
  

Instrumentação e Controle
Aula: sensores de temperatura resistivos, de 

junção semicondutora, termopares e CIs.
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Termoresistência ou RTD

● Usam o principio de alterações da resistência 
elétrica dos metais com a temperatura.

● Os metais mais usados são:

fio de Platina, Pt100 ---- 100Ω a 0ºC;

fio de Níquel, Ni120 ---- 120Ω a 0ºC.
● Faixa de operação:

-200ºC a 850ºC  ---- Pt100;

-50ºC a 270ºC ---- Ni120.



  

● Erro relativo na faixa de:

0,1% a 0,25%.
● Precisam de proteção contra corrosão.
● RTD: ‘Resistance Temperature Detectors’.

A resistência do fio metálico é definida em 
função de: resistividade do material, 
comprimento e área da seção.



  

Junção semicondutora

● Os resistores semicondutores utilizados para 
medida de temperatura são denominados 
termistores.



  

Junção semicondutora

● NTC: coeficiente negativo de temperatura (o mais usado);
● PTC: coeficiente positivo de temperatura.

Sua alta resistividade permite massa pequena com rápida resposta e 
cabos de conexão longos.

Aplicações no setor automotivo (fonte: 
http://www.semitec.co.jp/english/products/case/thermistor/)



  

Comparação  termistor e RTD

Termistor Termoresistência RTD

No NTC,  quando a temperatura aumenta,  
a resistência diminui.

Quando a temperatura aumenta, a 
resistência também aumenta.

Variação de grau maior para a resistência 
(curva não linear).

Variação de grau menor para a resistência 
(curva quase linear).

Recalibração necessária para substituição. Não é necessária a recalibração após 
substituição.

Tem maior resistividade. Menor resistividade.

Tamanho menor e de fácil instalação.  ----



  

Termopares

● Baseiam-se na propriedade onde dois metais 
dissimilares unidos em uma “junção quente” 
geram uma força eletromotriz (fem) de alguns 
milivolts, na outra extremidade, quando a 
junção é submetida a uma variação de 
temperatura.

● O valor da fem depende da diferença de 
temperatura e dos materiais envolvidos.



  

● T: Cobre e Constantan:

F.S. de -100ºC a +400ºC.
● J: Ferro e Constantan:

F.S. de -200ºC a +800ºC.
● K: Crômel (Cromo+Níquel) e 

Alúmel (Auminio+Níquel):

F.S. de -200ºC a +1200ºC.
● S: Platina e Platina+Ródio:

F.S. de 0ºC a +1750ºC.



  



  

Montagem de uma RTD (2 fios)

O ideal, VAB=0V 
quando RTD=R



  

Montagem de uma RTD (3 fios)

O terceiro fio compensou a queda de tensão devido às resistências dos cabos.



  

Montagem de uma RTD (4 fios)



  

Cálculo do Beta de um termistor 
NTC

● Desconsiderando-se efeitos de auto-aquecimento 
do semicondutor, pode-se escrever:

● β: constante do termistor.
● T: temperatura absoluta em Kelvin.
● A: uma constante.



  

 

● A partir da equação característica e duas 
temperatura T1 e T2, tem-se:

● Exemplo: calcule o β para um termistor NTC 
que apresenta uma resistência de 10k a 25ºC e 
3,8 a 50ºC:



  

● Assumindo que a uma temperatura conhecida To, tem-
se uma resistência conhecida Ro, pode-se escrever:

● Para temperatura de 25ºC, To=273+25=298ºK.
● A sensibilidade relativa do termistor pode ser calculada:

● Exemplo: para β=4000 ºK, a T=25ºC, tem-se:



  

 

● A partir da equação característica e duas 
temperatura T1 e T2, tem-se:

● Exemplo: calcule o β para um termistor NTC 
que apresenta uma resistência de 10kΩ a 25ºC 
e 3,8kΩ a 50ºC:



  

Sensores de temperatura CIs

● O LM35 é um sensor de temperatura em CI.
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