a seguir: 
 

8.1.1. Seleção e limpeza dos fios, dos tubos de proteção e dos tubos 
capilares 

 

Para a construção dos termopares, foram utilizados fios de platina com pureza de 

99,997% e fios de paládio com pureza melhor que 99,99%, adquiridos do fabricante Alfa 

Aesar®. Para cada termopar foram selecionados 2 metros de fio de paládio e 2 metros de fio de 

platina com 0,5 milímetros de diâmetro cada. Os fios foram previamente limpos utilizando 

álcool etílico e água destilada corrente. 

 

 
Figura 14 - Fios de platina e paládio que foram utilizados para construção dos termopares 
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O tubo capilar é um tubo cilíndrico maciço com 2 furos que percorrem toda sua extensão 

longitudinalmente. Sua finalidade é evitar que o fio de platina entre em contato com o fio de 

paládio, ocasionando assim um curto, o que comprometeria o efeito termoelétrico. 

O tubo de proteção é um tubo cilíndrico, oco, fechado em uma extremidade e aberto na 

outra. Sua finalidade é proteger a região da solda e o capilar do meio externo, isolando-os de 

impurezas que possam causar sua contaminação.  

 

 
Figura 15 - Detalhe do tubo capilar inserido no tubo de proteção 

 

Os tubos capilares que foram utilizados nesse estudo possuem 700 mm de comprimento, 

3,2 mm de diâmetro externo e 2 furos internos de 1 mm de diâmetro cada, para acomodar os 

fios de platina e paládio. Os tubos de proteção utilizados possuem 700 mm de comprimento e 

6,5 mm de diâmetro externo com paredes de 1,2 mm.  

Tanto os tubos capilares quanto os tubos de proteção são de alumina (Al2O3), com pureza 

de 99,7 %, fornecidos pela empresa Morgan – Technical Ceramics®. Ambos foram submetidos 

a um processo de limpeza onde foram inseridos em uma proveta contendo solução de Soda 

Cáustica (NaOH) com concentração de 5%. Em seguida o conjunto foi inserido em um banho 

de ultrassom Sanders modelo SW2000FI pelo período de 30 minutos, a fim de segregar as 

impurezas superficiais da alumina.  

Passado esse tempo os tubos foram secos utilizando papel toalha e o procedimento 

repetiu-se em uma proveta contendo água destilada pelo mesmo período de duração.  

Depois disso, todo o procedimento foi repetido utilizando Ácido Nítrico (HNO3) com 

concentração de 20%.  

No total foram realizados 3 ciclos de limpeza na sequência: NaOH  H2O  HNO3  

H2O. 
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Esse procedimento visa segregar as impurezas contidas na superfície porosa da alumina, 

fator de contaminação dos fios do termopar.  

Terminada essa etapa, tanto os tubos capilares quanto os tubos de proteção foram 

submetidos a um recozimento térmico em um forno Carbolite modelo TZF 12/75/700 a uma 

temperatura de 1100 °C por 16 horas, a fim de proporcionar a queima das impurezas 

remanescentes do procedimento de limpeza dos tubos. 

 

 

   Figura 16 – Detalhe do recozimento térmico dos tubos 

 

8.1.2. Recozimento elétrico dos fios  

 

Após a limpeza, seguindo procedimento descrito por Edler et al. [38], os fios de platina e 

paládio foram submetidos, individualmente, a um processo de recozimento elétrico a 1300 °C 

por 7 horas e, em seguida, o fio de platina será submetido à um recozimento adicional  a 450 °C 

por 1 hora, utilizando uma fonte de corrente elétrica.  

O recozimento elétrico visa aliviar as tensões mecânicas existentes nos fios, provenientes 

das trefilações executadas no procedimento de fabricação dos fios, além de eliminar as 

impurezas residuais, tornando o fio metalurgicamente estável, ou seja, garantindo uma 

condição termoelétrica homogênea. 
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Figura 17 – Fonte de corrente utilizada e Figura 18 – Fio de platina submetido ao recozimento elétrico 

 

 

A corrente elétrica necessária para o fio de platina atingir a temperatura de 1300 °C foi de 

aproximadamente 11 A e, para o fio de paládio, de aproximadamente 12,5 A. Essa diferença se 

deu em virtude dos diferentes valores de resistividade elétrica dos 2 metais; 1,0 x 10-7 mΩ para 

o fio de paládio e 1,1 x 10-7 mΩ para o fio de platina. 

Todo processo de recozimento elétrico foi monitorado por um termômetro de radiação de 

filamento evanescente do fabricante Leeds & Northrup®, previamente calibrado. 

 

 
Figura 19 - Pirômetro utilizado para monitoramento do recozimento elétrico dos fios 
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8.1.3. Solda da junção de medição e montagem dos termopares 

 

Após o recozimento elétrico, cada fio foi inserido no tubo capilar que foi previamente 

recozido no forno Carbolite TZF 12/75/700. Esse procedimento foi realizado de forma 

minuciosa, evitando torções dos fios, o que poderia comprometer a sua homogeneidade. 

Depois de inseridos nos furos dos capilares, os fios de paládio e de platina foram unidos 

em uma das extremidades por meio de solda a hidrogênio. O modelo do equipamento de solda 

utilizado para esse procedimento é o Dakota GH02.  

 

    
Figura 20 - Solda para união dos fios de platina e paládio 

 

Nessa etapa, foram realizados 3 métodos diferentes de soldas, conforme ilustração a 

seguir.  

 

 
Figura 21 - 3 posições diferentes de solda dos fios do termopar que serão testadas 



 
 
 

66 

 

    
 

 

 

1. O primeiro método consiste da união direta dos 2 fios em uma posição central. Esse 

método de solda é simples de ser realizado, entretanto, estudos prévios demonstram 

que, em virtude do coeficiente de dilatação térmica do paládio (11,8 x 10-6 °C-1)ser 

superior ao da platina (8,8 x 10-6 °C-1), uma tensão mecânica pode ser gerada nesta 

junção quando o termopar é submetido a elevadas temperaturas, fazendo com que haja 

a possibilidade de rompimento da mesma. [17] 

2. Para tentar compensar esse efeito, um segundo método de solda foi testado. Nesse 

procedimento, o fio de platina é curvado “em U” e a união dos fios é efetuada numa 

posição frontal ao fio de paládio. Entende-se que, dessa forma, quando o termopar é 

submetido a elevadas temperaturas, o deslocamento do fio de paládio no sentido 

normal reduz a tensão mecânica local, minimizando a possibilidade de rompimento da 

mesma. 

3. Um terceiro procedimento foi desenvolvido, baseado no mesmo princípio do segundo 

método, entretanto a região de solda foi deslocada 1 cm para o interior do furo do tubo 

capilar que contém o fio de paládio, a fim de garantir a proteção da junção e direcionar 

o sentido de deslocamento do fio.  

Após a solda dos fios, para cada termopar, o capilar foi inserido no tubo de proteção, 

também previamente recozido no forno TZF 12/75/700, formando assim a junção de medição. 

Na saída da junção de medição, cada fio do termopar foi introduzido em um conduíte, a 

fim de garantir a proteção dos mesmos e impedir o contato entre eles e, na extremidade desses 

fios, uma região de aproximadamente 5 cm foi deixada exposta. Nessa extremidade, cada fio do 

termopar foi entrelaçado a 1 fio de cobre de 1 metro, aproximadamente. 

Os fios de cobre são os responsáveis pela conexão dos fios do termopar ao multímetro, 

fechando assim o circuito elétrico. Como critério de padronização de cores, o fio de platina de 

cada termopar foi conectado a um fio de cobre com proteção preta e, o fio de paládio, a um fio 

de cobre com proteção azul. Cada par de fios (platina-cobre e paládio-cobre) foi então 

protegido com uma fita teflon, a fim de evitar o contato entre eles. Os 2 pares foram então 

inseridos em um tubo de ensaio de vidro de 20 cm de comprimento, formando assim a junção 

de referência do termopar, conforme sequência de figuras 22 e 23.  
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Figura 22 – Etapa da montagem da junção de referência do termopar e Figura 23– Montagem da junção de 

referência do termopar finalizada 

 

A Figura 24 apresenta a montagem final do termopar onde é possível identificar a junção 

de medição do termopar (1), a junção de referência do termopar (2) e fios de cobre para 

conexão do termopar ao multímetro (3). 

 

 
Figura 24 – Montagem final do termopar 

O multímetro que foi selecionado para as medições dos termopares que foram utilizados 

neste estudo, do fabricante Agilent, modelo 3458A de 81/2 dígitos, foi previamente calibrado em 

uma ampla faixa de tensão elétrica, de 0 V a 50000 V, de forma a cobrir toda a faixa de 

temperatura de interesse.  

 

 2 
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Figura 25 – Multímetro Agilent 3458A 

 

 

8.2. Avaliação dos Termopares:   
 

Em calibração de termopares por pontos fixos, as principais contribuições para a incerteza 

final de cada medição são a estabilidade, a homogeneidade termoelétrica e as incertezas 

provenientes do ajuste da função obtida pelos pontos medidos em relação à sua função de 

referência. Por isso, esses 3 parâmetros foram utilizados para avaliar a eficácia da metodologia 

adotada na construção dos termopares. 

 

8.2.1. Avaliação da estabilidade termoelétrica 

 

Após a montagem, os termopares foram submetidos a um processo de estabilização. 

Diversos estudos foram desenvolvidos com o intuito de estabelecer o melhor método de 

avaliação da estabilidade termoelétrica em termopares Platina/Paládio [29-31]. A metodologia 

adotada para esse estudo foi desenvolvida por Numajiri et al. [39] onde foram realizadas 

diversas medições no ponto de solidificação da prata, com recozimentos térmicos periódicos. A 

estabilidade do termopar é observada através da variação da força eletromotriz obtida entre 

cada uma dessas medições. Para esta etapa, foram testados 2 tipos de recozimentos: com ciclos 

de 50 horas a 1100 °C e ciclos de 20 horas a 1300 °C em um forno Carbolite modelo TZF 

18/75/600. 
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Figura 26 - Forno Carbolite TZF 18/75/600 utilizado para recozimento dos termopares 
 

Um método para se avaliar a estabilização de um termopar é comparando-se os desvios 

das f.e.m.s medidas no ponto da prata em relação ao valor da f.e.m de referência. Espera-se que, 

após cada recozimento, essa diferença seja reduzida. 

 

8.2.2. Avaliação da homogeneidade termoelétrica 

 

Seguindo metodologia adotada por Abdelaziz e Edler [40], também em cada medição 

ponto de solidificação da prata, durante o procedimento de estabilização de cada termopar, foi 

efetuada a avaliação da homogeneidade termoelétrica de seus fios. Para isso, tomando o fundo 

do poço termométrico da célula como posição inicial, o termopar foi deslocado de 1 cm em 

1 cm, no sentido de retirada da mesma, até uma distância de 6 cm em relação à posição inicial. 

Em cada posição se aguardou a estabilização das indicações e, então, foram realizadas 5 

leituras. A maior variação da força eletromotriz observada nesse levantamento, ou seja, a 

diferença entre o maior e o menor valor encontrado entre todas as posições, é tido como o valor 

indicativo da não-homogeneidade dos fios dos termopares.  

A célula utilizada nesse estudo foi previamente avaliada quanto ao seu gradiente térmico, 

de forma a garantir que a variação da f.e.m. obtida na avaliação da homogeneidade do termopar 

seja em função, exclusivamente, da sua não-homogeneidade. 
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8.3. Calibração do Termopar 

 

Após a montagem e estabilização, os termopares foram calibrados pelo método dos 

pontos fixos, seguindo procedimento descrito na norma NIT-LATER-019 [41]. Como a faixa 

de temperatura de interesse nesse estudo é de 0 °C até 1500 °C, os pontos fixos selecionados, 

de acordo com a ITS-90, foram: ponto de solidificação da prata (961,78 °C), do alumínio 

(660,323 °C), do zinco (419,527 °C), do estanho (231,928 °C) e o ponto do gelo (0,0 °C).  

Para realização da medição de cada ponto fixo, o multímetro é comunicado a um 

computador através de uma interface GPIB (General Purpose Interface Bus – Padrão IEEE-

488.2), e os valores das f.e.m.s geradas são observadas através do programa CARAMURU, 

software aberto desenvolvido no Laboratório de Termometria para automatização do 

procedimento de calibração de termopares. [21] 

 
  

 
Figura 27 – Medição do ponto de solidificação do estanho (231,928 °C), onde é possível identificar (1) a junção 

de medição do termopar inserida na célula de ponto fixo dentro do forno de calibração, (2) a junção de 
referência mantida em um banho de gelo a 0,0 °C, (3) a conexão dos fios de cobre ao multímetro utilizado para 

medição e (4) o programa CARAMURU utilizado para aquisição dos dados de calibração.  

 

Todos esses procedimentos visaram obter os coeficientes de calibração do termopar e 

observar os desvios entre os pontos medidos e a função de referência para termopares Pt/Pd.   
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A função de referência adotada nesse estudo, que foi desenvolvida por Burns, et al. [42], 

foi a seguinte: 

i
N

i
itbbE 90

1
0 



    [Equação 25] 

 

Os coeficientes dessa função, por faixa de temperatura, são os seguintes: 

 

FAIXA DE TEMPERATURA 

Coeficiente 0 °C a 660,323 °C 660,323 °C a 1500 °C 

b0 0,000000 –4,9771370 x 102 

b1 5,296958 1,0182545 x 101 

b2 4,610494 x 10–3 –1,5793515 x 10–2 

b3 –9,602271 x 10–6 3,6361700 x 10–5 

b4 2,992243 x 10–8 –2,6901509 x 10–8 

b5 –2,012523 x 10–11 9,5627366 x 10–12 

b6 –1,268514 x 10–14 –1,3570737 x 10–15 

b7 2,257823 x 10–17  

b8 –8,510068 x 10–21  

Tabela 4 - Coeficientes da função de referência utilizada para os termopares Pt/Pd 

 

8.3.1. Expressão da Força Eletromotriz do termopar 

 

O modelo matemático para expressão da força eletromotriz da medição ( tE ) do termopar 

em cada célula de ponto fixo foi estabelecido levando-se em consideração todas as possíveis 

fontes de erro do sistema de medição. 
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      [Equação 26] 

 

 

,onde: 

Em – Indicação do multímetro na temperatura t, obtida através da média de 25 medidas. 

ERmp – Correção devida à resolução limitada do multímetro; 

Emp – Correção obtida no certificado de calibração do multímetro; 

Edm – Correção devida à deriva do multímetro; 

St – Coeficiente de Seebeck do termopar na temperatura t; 

tce – Correção em temperatura da célula de ponto fixo; 

S0 – Coeficiente de Seebeck do termopar no ponto do gelo (0 °C); 

tjr – Correção em temperatura da junção de referência; 

tstS – Coeficiente de Seebeck do termopar na temperatura onde foi realizada a avaliação 

da estabilidade do termopar (maior ponto fixo); 

st – Correção devida a estabilidade do termopar,  

tnhS – Coeficiente de Seebeck do termopar na temperatura onde foi realizada a avaliação 

da não-homogeneidade do termopar (maior ponto fixo); 

nh – Correção devida à não-homogeneidade do termopar 

t  – Temperatura do Ponto Fixo 

nht  – Temperatura onde foi realizada a avaliação da não-homogeneidade do termopar, ou 

seja, temperatura do maior ponto fixo; 

ambt  – Temperatura ambiente 

aj – Correção devida ao ajuste da curva de calibração. 

8.3.2. Expressão da Incerteza do termopar 

 

A expressão da incerteza combinada, para cada ponto fixo medido pelo termopar, leva em 

consideração a contribuição de cada uma das possíveis fontes de erro, onde seus divisores são 

estabelecidos de acordo com a distribuição de probabilidade correspondente: 
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 [Equação 27] 

 

Emu  é a incerteza obtida através do desvio padrão das 25 leituras realizadas durante o regime 

de estabilidade na realização do ponto fixo. 

Empu é a incerteza fornecida pelo certificado de calibração do multímetro.  

ERmpu é a incerteza devida à resolução do multímetro. 

Edmu  é a incerteza devida à deriva do multímetro, estabelecida como a diferença entre as 

correções obtidas nas 2 últimas calibrações.  

tceu  é a incerteza declarada no certificado de calibração ou relatório de comparação da 

célula de ponto fixo utilizada. 

tjru  é a incerteza da realização do ponto do gelo onde a junção de referência é inserida.   
 

stu  
é a incerteza devida à estabilidade do termopar, obtida pela diferença entre as leituras 

realizadas no ponto da prata, antes e após o recozimento. 

nhu  é a incerteza devida à não homogeneidade do termopar, obtida durante a avaliação da 

homogeneidade termoelétrica.  

aju  é a incerteza devida ao ajuste da curva de calibração. 

A expressão da incerteza expandida da f.e.m medida pelo termopar em cada ponto fixo, 

em unidades de temperatura será dada por:  

 

t
t

t uE
S

CUE 
1

2)(    [Equação 28] 

 

8.4. Avaliação do forno utilizado para calibrações secundárias 
 

O forno Carbolite modelo TZF 12/75/700, adquirido recentemente pelo Later e que será 

utilizado para calibração por comparação de outros termopares, é constituído de três zonas de 

aquecimento que promovem a distribuição da temperatura em toda sua extensão. Para a 
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montagem do forno, foi utilizado um bloco de equalização de alumina de 19 cm com 5 furos, 

em 3 dos quais foram inseridos tubos de quartzo, conforme ilustrado nas figuras 22 e 23. Os 

tubos de quartzo servem para acomodar os termopares no interior do forno, garantindo uma 

imersão de 44 cm no meio térmico. Todo espaço restante foi preenchido com fibra cerâmica, 

proporcionando o isolamento térmico do sistema.  

 

 
Figura 28 –Detalhe do Forno Carbolite TZF 12/75/700 

 

 
Figura 29 – Disposição do Bloco de equalização no interior do Forno 

 

Para ser utilizado em calibrações, é necessário conhecer o comportamento do forno, 

especialmente da região na qual os sensores utilizados estarão inseridos. Para isso foi efetuada 

a avaliação da distribuição e estabilidade de temperatura do mesmo, seguindo procedimento 

descrito na norma NIT-LATER-036 [43].  

Os resultados obtidos nessa avaliação serão utilizados como componentes para o cálculo 

de incerteza de termopares em calibrações por comparação. 

 

Bloco de 
equalização 
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8.5. Comparação com outros termopares 
 

Com o conjunto de dados encontrados nas etapas anteriores foi possível realizar uma 

comparação com os dados obtidos na calibração de outros tipos de termopares do Laboratório 

de Termometria, como o termopar Ouro/Platina n/s INM-2003-01, calibrado pelo mesmo 

método de pontos fixos, para a faixa de 0 °C a 1000 °C e os termopares tipos S n/s LTS-0114 e 

B n/s LTB-0112,  para a faixa de 0 °C a 1100 °C.  

Por meio da comparação dos valores de incerteza encontrados nas medições utilizando os 

termopares Pt/Pd construídos, com os valores encontrados pelos demais termopares, e da 

comparação dos desvios provenientes do ajuste da função obtida pelos pontos medidos em 

relação à respectiva função de referência, é possível avaliar o comportamento dos mesmos, e a 

possível viabilidade de uso como padrões de trabalho em calibrações por comparação de outros 

tipos de termopares.                 
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9.   RESULTADOS OBTIDOS  

 

9.1. Primeiros termopares construídos 

Primeiramente, 2 dos 3 termopares foram construídos seguindo toda a sequência de 

desenvolvimento descrita no item 8.1, desde a limpeza inicial até a montagem final. Para esses 

2 termopares, identificados como LTPP-0415 e LTPP-0715, respectivamente,  foram utilizados 

os métodos de solda 1 e 2 apresentados na Figura 21. 

Ambos foram então submetidos a uma calibração inicial nos pontos de solidificação da 

prata, alumínio, zinco, estanho e no ponto do gelo, conforme metodologias descritas nos itens 

7.2.1 e 8.3.  

Os valores medidos, os desvios desses valores em relação à f.e.m de referência do 

termopar e a incerteza expandida obtida para cada um dos pontos medidos são apresentados nas 

tabelas abaixo:  

Ponto Fixo 

LTPP-0415 

Valores 

medidos (V) 

Desvios 

(V) 
U (°C) 

Ag (961,78 °C) 10803,80 -9,30 0,32 

Al (660,323 °C) 5776,22 -6,18 0,32 

Zn (419,527 °C) 2961,58 -2,72 0,34 

Sn (231,928 °C) 1427,39 -1,21 0,37 

Gelo (0,0 °C) -0,47 -0,47 0,40 

Tabela 5 - Resultados da primeira calibração do termopar LTPP-0415 
 

Ponto Fixo 

LTPP-0715 

Valores 

medidos (V) 

Desvios 

(V) 

U  

(°C) 

Ag (961,78 °C) 10805,89 -7,21 0,32 

Al (660,323 °C) 5776,31 -6,09 0,36 

Zn (419,527 °C) 2963,13 -1,17 0,46 

Sn (231,928 °C) 1427,80 -0,80 0,57 

Gelo (0,0 °C) -1,31 -1,31 0,73 

Tabela 6 - Resultados da primeira calibração do termopar LTPP-0715 
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Para o cálculo da incerteza expandida de calibração, foi utilizada a planilha de calibração 

“Modelo_Termopar_PF_Comp.xls” contendo cada uma das componentes descritas na 

Equação 27.  

Após a calibração, iniciou-se o procedimento de estabilização dos termopares. A 

estabilização de cada um dos termopares seguiu, repetidas vezes, a sequência: medição do 

ponto de solidificação da prata  avaliação da homogeneidade  recozimento térmico em 

forno. 

 
Figura 30 - Detalhe do recozimento do termopar LTPP-0415 no Forno Carbolite TZF 18/75/600   

 

9.1.1. Problemas observados 

Durante a estabilização do termopar LTPP-0415, houve um rompimento na região da 

solda, que é localizada em uma posição central, enquanto era realizada a oitava medição do 

ponto da prata. O termopar foi então desmontado e efetuou-se uma nova solda dos fios em uma 

posição lateral, conforme figuras abaixo.  
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Figura 31 - Detalhe do rompimento na região da solda do termopar LTPP-0415, e Figura 32 -  Nova montagem 

executada em seguida 
 

Além disso, também durante o procedimento de estabilização dos termopares, o cadinho, 

recipiente de grafite que armazena a prata no interior da célula, rompeu, inviabilizando a 

continuidade do procedimento, conforme figura 33. Para realização do ponto da prata é 

necessário inserir gás argônio no interior da célula, a fim de evitar a entrada de oxigênio, o que 

causa a degradação do grafite em elevadas temperaturas. Acredita-se que em algum momento a 

vazão de argônio tenha sido insuficiente, ao ponto de permitir a entrada de oxigênio no interior 

da célula, o que culminou no rompimento do cadinho. 

Como o ponto da prata é utilizado em diversas etapas desse estudo, tanto para calibração, 

quanto estabilização e avaliação da não-homogeneidade dos fios do termopar, as medições 

foram interrompidas para construção de uma nova célula. Após sua construção e montagem, a 

nova célula, foi inserida no forno Hart Scientific 9116, conforme figura 34.  

O forno Hart 9116 possui 3 zonas de aquecimento, sendo 1 central, 1 de topo e 1 de 

fundo. Através de uma adequada combinação da configuração da temperatura dessas 3 zonas é 

possível garantir que o gradiente de temperatura no interior da célula seja mínimo. Para isso, é 

necessário avaliar diversas dessas combinações, até se obter a configuração ideal. 

 
Figura 33 - Detalhe do cadinho de grafite quebrado e do metal que eram utilizados na célula da prata 
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Figura 34 - Nova célula da prata inserida no Forno Hart 9116 

  

 

Nessa avaliação foi utilizado um termopar Tipo Au/Pt n/s INM-2003-01 desenvolvido no 

próprio Later, previamente estabilizado e calibrado. A zona central do forno foi configurada 

para 950 °C, temperatura ligeiramente inferior ao ponto de fusão da prata, e diversas 

combinações de temperaturas para as demais zonas foram testadas. A indicação de cada zona 

do forno corresponde a um diferencial de temperatura em relação à zona central. Para cada uma 

dessas combinações, o termopar era inserido até o fundo do poço termométrico da célula. Após 

a estabilização das indicações o mesmo era deslocado de 2 cm em 2 cm, no sentido de retirada 

da célula, até a posição de 14 cm.  Os resultados dessa avaliação e as configurações testadas 

para temperatura de topo (T) e fundo (F) em °C são apresentadas na tabela abaixo: 

 

Posição T: -68 F:13 T: -65 F:13 T: -65 F:20 T: -75 F: 30 T: -70 F:35 T:-65 F:40 T:-65 F:45 
0 cm 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
2 cm 3,3 2,4 3,6 0,0 1,6 1,1 1,0 
4 cm 7,3 5,0 6,1 0,6 2,9 2,8 2,3 
6 cm 12,9 10,4 10,6 2,5 6,4 5,7 5,0 
8 cm 18,2 19,1 17,4 6,1 10,8 12,8 10,1 

10 cm 25,7 28,9 26,0 10,7 16,5 21,5 18,4 
12 cm 31,1 34,7 34,3 10,9 21,5 30,8 26,5 
14 cm 32,5 35,9 34,5 -5,9 0,9 8,8 5,0 

Tabela 7 - Resultados da avaliação do Forno Hart 9116 
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O gráfico abaixo apresenta os valores das variações das f.e.ms observadas nessa 

avaliação. A melhor configuração encontrada foi a de -70 °C para a temperatura de topo e 

35 °C para a temperatura de fundo. Essa escolha foi determinada de acordo com critérios que 

estabelecem que a temperatura do topo (14 cm) deve ser superior à temperatura de fundo e que 

a variação da f.e.m ao longo de toda a extensão da célula deve ser a menor possível.  

 

 
Gráfico 3 - Variação da f.e.m para cada configuração testada na avaliação do Forno Hart 9116 

 

 

Após a operacionalização da nova célula da prata, foi possível realizar novos ciclos de 

medições com os termopares em estudo. Foram realizados, então, 12 ciclos de medições com o 

termopar LTPP-0415, o que totalizou 460 horas de recozimento (400 horas a 1100 °C e 60 

horas a 1300 °C) e 8 ciclos de medições com o termopar LTPP-0715, totalizando 260 horas de 

recozimento (200 horas a 1100 °C e 60 horas a 1300 °C).  

Os resultados da estabilização dos termopares LTPP-0415 e LTPP-0715 são apresentados 

nas tabelas a seguir. 
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LTPP-0415 

Medição 
(N°) 

Temperatura 
de 

Recozimento 
(°C) 

Tempo de 
recozimento 

(h) 

Valor 
Medido 

(V) 

Desvio 
(V) 

Não 
homogen. 

(V) 

Não 
homogen. 

(°C) 

1 0 0 10803,80 9,30 5,13 0,27 
2 1100 50 10804,96 8,15 3,53 0,18 
3 1100 50 10803,93 9,17 3,79 0,20 
4 1100 50 10806,55 6,55 2,50 0,13 
5 1100 50 10805,53 7,57 1,82 0,09 
6 1100 50 10806,61 6,49 2,29 0,12 
7 1100 50 10805,51 7,59 2,21 0,12 
8* 1100 50 10806,32 6,78 3,92 0,20 
9 1100 50   10805,96   7,14 1,74 0,09 
10 1300 20   10807,99   5,11 1,38 0,07 
11 1300 20   10807,71   5,39 1,55 0,08 
12 1300 20   10807,84   5,26 1,33 0,07 

* Rompimento da solda da junção de medição e primeira medição utilizando a nova célula da prata. 

Tabela 8 - Resultados obtidos durante a estabilização do termopar LTPP-0415 

 

 

O critério estabelecido para o termopar ser considerado estável durante o procedimento 

de estabilização, foi o de que a variação da f.e.m. nas 3 últimas medições deveria ser igual ou 

inferior a 0,5 V (0,026 °C). 

Através da Tabela 8, é possível observar que entre as medições 4 e 9, com recozimentos 

de 50 horas a 1100 °C, os valores das f.e.m.s medidas pelo termopar oscilavam dentro de 

aproximadamente 1 V (0,052 °C). A partir daí, optou-se então por iniciar novos ciclos de 

recozimentos a 1300 °C em períodos de 20 horas cada, onde foi possível observar um 

acréscimo do valor da f.em. medida e posterior estabilização do termopar, dentro de 0,29 V 

(0,015 °C). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

82 

 

    
 

 

LTPP-0715 

Medição 
(N°) 

Temperatura 
de 

Recozimento 
(°C) 

Tempo de 
recozimento 

(h) 

Valor 
Medido 

(V) 

Desvio 
(V) 

Não 
homogen. 

(V) 

Não 
homogen. 

(°C) 

1 0 0 10805,75 7,35 4,29 0,22 
2* 1100 50 10808,47 4,63 1,36 0,07 
3 1100 50 10808,66 4,44 1,45 0,08 
4 1100 50 10808,02 5,08 1,50 0,08 
5 1100 50 10806,88 6,22 1,70 0,09 
6 1300 20 10807,57 5,53 1,06 0,06 
7 1300 20 10807,87 5,23 1,67 0,09 
8 1300 20 10807,59 5,51 1,27 0,07 
* Primeira medição utilizando a nova célula da prata. 

Tabela 9 - Resultados obtidos durante a estabilização do termopar LTPP-0715 

  

Os resultados apresentados pelo termopar LTPP-0715 indicam desvios inferiores, quando 

comparados aos valores encontrados pelo termopar LTPP-0415, desde a primeira medição. 

Houve uma redução significativa da f.e.m, de 2,72 V (0,14 °C), após o primeiro recozimento 

de 50 horas a 1100 °C e, em seguida, os 3 valores medidos subsequentes oscilaram dentro de 

aproximadamente 0,6 V (0,03 °C), bastante próximo do critério de estabilização estabelecido. 

Entretanto, na quinta medição, observou-se uma redução no valor da  f.e.m. medida. A partir 

daí, iniciou-se o procedimento de recozimento a 1300 °C, fazendo com que a f.e.m. voltasse a 

subir.  

Nas 3 medições subseqüentes, os valores das f.e.m.s obtidas comprovaram a estabilização 

do termopar, onde a variação observada foi de 0,3 V (0,015 °C).  

Após constatada a estabilidade, os 2 termopares foram submetidos à calibração final, 

utilizando a mesma metodologia adotada para sua calibração inicial. Os resultados obtidos são 

apresentados nas tabelas a seguir.   
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Ponto Fixo 

LTPP-0415 

Valores 

medidos (V) 

Desvios 

(V) 
U (°C) 

Ag (961,78 °C) 10807,39 -5,70 0,11 

Al (660,323 °C) 5778,01 -4,37 0,12 

Zn (419,527 °C) 2960,91 -3,44 0,16 

Sn (231,928 °C) 1428,36 -0,20 0,20 

Gelo (0,0 °C) 0,74 0,74 0,26 

Tabela 10 - Resultados obtidos na calibração realizada após estabilização do termopar LTPP-0415 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Resultados obtidos na calibração realizada após estabilização do termopar LTPP-0715 

 

9.2. Avaliação de forno de calibração 

Em seguida, os 2 termopares foram utilizados para realizar a avaliação da distribuição e 

estabilidade térmica do Forno Carbolite modelo TZF 12/75/700 na faixa de 100 °C a 1100 °C, 

limite de operação do forno. A distribuição de temperatura consiste da avaliação do gradiente 

radial e gradiente axial do forno. 

Para avaliação do gradiente radial, o Termopar LTPP-0415 foi utilizado para monitorar a 

temperatura do forno, na posição do furo 2, enquanto o termopar LTPP-0715 era deslocado 

entre as posições 1 e 3, conforme figura abaixo. Cada vez que o termopar era deslocado entre 

os furos, aguardava-se a estabilização das indicações e anotava-se então o valor médio de 4 

leituras, utilizando-se o programa PFix233.  O gradiente radial foi definido como sendo a 

Ponto Fixo 

LTPP-0715 

Valores 

medidos (V) 

Desvios 

(V) 

U  

(°C) 

Ag (961,78 °C) 10807,14 -5,95 0,09 

Al (660,323 °C) 5777,78 -4,60 0,10 

Zn (419,527 °C) 2963,78 -0,56 0,12 

Sn (231,928 °C) 1428,63 0,07 0,15 

Gelo (0,0 °C) 0,42 0,42 0,18 
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diferença das indicações do termopar entre os 2 furos, corrigidas pelas variações de temperatura 

registradas pelo termopar de monitoramento.  

 

 

 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
Figura 35 - Disposição dos furos de inserção dos termopares na entrada do forno Carbolite TZF 12/75/700 

  

A avaliação do gradiente axial consiste em mensurar a distribuição de temperatura 

quando o termopar é utilizado em diferentes imersões no forno. Para isso o Termopar LTS-

0114 foi deslocado de 1 cm em 1 cm desde a posição inicial, até 8 cm no sentido de retirada 

do meio térmico. O gradiente axial foi definido como a máxima variação de temperatura 

observada nesse procedimento para cada ponto medido. 

Para avaliação da estabilidade temporal, as indicações do termopar de monitoramento na 

posição de furo 2 foram registradas durante um período de aproximadamente 1 hora utilizando-

se o programa PFix233, específico para calibrações de termopares por comparação. A 

estabilidade temporal foi então definida como sendo a diferença entre o valor máximo e o valor 

mínimo encontrado nesse período de tempo. A média dos valores encontrados foi definida 

como sendo a temperatura real do meio térmico e foi utilizada para encontrar o valor da 

correção entre a temperatura real do forno e o set point do controlador. 
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Os resultados da avaliação do forno são apresentados na tabela abaixo: 

 

Ponto 
Gradiente Radial 

(°C) 
Estabilidade Temporal 

(°C) 
Gradiente Axial 

(°C) 
100 0,00 0,05 0,13 
200 0,01 0,05 0,13 
300 0,05 0,04 0,15 
400 0,04 0,04 0,24 
500 0,05 0,05 0,47 
600 0,05 0,05 0,68 
700 0,05 0,03 1,06 
800 0,08 0,03 1,28 
900 0,08 0,03 1,78 
1000 0,12 0,04 1,99 
1100 0,16 0,08 2,86 

Tabela 12 - Resultados da avaliação da distribuição de temperatura e estabilidade térmica do Forno Carbolite 
utilizando os termopares LTPP-0415 e LTPP-0715 

 

Esses dados posteriormente foram utilizados como componentes da incerteza do Forno 

para calibração de termopares pelo método da comparação com termopares-padrão. 

Pelos resultados encontrados nessa avaliação concluiu-se que o forno apresentou uma boa 

estabilidade de temperatura e gradiente radial em todos os pontos avaliados. Através da 

avaliação do gradiente axial do forno foi possível concluir que a influência da posição do 

termopar é significativa e, portanto, o procedimento de calibração de termopares por 

comparação deve ser sempre realizado utilizando-se a profundidade de imersão máxima de 440 

mm.  
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9.3. Terceiro termopar construído 

Em seguida, foi construído o terceiro termopar, o qual foi identificado como LTPP-0516, 

que utiliza método de solda 3 da Figura 21, cuja união dos fios da junção de medição é inserida 

no capilar, conforme a sequência de figuras 36 e 37.  

           
Figura 36 - Detalhe da solda realizada na construção do termopar LTPP-0516 e Figura 37 - Posterior inserção no 

tubo capilar 
 

 

Assim como os demais, o termopar foi submetido a uma calibração inicial, nos pontos de 

solidificação da prata, alumínio, zinco, estanho e ponto do gelo. Os resultados dessa calibração 

são apresentados na tabela abaixo.  

Ponto Fixo 

LTPP-0516 

Valores 

medidos (V) 

Desvios 

(V) 
U (°C) 

Ag (961,78 °C) 10804,13 -8,96 0,28 
Al (660,323 °C) 5775,57 -6,81 0,35 

Zn (419,527 °C) 2959,27 -5,08 0,49 
Sn (231,928 °C) 1426,67 -1,90 0,64 

Gelo (0,0 °C) -0,57 -0,57 0,84 
Tabela 13 - Resultados da primeira calibração do Termopar LTPP-0516 

 

Após a calibração inicial, para a sequência de estabilização, adotou-se o procedimento de 

recozimentos periódicos de 20 horas a 1300 °C, por ter mostrado-se bastante eficiente, quando 

comparado ao procedimento de 50 horas a 1100 °C, na estabilização dos termopares 
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LTPP-0415 e LTPP-0715. Foram realizados então, 8 ciclos de medição com o termopar LTPP-

0516, o que totalizou 140 horas totais de recozimento. Os resultados obtidos nesse 

procedimento de estabilização são apresentados na tabela abaixo: 

LTPP-0516 

Medição 
(N°) 

Temperatura 
de 

recozimento 
(°C) 

Tempo de 
recozimento 

(h) 

Valor Medido 
(V) 

Desvio 
(V) 

Não 
homogen. 

(V) 

Não 
homogen. 

(°C) 

1 0  0 10804,78 8,32 4,80 0,25 
2 1300 20 10805,79 7,31 3,45 0,18 
3 1300 20 10808,23 4,87 3,14 0,16 
4 1300 20 10807,14 5,96 2,83 0,15 
5 1300 20 10807,24 5,86 2,95 0,15 
6 1300 20 10808,05 5,05 1,74 0,09 
7 1300 20 10808,24 4,86 1,90 0,10 
8 1300 20 10808,16 4,94 0,95 0,05 

Tabela 14 - Resultados obtidos durante a estabilização do termopar LTPP-0516 

 

É possível observar que, após um primeiro ciclo de recozimento, o valor da f.e.m medida 

pelo termopar sofre um acréscimo de aproximadamente 1 µV (0,05 °C) e, após o segundo 

recozimento (40 horas total), atinge um valor próximo ao valor observado ao final da sua 

estabilização. Nos recozimentos subsequentes, os valores das f.e.ms medidas oscilaram dentro 

de aproximadamente 1 µV (0,05 °C)  e, nas 3 últimas medições, essa variação foi de 

aproximadamente 0,19 µV (0,01 °C), indicativo de estabilidade do termopar. 

Concluída a estabilização do termopar, foi realizada então sua calibração final, cujos 

resultados são apresentados abaixo. 

Ponto Fixo 

LTPP-0516 

Valores 

medidos (V) 

Desvios 

(V) 
U (°C) 

Ag (961,78 °C) 10807,71 -5,38 0,062 

Al (660,323 °C) 5778,88 -3,51 0,063 

Zn (419,527 °C) 2964,84 0,49 0,075 

Sn (231,928 °C) 1430,46 0,91 0,080 

Gelo (0,0 °C) -0,39 -0,50 0,091 

Tabela 15 - Resultados obtidos na calibração realizada após estabilização do termopar LTPP-0516 
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9.4. Comparação dos resultados obtidos pelos 3 termopares 
construídos 

Após concluir todas as etapas de construção, estabilização e calibração dos 3 termopares 

foi possível comparar os seus resultados. Essa comparação consiste em avaliar os 

procedimentos de estabilização adotados para cada um dos termopares, os resultados obtidos 

nas avaliações de homogeneidade e as incertezas expandidas calculadas em suas calibrações. 

9.4.1. Avaliação da estabilização dos termopares 

 

O gráfico 4 apresenta os valores medidos no ponto da prata, para cada um dos termopares 

construídos, durante o procedimento de estabilização.  

 
Gráfico 4 – Resultados obtidos nas medições do ponto da prata durante o procedimento de estabilização dos 

termopares 
 

Comparando-se os 2 procedimentos de recozimentos adotados, a 1100 °C por 50 horas 

para os termopares LTPP-0415 e LTPP-0715 e a 1300 °C por 20 horas para o termopar 

LTPP-0516, é possível observar que ambos mostraram-se bastante eficientes. Entretanto, a 
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metodologia adotada para o termopar LTPP-0516, com recozimentos a 1300 °C, possibilitou a 

estabilização em um período de tempo reduzido (aproximadamente 140 horas).  

A metodologia de recozimentos a 1100 °C mostrou-se eficiente para o termopar 

LTPP-0715, onde, após o primeiro recozimento de 50 horas, o termopar apresentou um 

acréscimo de 2,72 µV (0,14 °C) no valor da sua f.e.m, atingindo valor próximo ao valor 

observado na sua estabilização. Já para o termopar LTPP-0415, os ciclos de recozimentos a 

1100 °C foram insuficientes para garantir a sua estabilização, que só foi atingida após iniciados 

os ciclos de recozimento a 1300 °C. 

É interessante notar que a estabilização dos 3 termopares se deu em valores de f.e.m. 

bastante próximos, em  torno de 10808 µV.  

 

9.4.2. Avaliação da homogeneidade dos fios dos termopares 

 

Os gráficos 5, 6 e 7 destacam os valores obtidos nas avaliações da homogeneidade dos 

fios dos termopares LTPP-0415, LTPP-0715 e LTPP-0516, indicados nas tabelas 8, 9 e 14, 

realizadas durante o procedimento de estabilização, nas medições do ponto da prata, após cada 

recozimento, de acordo com procedimento descrito em 8.2.2.  
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Gráfico 5 – Resultados obtidos nos testes de homogeneidade do Termopar LTPP-0415 

 
 

Observando o gráfico 5 é possível perceber a evolução na homogeneidade dos fios do 

termopar LTPP-0415 a medida que o termopar é submetido aos ciclos de recozimentos. O valor 

obtido na última medição (0,07 °C) é aproximadamente 4 vezes menor do que o valor 

apresentado na primeira medição (0,27 °C) . O valor elevado (0,20 °C) observado após 350 

horas de recozimento pode ser justificado pelas tensões mecânicas às quais os fios foram 

submetidos durante a remontagem do termopar após ruptura da solda da sua junção de 

medição. 
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Gráfico 6 - Resultados obtidos nos testes de homogeneidade do Termopar LTPP-0715 

 
O gráfico do termopar LTPP-0715 demonstra que, após o primeiro recozimento, o valor 

da não homogeneidade reduziu significativamente, de 0,22 °C para 0,07 °C, e se manteve 

próximo desse valor após os recozimentos subsequentes. Como esse termopar teve 

comportamento semelhante na avaliação de estabilidade, onde também observou-se uma 

redução significativa do valor dos desvios após o primeiro recozimento, e em seguida os 

valores também oscilaram dentro de um intervalo pequeno nas medições subsequentes, esse 

comportamento foi entendido como um indicativo de estabilidade do termopar. 
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Gráfico 7 - Resultados obtidos nos testes de homogeneidade do Termopar LTPP-0516 

 

A evolução da homogeneidade dos fios do termopar LTPP-0516 se deu de forma gradual. 

Após o primeiro recozimento houve uma redução de 0,07 °C em relação ao primeiro valor 

obtido. Nos 3 recozimentos subsequentes os valores mantiveram-se próximos, com variação de 

0,03 °C e, após 100 horas de recozimento, foi observada uma nova redução de 0,06 °C. Na 

medição final, após a estabilização do termopar, o valor indicado de 0,05 °C é menor do que o 

valor obtido pelos demais termopares. 
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9.4.3. Avaliação das incertezas obtidas pelos termopares  

 

Os gráficos 8, 9 e 10 destacam os valores das incertezas expandidas (Ue) encontradas nas 

calibrações realizadas antes e após o procedimento de estabilização de cada termopar para cada 

ponto fixo medido, calculadas pela equação 28 e apresentadas nas tabelas 5, 6, 10, 11, 13 e 15. 

 
Gráfico 8 - Incertezas calculadas para cada ponto fixo, em calibrações realizadas antes e após o processo de 

estabilização do Termopar LTPP-0415 

 

A incerteza inicial do termopar LTPP-0415 foi inferior aos demais desde o ponto do gelo 

(0 °C) até o ponto do alumínio (660,323 °C). Como a execução da técnica adotada para a 

construção deste termopar, com a solda localizada em uma posição central, é menos complexa 

acredita-se que o termopar tenha sofrido menos tensões mecânicas no procedimento de 

construção, quando comparado aos outros termopares, e isto refletiu na incerteza da calibração 

inicial. Entretanto, após o procedimento de estabilização, a incerteza final obtida por este 

termopar foi superior aos demais em todos os pontos medidos, ou seja, este termopar foi o que 

apresentou a menor redução da incerteza após o procedimento de estabilização.  
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Gráfico 9- Incertezas calculadas para cada ponto fixo, em calibrações realizadas antes e após o processo 

de estabilização do Termopar LTPP-0715 

 
 A redução da incerteza obtida com o termopar LTPP-0715 foi bastante significativa, 

evidenciando a eficácia da metodologia de estabilização adotada. Ao avaliarmos a incerteza 

final obtida na sua calibração, dentre os 3 termopares construídos, seu desempenho foi superior 

ao termopar LTPP-0415 e inferior ao do termopar LTPP-0516.  
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Gráfico 10 - Incertezas calculadas para cada ponto fixo, em calibrações realizadas antes e após o 

processo de estabilização do Termopar LTPP-0516 

Dentre os 3 termopares construídos, aquele que apresentou a maior redução da incerteza 

no procedimento de estabilização, e que obteve o menor valor de incerteza final para cada um 

dos pontos fixos foi o termopar LTPP-0516, o que evidencia que o método construtivo e o 

procedimento de recozimento adotados para este termopar foram bastante eficazes. Os fatores 

que contribuíram para o baixo valor de incerteza final foram os resultados obtidos no teste de 

homogeneidade e a incerteza proveniente do ajuste da curva do termopar.  
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9.5.  Comparação entre os termopares construídos e os termopares 

padrão do Laboratório de Termometria 

Após concluir todas as etapas de construção, estabilização e calibração dos 3 termopares 

foi possível também comparar seus resultados com os resultados obtidos pelos termopares-

padrão que atualmente são utilizados no Laboratório de Termometria para calibração de outros 

sensores de temperatura. São eles: 

 Um termopar Tipo B, identificado como LTB-0112 

 Um termopar Tipo S, identificado como LTS-0114  

 Um termopar Tipo Ouro/Platina (Au/Pt) identificado como INM-2003-01 

Esses termopares foram recentemente calibrados no Later, utilizando a mesma 

metodologia e o mesmo conjunto de pontos fixos adotados para os termopares em estudo. Os 

valores medidos, e as incertezas encontradas nessas calibrações e os resultados obtidos nos 

testes de homogeneidade realizados para estes termopares, são apresentados nas Tabelas 16 e 

17. 

Tabela 16 – Resultados de incerteza das calibrações dos termopares LTB-0112, LTB-0114 e INM-2003-01 

 

Termopar Tipo 
Não Homog. 

(°C) 

LTB-0112 B 0,25 

LTS-0114 S 0,13 

INM-2003-01 Au/Pt 0,03 

Tabela 17 - Resultados obtidos nos testes de homogenidade realizados com os termopares LTB-0112, LTB-
0114 e INM-2003-01 

 

Ponto Fixo 

LTB-0112 LTS-0114 INM-2003-01 

Valores 

medidos 

(V) 

U  

(°C) 

Valores 

medidos 

(V) 

U  

(°C) 

Valores 

medidos 

(V) 

U  

(°C) 

Ag (961,78 °C) 4486,81 0,32 9125,86 0,16 16109,85 0,05 

Al (660,323 °C) 2165,98 0,34 5843,24 0,16 9313,40 0,05 
Zn (419,527 °C) 868,74 0,39 3437,55 0,17 4941,73 0,05 
Sn (231,928 °C) 247,31 0,56 1709,89 0,17 2234,35 0,05 

Gelo (0,0 °C) -0,41 4,57 0,17 0,19 0,65 0,08 
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Essa comparação consiste em avaliar os dados obtidos no teste de homogeneidade dos 

fios dos termopares, os valores das incertezas expandidas encontradas para cada ponto fixo de 

temperatura, e os desvios obtidos entre a função ajustada para o termopar e a respectiva função 

de referência.  

Para auxiliar nessa análise, esses parâmetros, para todos os termopares, foram 

representados nos gráficos a seguir.   

9.5.1. Avaliação da homogeneidade dos termopares 

No gráfico 11, são representados os resultados obtidos nos testes de homogeneidade dos 

3 termopares construídos e dos 3 termopares padrão do Later. 

 

 
Gráfico 11 - Resultados obtidos nos testes de homogeneidade realizados por cada termopar 

 

É possível observar que, dentre todos os termopares avaliados, o que obteve os melhores 

resultados no teste de homogeneidade foi o termopar de ouro/platina (Au/Pt), INM-2003-01, 

com um valor de 0,03 °C. Esse resultado era esperado, visto que a homogeneidade desse tipo 

de termopar, feito a partir de fios de alta pureza, é comprovada em estudos já realizados. [16]  

Os 3 termopares de platina/paládio (Pt/Pd) construídos neste trabalho obtiveram 

resultados bastante próximos entre si, com destaque para o termopar LTPP-0516, cujo 

desempenho (0,05 °C) foi o que mais se aproximou do termopar INM-2003-01.  

Os 2 termopares feitos a partir de ligas de platina-ródio (Pt-Rh), LTS-0114 e LTB-0112, 

foram os que apresentaram os maiores resultados de não-homogeneidade, 0,13 °C e 0,25 °C, 

respectivamente.  
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9.5.2. Avaliação da incerteza final obtida pelos termopares 

 

 
Gráfico 12 – Incertezas encontradas nas calibrações dos 3 termopares contruídos e dos 3 termopares 

padrão nos pontos do gelo (0,0 °C), estanho (231,928 °C), zinco (419,527 °C), alumínio (660,323 °C) e prata 
(961,78 °C) 

 

Nota: No gráfico 12, parte dos resultados obtidos pelo termopar LTB-0112 foi 

desconsiderada, para uma melhor visualização dos dados obtidos pelos demais termopares.   

Analisando o gráfico é possível observar que, assim como no teste de homogeneidade, o 

termopar que apresentou os menores resultados de incerteza, para toda a faixa de calibração, foi 

o termopar INM-2003-01, com valores que variam de 0,08 °C no ponto do gelo (0,0 °C), até 

0,05 no ponto da prata (961,78 °C). 

O mesmo ocorreu para o termopar LTPP-0516, que também obteve resultados bastante 

próximos ao termopar INM-2003-01, com uma incerteza que variou de 0,091 °C no ponto do 

gelo até 0,062 °C no ponto da prata. 

O desempenho do termopar LTPP-0715 foi superior ao dos dois termopares Pt-Rh em 

toda a faixa de temperatura. Já a incerteza obtida pelo termopar LTPP-0415 foi inferior à obtida 

pelo termopar LTB-0112 em toda a faixa de temperatura e ao termopar LTS-0114, apenas a 

partir do ponto do zinco (419,527 °C).   
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9.5.3. Avaliação dos desvios entre a curva ajustada e as funções de 
referência dos termopares 

 As curvas de calibração dos termopares foram obtidas seguindo procedimento 

descrito no item 7.2.1.1, utilizando para o cálculo da função-desvio um polinômio de terceiro 

grau. Os desvios obtidos entre a curva de calibração do termopar e a respectiva função de 

referência, para a faixa de temperatura de 0 °C até 1500 °C são apresentados no gráfico 13. 

Quanto maior são os desvios encontrados ao longo da faixa, menor é o grau de concordância 

entre os valores ajustados e o comportamento característico do termopar, definido pela função 

de referência, ou seja, menor é a eficácia do ajuste utilizado.   

 
Gráfico 13 – Desvios obtidos entre a função de calibração para cada termopar e sua função de 

referência correspondente 
 
Nota: O ajuste da curva de calibração do termopar INM-2003-01 foi feito de 0 °C até 

1000 °C, pois esse é o limite de operação para termopares ouro/platina. 

No gráfico 13, parte dos dados obtidos pelo termopar LTS-0114 foram suprimidos para 

uma melhor visualização dos desvios obtidos pelos demais termopares, visto que, seu desvio 

máximo, observado a 1500 °C, foi de aproximadamente -24,86 µV (-2,0 °C).  

A extrapolação da curva do termopar LTPP-0516 mostrou-se satisfatória até 

aproximadamente 1300 °C, onde o desvio máximo observado foi de -5,57 µV (-0,3 °C) a 

900 °C. A partir desse ponto os desvios passaram a crescer, atingindo o valor de 20,84 µV 
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(0,83 °C) a 1500 °C. Para o termopar LTPP-0415 o valor máximo dos desvios foi de -0,34 °C, 

e se deu na faixa de temperatura entre 593 °C e 791 °C (-0,34 °C) e o valor do desvio a 1500 

°C foi de aproximadamente 3,88 µV (0,15 °C), o melhor resultado para essa extrapolação 

dentre os termopares construídos. 

O desvio máximo observado para o termopar INM-2003-01 foi de -11,08 µV (-0,43 °C) a 

1000 °C. Esse valor é superior ao valor máximo obtido pelos 3 termopares construídos para 

essa faixa de temperatura. 

A curva acentuada do gráfico do termopar LTB-0112 indica que, para uma maior faixa de 

temperatura, os desvios observados para função ajustada são maiores do que os valores 

observados pelos 3 termopares construídos, ou seja, o ajuste realizado para este termopar em 

função dos pontos medidos é menos representativo do comportamento ideal do termopar, 

ocasionando um aumento da incerteza de medição para toda a faixa. 

É possível avaliar que, ainda que os resultados apresentados sejam satisfatórios, para 

calibrações nessa faixa de pontos fixos, de 0 °C até 961,78 °C, pequenas diferenças nos 

resultados de medição acarretam significativas diferenças em extrapolações dessa magnitude, 

vide a diferença de 16,96 µV (0,67 °C) entre os desvios encontrados pelo termopar LTPP-0516 

e LTPP-0415 a 1500 °C. É interessante notar também que, apesar do desempenho inferior nos 

testes de homogeneidade e na incerteza final obtida para toda a faixa de calibração, os desvios 

observados na extrapolação da curva do termopar LTPP-0415 foram inferiores aos demais na 

faixa de temperatura entre 1300 °C e 1500 °C. 

Um parâmetro que permite quantificar a qualidade dos ajustes realizados para cada 

termopar é o desvio-padrão do ajuste, calculado através da Equação 24. Quanto maior for o 

valor desse parâmetro, menor a qualidade do ajuste do termopar. O desvio padrão do ajuste 

calculado para cada termopar é apresentado na tabela a seguir. 

Termopar Tipo Saj. (°C) 

LTPP-0415 Pt/Pd 0,24 

LTPP-0715 Pt/Pd 0,22 

LTPP-0516 Pt/Pd 0,28 

LTB-0112    B 0,57 

LTS-0114    S 1,58 

INM-2003-01 Au/Pt 0,29 

Tabela 18 – Desvio-padrão do ajuste dos termopares 
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 Apesar de obter os melhores resultados na incerteza final de calibração e nos testes 

de homogeneidade, dentre os 3 termopares construídos para esse estudo, para esta faixa de 

temperatura, o termopar LTPP-0516 foi o que apresentou o maior desvio padrão do ajuste 

(0,28 °C). Já o termopar LTPP-0715 foi o que obteve o melhor resultado nessa avaliação 

(0,22 °C).   

Comparando-se todos os 6 termopares, é possível observar que os resultados do desvio-

padrão do ajuste obtido pelos termopares de metais puros (LTPP-0415, LTPP-0715, LTPP-

0516 e INM-2003-01) foram significativamente menores do que os resultados obtidos pelos 

termopares feitos de ligas Pt-Rh (LTB-0112 e LTS-0114), ou seja, as curvas de calibração dos 

termopares de metais puros se aproximam mais das respectivas funções de referência.  
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10.   CONCLUSÕES  

 

Todos os 3 termopares previstos para esse estudo foram construídos, seguindo toda a 

metodologia descrita no item 9, desde o procedimento de limpeza dos tubos e fios até a 

calibração final, e foram identificados como LTPP-0415, LTPP-0715 e LTPP-0516. 

A preocupação inicial com relação ao primeiro método construtivo, utilizado para o 

termopar LTPP-0415, cuja solda se situava em uma posição central, se confirmou. O método 

mostrou-se frágil em virtude da diferença da dilatação térmica dos fios de platina e de paládio, 

o que ocasionou o rompimento da junção de medição. Os outros 2 métodos de solda testados, a 

fim de compensar esse fenômeno, se mostraram eficientes, visto que, mesmo após diversos 

procedimentos de recozimentos e diversas medições em elevadas temperaturas, as junções dos 

termopares LTPP-0715 e LTPP-0516 se mantiveram unidas. 

Com relação à estabilização dos termopares, o método de recozimento térmico em fornos 

a 1300 °C com intervalos de 20 horas, adotado para o termopar LTPP-0516, mostrou-se 

bastante eficiente, permitindo sua estabilização em aproximadamente 140 horas. Já a 

metodologia de recozimentos a 1100 °C com intervalos de 50 horas mostrou-se eficiente 

apenas para o termopar LTPP-0715, mas não foi suficiente para garantir a estabilização do 

termopar LTPP-0415, mesmo após 350 horas. Sua estabilização somente foi possível com 

recozimentos posteriores a 1300 °C. 

Ao compararmos as incertezas expandidas obtidas nas calibrações realizadas após a 

estabilização dos termopares, e os resultados obtidos nos testes de homogeneidade para cada 

um deles é possível concluir que o método construtivo que obteve os melhores resultados foi o 

adotado para o termopar LTPP-0516, onde o fio de platina é curvado em “U” e a solda dos dois 

fios é realizada em uma posição lateral e, em seguida, inserida no tubo capilar. Um dos 

possíveis fatores que justificam seu desempenho superior quando comparado aos demais é que, 

ao inserirmos a junção de medição no interior do capilar, o deslocamento da junção dos fios 

quando o termopar é submetido a temperaturas elevadas ocorre em uma única direção, 

impedindo a flexão do conjunto, o que poderia gerar uma pequena tensão mecânica na região, e 

assim comprometer o efeito termoelétrico.  

Seu desempenho foi superior também aos termopares Tipo S, LTS-0114 e Tipo B, LTB-

0112 e bastante próximos ao Termopar Tipo Au/Pt, INM-2003-01, padrões de trabalho do 

Laboratório de Termometria. 
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Os termopares LTPP-0415 e LTPP-0715 mostraram-se bastante eficazes na avaliação do 

forno de calibração Carbolite modelo TZF 12/75/700, o qual passou a ser utilizado como meio 

térmico para calibração de termopares por comparação. Os valores do gradiente radial, 

gradiente axial e estabilidade do forno obtidos nessa avaliação passaram a ser utilizados como 

componentes da incerteza relativa ao meio térmico em calibração de termopares. Com as 

informações e resultados obtidos nessa avaliação foi elaborado um relatório técnico. [44] 

Confrontando os resultados obtidos pelos termopares construídos e os termopares padrão 

do Laboratório de Termometria, tanto nos testes de homogeneidade, quanto nas incertezas 

obtidas nas calibrações, foi possível evidenciar o desempenho superior dos termopares de 

metais puros (Au/Pt e Pt/Pd) em relação aos termopares feitos de ligas de Pt-Rh (Tipos S e B). 

Uma das possíveis justificativas para esses resultados é que, como esses termopares foram 

expostos a elevadas temperaturas, o ródio presente na composição dos termopares LTB-0112 e 

LTS-0114 possa ter formado um óxido estável, ocasionando a contaminação da platina, 

alterando a sua composição e resultando na perda de homogeneidade termoelétrica.  

Também foi possível confirmar, através da análise dos desvios das curvas de calibração, 

que o comportamento dos termopares de metais puros, por não demandarem ajustes na 

composição de seus fios, como os termopares de Pt-Rh, apresenta uma maior equivalência às 

suas respectivas funções de referência, o que reflete diretamente na incerteza de calibração. 

De uma maneira geral, os resultados obtidos pelos 3 termopares desenvolvidos nesse 

estudo foram bastante satisfatórios. As incertezas obtidas em calibração e a análise das funções-

desvio confirmam que esses sensores se apresentam como uma proposta de um padrão único a 

ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura (0 °C a 1500 °C), possibilitando a redução da 

incerteza em calibração de termopares por comparação, principalmente para faixas superiores a 

1000 °C onde, no Laboratório de Termometria do Inmetro, são utilizados como padrão 

termopares feitos a partir de ligas de Pt-Rh (Tipo R e B), dada a restrição do uso de termopares 

de Au/Pt a 1000 °C. 

Para os 3 termopares construídos foram gerados certificados de calibração [45] e os 

mesmos passaram a ser adotados como padrões de trabalho no Laboratório de Termometria.  
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11.   SUGESTÕES DE MELHORIAS E TRABALHOS FUTUROS  

 

Com relação ao procedimento de construção dos termopares, apesar da comprovação da 

eficácia da metodologia adotada, é possível torná-la mais eficiente por meio da aquisição de 

equipamentos mais modernos para determinadas etapas do processo, como o pirômetro de 

monitoramento do recozimento elétrico dos fios e a fonte de corrente utilizada. O pirômetro de 

filamento evanescente impossibilita a realização de medidas exatas de temperatura e torna o 

procedimento bastante subjetivo, uma vez que o critério de visualização do valor indicado é 

estabelecido pelo próprio observador. A fonte de corrente elétrica não permite um ajuste fino 

na corrente fornecida aos fios, visto que cada incremento no controlador corresponde a 

aproximadamente 0,4 A, valor bastante significativo para a exatidão desejada neste 

procedimento (11 A para o fio de platina e 12,5 A para o fio de paládio).   

Outro ponto passível de melhoria para esse estudo é o procedimento de solda dos 

termopares. O equipamento utilizado impossibilitou o controle ideal da temperatura da chama o 

que dificultou a união dos 2 fios. Esse procedimento é de grande importância em virtude da 

grande diferença entre o ponto de fusão do paládio (1555 °C) e da platina (1768 °C).  A 

aquisição de um novo equipamento pode tornar essa etapa mais eficiente, reduzindo tensões 

mecânicas provenientes da construção e montagem, o que reflete diretamente na 

homogeneidade dos termopares. 

No procedimento de estabilização dos termopares, é possível ainda realizar novos testes 

alterando os parâmetros de tempo e temperatura de recozimento, a fim de obter a relação que 

permita a melhor estabilização . 

Com relação à etapa de calibração, a utilização dos pontos fixos de temperatura adotados 

nesse estudo, desde o ponto do gelo (0,0 °C) até o ponto da prata (961,78 °C) mostrou-se 

bastante eficaz para esta faixa de temperatura, resultando em valores de incerteza da ordem de 

0,06 °C para o ponto mais alto. Entretanto, a extrapolação para valores mais elevados de 

temperatura, i.e. aproximadamente 1500 °C, demonstraram que  os valores de incerteza tendem 

a se tornar bastante elevados em função dos aumentos dos desvios dos valores ajustados. 

Outros estudos demonstram que a incerteza de calibração para termopares Tipo B, por 

exemplo, em temperaturas acima do ponto do cobre (1084 °C), ponto fixo de definição mais 

alto presente na EIT-90 para termômetros de contato, pode variar de 0,3 °C a 1100 °C para até 

3,0 °C a 1300 °C. [38] Para algumas aplicações industriais, esses valores podem ser 

considerados significativos. 
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Um método de minimizar a incerteza para a faixa mais alta de temperatura é a inclusão de 

mais um ponto fixo de temperatura, que não esteja presente na EIT-90, no intervalo entre o 

ponto do cobre e o limite superior que se deseja obter.  

Pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de desenvolver e estudar células de pontos 

fixos de alta temperatura, baseadas em ligas eutéticas metal-carbono [46]. O objetivo inicial do 

desenvolvimento dessas células seriam aplicações voltadas para termometria de radiação, em 

função de sua elevada faixa de temperatura de operação. Sua aplicação estendeu-se 

rapidamente à termometria de contato [47-48], em particular para medições utilizando 

termopares do tipo Platina/Paládio.  

Como exemplos de células de pontos fixos de ligas eutéticas metal-carbono, que estão 

sendo desenvolvidas e estudadas para possíveis aplicações em termometria de contato, 

podemos citar Ferro-Carbono (1153 ºC), Cobalto-Carbono (1324 ºC), Níquel-Carbono (1329 

ºC) e Paládio-Carbono (1492 ºC). 

Para esta finalidade, recentemente o Laboratório de Termometria adquiriu um Forno 

Thermal Technology, modelo 1000-6580-FP40 que poderá ser utilizado como meio térmico 

para desenvolvimento deste estudo. 

 

 

Figura 38 – Forno adquirido pelo Laboratório de Termometria para medições com células eutéticas 
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Estudos semelhantes desenvolvidos pelo NPL permitiram a redução da incerteza final em 

calibrações de termopares de metais nobres (tipo R, S e B), através da utilização de células 

eutéticas de Cobalto-Carbono e Paládio-Carbono. Essas incertezas, que antes eram de 

aproximadamente 3 °C para a faixa de 0 °C a 1500 °C, foram reduzidas para valores da ordem 

de 0,53 °C para a faixa de temperatura de 0 °C a 1324 °C, onde é utilizada a célula eutética de 

Co-C e 0,72 °C para a faixa de 0 °C a 1492 °C, onde é utilizada a célula de Pd-C. [49-51] 

Ao realizarmos uma simulação da extrapolação de uma curva de calibração de um 

termopar Pt/Pd, a partir do ponto da prata (961,78 °C) até 1500 °C, utilizando o programa 

CARAMURU, foi observado que o valor máximo da incerteza do ajuste encontrada era de 

aproximadamente 0,1 °C, conforme gráfico abaixo.  

 
Gráfico 14 - Simulação da propagação da incerteza do termopar até 1500 °C a partir da célula da prata  

(961,78 °C) 
 

NOTA: Vale destacar que nessa simulação não foram considerados fatores de 

contribuição da incerteza como desvios-padrão de valores medidos, estabilidade do termopar, 

não homogeneidade, dentre outros. 

Ao incluirmos nessa simulação uma dessas células eutéticas como ponto adicional, o 

ponto de fusão do Níquel-Carbono (1328,77 °C), a incerteza em função do ajuste da curva de 

calibração encontrada para a faixa mais alta reduz para 0,036 °C, aproximadamente 1/3 do 

valor obtido em relação ao procedimento de extrapolação da curva a partir do ponto da prata, 

conforme ilustração a seguir.  
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Gráfico 15 - Simulação da propagação da incerteza do termopar até 1500 °C utilizando uma célula de Ni-C 
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