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RESUMO E ABSTRACT 

RESUMO 

A partir do tema “Caracterização termoelétrica de termopares” o trabalho consiste no 

levantamento das curvas de respostas térmica e elétrica de sensores de temperatura 

termopares obtidos através das deposições químicas de cobre e ligas níquel-cobre (constantan) 

sobre lâminas de silício, analise do comportamento térmico e elétrico dos sensores incluindo o 

cálculo de potência termoelétrica dos sensores e sua curva de calibração. 

 

ABSTRACT 

This work consists on the survey of the thermal and electrical response curves of 

temperature sensors (thermocouples) obtained through chemical depositions of copper and 

nickel-copper alloys (constantan) on silicon wafers, in addition to analyze the thermal and 

electrical behavior of the sensors including the calculation of thermoelectric power of the 

sensors and their calibration curves. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Os sensores estão presentes no nosso dia a dia mais do que se imagina. Com tamanha 

evolução tecnológica que estamos desenvolvendo e ainda iremos desenvolver, os sensores 

tornam-se essenciais em diversos setores, principalmente nos processos fabris, onde são 

ferramentas muito importantes e imprescindíveis nos ramos que se referem a automação e 

melhoria de processos com qualidade e eficiência.  

Um sensor é um dispositivo que é sensível a determinado tipo de manifestação de 

energia no ambiente em que é colocado, dando sinais e variações que simbolizam e anunciam 

a movimentação no ambiente, através das chamadas grandezas físicas.  

Um sensor de temperatura serve principalmente para controlar com eficiência a 

temperatura afim de evitar acontecimentos indesejado, tendo então maior precisão, segurança 

com seu produto e ou processo.  

Projetos atuais exigem em sua composição sensores de temperatura. Circuitos 

aquecem, placas dilatam e componentes agem de forma incorreta a fim de que o aparelho ou o 

processo cause erros, defeitos, indeterminações ou problemas de má qualidade. Para controlar 

e evitar estes erros são colocados sensores de temperatura sendo peça fundamental de 

qualquer projeto bem elaborado, e se tornando essenciais para a engenharia eletrônica.  

Esta pesquisa além de trazer contribuições para fins de pesquisa e graduação 

acadêmica irá ajudar na formação de um engenheiro contribuindo com pesquisas e 

experimentos práticos em laboratório. 

Os termopares são os sensores de temperatura preferidos nas aplicações industriais, 

tanto pela sua robustez quanto por sua simplicidade de operação. Entretanto, para que as 

medições de temperatura com termopar sejam significativas e confiáveis, é fundamental 

conhecer não somente os princípios básicos de operação, como também as condições que o 

usuário deve proporcionar para que esses princípios sejam válidos. 
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Termopares são sensores de temperatura simples e normalmente de baixo custo. Um 

termopar é constituído de duas ligas de metais distintos que unidos em sua extremidade 

formam um circuito fechado. Quando há uma diferença de temperatura entre a extremidade 

unida e as extremidades livres, verifica-se o surgimento de uma diferença de potencial ou uma 

força chamada Força Eletromotriz (FEM)  que pode ser medida por um voltímetro, cujo valor 

não excede usualmente a ordem de grandeza de milivolts, em decorrência da redistribuição 

dos elétrons no condutor, quando os mesmos são submetidos a um gradiente de temperatura. 

A figura abaixo representa esquematicamente o fenômeno. 

 

Fenômeno de redistribuição de elétrons – Efeito Termoelétrico 

O valor da FEM depende da natureza do material e do gradiente de temperatura entre 

suas extremidades. No caso de um material homogêneo o valor da FEM não depende da 

distribuição de temperatura ao longo do condutor, mas como dito anteriormente, da diferença 

de temperatura entre suas extremidades. 

O fenômeno acima descrito é básico para o entendimento da termoeletricidade e sua 

aplicação na medição de temperatura. 

Existem dois tipos de dados enviados por sensores, sendo eles analógicos ou digitais. 

Os dados analógicos são entradas das quais medimos variações, podendo ser em: 

-  Tensão (volts). Exemplo: LEDs infravermelhos. 

- Corrente (ampere). Exemplo: Sensor ACS712 utilizado para medição de corrente. 

 - Resistência (ohm). Exemplo: Potenciômetro.  

Os dados digitais são lidos apenas em nível lógico binário (0 ou 1), podendo ser dado 

com verdadeiro ou falso, presença ou ausência, cheio ou vazio e outros.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
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A FEM pode ser medida com a instrumentação adequada para ser usada como entrada 

analógica em um circuito eletrônico. 

No mercado de trabalho termopares são muito procurados, utilizados e importantes 

para qualquer aplicação em projetos elétricos, eletrônicos, de automação e diversos outros. 

Um termopar pode desde medir a temperatura para regular o seu valor em uma linha de 

produção, quanto servir para segurança de determinadas situações onde o sobre aquecimento 

pode causar danos tanto ao processo quanto a pessoas.  

Cada termopar possui uma curva característica diferente com relação a taxa de 

variação de temperatura suportada e a variação em mV ou µV, sendo medida através de um 

simples voltímetro, sua curva característica é quem define a funcionalidade ou aplicação de 

cada tipo de projetos e métodos.  

Existem tabelas normalizadas que indicam a tensão produzida por cada tipo de 

termopar para todos os valores de temperatura que suportadas. Os termopares mais 

conhecidos são: 

- Tipo E (Cromo / Constantán (liga de Cu-Nem)): Não são magnéticos e graças a sua 

sensibilidade, são ideais para o uso em baixas temperaturas, no âmbito criogénico. Têm uma 

sensibilidade de 68 µV/°C. 

- Tipo J (Ferro / Constantán): devido a sua limitada categoria, o tipo J é menos 

popular que o K. E são ideais para usar em velhas equipes que não aceitam o uso 

de termopares mais modernos. O tipo J não pode ser usado a temperaturas superiores a 760 ºC 

já que uma abrupta transformação magnética causa uma deformação permanente. Têm uma 

categoria de -40ºC a +750ºC e uma sensibilidade de 52 µV/°C. É afetado pela corrosão. 

- Tipo N (Nicrosil (Nem-Cr-Se / Nisil (Nem-Se)): é adequado para medições de alta 

temperatura graças a sua elevada estabilidade e resistência à oxidação de altas temperaturas, e 

não precisa do platino utilizado nos tipos B, R e S que são mais caros. 
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Por outro lado, os termopares tipo B, R e S são os mais estáveis, mas devido a sua 

baixa sensibilidade (10 µV/°C aprox.), geralmente são usados para medir altas temperaturas 

(superiores a 300 ºC). 

- Tipo S (Platino / Ródio): ideais para medições de altas temperaturas até os 1.300 ºC, 

mas sua baixa sensibilidade (10 µV/°C) e seu elevado preço convertem-no em um 

instrumento não adequado para o uso geral. Devido a sua elevada estabilidade, o tipo S é 

utilizado para a calibragem universal do ponto de fusão do ouro (1064,43 °C). 

Abaixo segue uma imagem com alguns tipos de termopares e suas determinadas 

curvas características. 

 

Curva Característica de Termopares 

A curva característica é dada pela tensão (Volts) em função da temperatura. Quanto 

maior a inclinação da curva em relação ao eixo da temperatura, maior é a resolução do 

termopar. Porém devemos notar a faixa de operação de temperatura dos mesmos no eixo 

horizontal. 
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Curva característica de um termopar com alta resolução 

 

Curva característica de um termopar com alta zona de operação 

 A boa interpretação da curva característica é essencial pois os termopares não são 

iguais, mesmo que podem se parecer. Cada um possui uma resolução e faixa de operação 

característica. Essas informações devem ser levadas em consideração e estudadas com cautela 

em cada aplicação de projeto. 
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Interpretação gráfica da curva característica de um termopar 

 

A resolução do termopar ou potência termoelétrica é dada pela taxa de variação da 

tensão em relação ao gradiente de temperatura, como indicado abaixo. 

    
  

   
 

     

     
   

  

  
   

A imagem abaixo mostra a forma gráfica da função acima. 

 

Interpretação gráfica da Potência Termoelétrica  
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

A caracterização térmica e elétrica de um termopar se faz necessária para diversas 

aplicações, desde o seu uso até a própria análise do mesmo, cada termopar tem sua aplicação 

mesmo sendo todos sensores de temperatura, cada um tem um diverso comportamento em 

relação a uma variação de calor, condição ou situação em que se encontra, sendo desde a 

geração e medição de tensão em seus terminais até a sua falha de funcionamento. Por estes 

fatores, faz se importante a caracterização do mesmo afim de obter – se a curva característica 

e suas especificações técnicas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O levantamento das curvas de resposta térmica e elétrica de termopares obtidos através 

das deposições químicas de cobre e ligas níquel-cobre sobre lâminas de silício, analisando seu 

comportamento e incluindo o cálculo de potência termoelétrica dos sensores e suas curvas de 

calibração para resultar nas especificações técnicas do termopar em questão. 

Por estas inúmeras aplicações no mercado, o termopar desenvolvido tem objetivo de 

mais adiante criar aplicações mais baratas e simples com a finalidade de utilizar no mercado 

industrial e de processos. Para isso se faz necessário diversos dados como especificações 

técnicas, das quais serão verificadas, testadas e levantadas neste trabalho. 

Este trabalho também copara as curvas características de um termopar comercial (Tipo 

K) com o termopar obtido por deposição química em laminas de silício (Tipo T). 
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

Os materiais que serão utilizados para a realização deste trabalho serão materiais 

específicos para testes de termopares, sendo principalmente materiais de microeletrônica e 

para diferenciar e manipular diversas temperaturas desejadas para melhores conclusões e 

aproveitamento do experimento, já que este trabalho é coletado para um sensor de 

temperatura. Os principais materiais são:  

- Gerador de calor variável (placa aquecedora);  

- Termopar Tipo K;  

- Amperímetro; 

- Voltímetro; 

- Ohmímetro;  

- Termômetro. 

As imagens abaixo mostram um termopar do Tipo K, um multímetro e o gerador de 

calor variável. 

 

Termopar tipo K 

 

Multímetro 
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Observações: Os itens como amperímetro, voltímetro e ohmímetro poder ser 

substituídos por um multímetro. 

4.2 MÉTODOS 

Em 1822, o físico Thomas Seebeck descobriu que a junção de dois metais gera 

uma tensão eléctrica em função da temperatura, esta tensão é chamada de Força Eletromotriz 

(FEM). O funcionamento dos termopares é baseado neste fenômeno, que é conhecido 

como Efeito de Seebeck.  

4.2.1 EFEITO SEEBECK 

O efeito Seebeck é a produção de uma diferença de potencial (tensão elétrica) entre 

duas junções de condutores (ou semicondutores) de materiais diferentes quando elas estão a 

diferentes temperaturas (força eletromotriz térmica). 

O princípio termoelétrico dos termopares deriva de uma propriedade física dos 

condutores metálicos submetidos a um gradiente térmico em suas extremidades: a 

extremidade mais quente faz com que os elétrons dessa região tenham maior energia cinética 

e se acumulem no lado mais frio, gerando uma diferença de potencial elétrico entre as 

extremidades do condutor na ordem de alguns milivolts (mV). 

 

Força eletromotriz (FEM) 

Na figura acima o valor da Força Eletromotriz ∆E depende da natureza dos materiais e 

do gradiente de temperatura nos mesmos. Quando o gradiente de temperatura é linear, a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/T._J._Seebeck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9ctrica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_seebeck
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diferença de potencial elétrico ∆E = E2 – E1 > 0 depende apenas do material e das 

temperaturas T1 e T2, (T2 > T1), formalmente representado pela fórmula: 

   
  

  
 

Onde S é o coeficiente termodinâmico de Seebeck, ∆T é a diferença de temperatura. 

 ∆T = T2 – T2 e ∆E é a diferença de potencial elétrico usualmente medido em 

milivolts em função da diferença de temperatura (mV/°C).  

Quando dois condutores metálicos A e B de diferentes naturezas são acoplados 

mediante um gradiente de temperatura, os elétrons de um metal tendem a migrar de um 

condutor para o outro, gerando uma diferença de potencial elétrico num efeito semelhante a 

uma pilha eletroquímica. Esse efeito é conhecido como Efeito Seebeck sendo capaz de 

transformar energia térmica em energia elétrica com base numa fonte de calor mediante 

propriedades físicas dos metais. 

 

Fluxo de elétrons no termopar 

 

A figura acima representa dois metais acoplados num dispositivo termopar do tipo T 

(Cu 100 %; Constantan, Cu 55 %, Ni 45 %). Quando associamos dois metais num termopar, a 

força eletromotriz gerada é dada pela área da figura abaixo:  
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Coeficiente Termodinâmico do termopar em efeito Seebeck 

 
 

Para calcular a área é necessário integrar as funções Sa e Sb em relação a temperatura 

T de cada uma. 

 Obtendo: 

                       
  

  

  

  

 

 

Unindo as duas integrais temos: 

 

                    
  

  

 

 

Onde SA e SB são os coeficientes de Seebeck dos metais A e B, T1 e T2 representam 

a diferença de temperatura na junção dos materiais. Os coeficientes de Seebeck são não-

lineares e dependem da temperatura absoluta, material, e da estrutura molecular. Se os 
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coeficientes de Seebeck podem ser considerados efetivamente constantes numa certa gama de 

temperatura, a fórmula acima pode ser aproximada por:  

                   

 

Desse modo é possível obter-se energia elétrica usando-se uma fonte de calor.  

Embora o efeito de Seebeck seja muito fácil de ser medido, os físicos levaram um 

grande tempo para provar como o efeito de Seebeck funciona. Parte do problema reside no 

fato de que a tensão de Seebeck somente é observada em um circuito completo que envolva 

pelo menos dois tipos de fios. Entretanto, os físicos conseguiram demonstrar que o efeito de 

Seebeck ocorre para qualquer par de pontos que não estejam à mesma temperatura, em 

qualquer parte de um fio condutor elétrico. Isso significa que, embora uma tensão de Seebeck 

possa ser atribuída a um único fio metálico, na prática ela só é observada com dois fios 

diferentes. 

 

Circuito para medição do potencial de Seebeck 

 

A tensão de Seebeck surge de um gradiente de temperatura ligado as propriedades dos 

materiais do fio e não depende de uma junção ou da presença de outros fios no circuito.  

O termopar, que opera sob o efeito Seebeck é, portanto, diferente da maioria dos 

outros sensores de temperatura uma vez que sua saída não está diretamente relacionada à 
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temperatura, mas sim a varação de temperatura, ou seja, da diferença de temperatura ao longo 

do fio termopar. Assim sendo, é fundamental que os fios usados para fabricação do mesmo 

sejam homogêneos em toda sua extensão do termopar, ou seja, tenham o mesmo coeficiente 

de Seebeck. É importante lembrar que o termopar é “tudo aquilo” que está entre a junção de 

medição e a junção de referência, incluindo os cabos de extensão ou compensação. Porções 

não homogêneas que porventura sejam submetidas a gradientes de temperatura, contribuirão 

para a tensão de Seebeck produzida e causarão erros na temperatura indicada. 

A palavra “homogêneo” implica que cada parte do fio tem uma condição idêntica, 

tanto física quanto quimicamente. As não homogeneidades produzidas pela exposição do 

termopar à temperatura do processo são a causa principal da deriva de medição dos 

termopares. Um exemplo típico de zonas naturalmente não homogêneas são as emendas que 

se fazem entre o termopar e o cabo de extensão. As junções devem ser mantidas em ambiente 

isotérmico. Gradiente de temperatura zero significa tensão zero.  

A parte mais complexa do circuito é o voltímetro e para remover sua contribuição 

termoelétrica à medição (causado pela resistência interna do mesmo), ele também deve ser 

mantido numa condição isotérmica. Como os efeitos termoelétricos são a maior fonte de erro 

nos voltímetros, a maioria é projetada de modo a minimizá-los.  

 

4.2.2 EFEITO PELTIER  

O efeito Peltier (também conhecido como força eletromotriz de Peltier) é a produção 

de um gradiente de temperatura na junção de dois condutores (ou semicondutores) de 

materiais diferentes quando submetidos a uma tensão elétrica em um circuito fechado. 

A energia térmica dissipada/absorvida é proporcional à corrente elétrica que percorre o 

sistema, sendo possível assim definir o calor associado pelo efeito com a seguinte equação: 
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Onde: 

 - Qp é calor associado; 

- π o coeficiente de Peltier; 

- I é a corrente elétrica no sistema; 

Por ser o reverso do efeito Seebeck, em que ocorre produção de diferença de potencial 

devido à diferença de temperatura, é possível definir o calor associado no efeito Peltier em 

termos do coeficiente de Seebeck com a seguinte equação: 

          

Onde: 

- α é o coeficiente de Seebeck; 

- T é a temperatura absoluta do sistema; 

Estes dois efeitos podem ser também considerados como um só e denominado de 

efeito Peltier-Seebeck ou efeito termelétrico. Na verdade, são dois efeitos que podem ser 

considerados como diferentes manifestações do mesmo fenômeno físico. 

4.2.3 NORMALIZAÇÃO 

Embora praticamente se possa construir um termopar com qualquer combinação de 

dois metais, utilizam-se apenas algumas combinações normalizadas, isto porque possuem 

tensões de saída previsíveis e suportam grandes gamas de temperaturas. 

Existem tabelas normalizadas que indicam a tensão produzida por cada tipo de 

termopar para todos os valores de temperatura que suporta, por exemplo, o termopar tipo K 

com uma temperatura de 300 °C irá produzir 12,2 mV. Contudo, não basta ligar a 

um voltímetro e registrar o valor da tensão produzida, uma vez que ao ligarmos o voltímetro 

estamos criando uma segunda junção no termopar. Para se fazerem medições exatas devemos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
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compensar este efeito, o que é feito recorrendo a uma técnica conhecida por compensação por 

junção fria (0 °C).  Conforme a imagem abaixo. 

 

 

Efeito Peltier - Seebeck 

 

Todas as tabelas normalizadas dão os valores da tensão de saída do termopar 

considerando que a segunda junção (a junção fria) é mantida a exatamente zero graus Celsius.  

Tipicamente a temperatura da junção fria é medida por um termístor de precisão. A 

leitura desta segunda temperatura, em conjunto com a leitura do valor da tensão do próprio 

termopar é utilizada para o cálculo da temperatura verificada na extremidade do termopar. Em 

aplicações menos exigentes, a compensação da junção fria é feita por um semicondutor, 

combinando o sinal do semicondutor com o do termopar. 

É importante a compreensão da compensação por junção fria; qualquer erro na 

medição da temperatura irá ocasionar igualmente erros na medição da temperatura da 

extremidade do termopar. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://pt.wikipedia.org/wiki/Term%C3%ADstor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
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4.2.4 MÉTODOS DE MEDIÇÃO 

 Existe uma variedade de meios em que o termopar pode ser incorporado como um 

sensor capaz de medir temperatura de um sistema físico. Alguns detalhes da sua instalação 

são fundamentais para garantir a correta indicação da temperatura: 

- É necessário garantir que a junção de medição esteja numa condição isotérmica, daí a 

importância de imergir o termopar a uma profundidade adequada (grosseiramente entre 5 e 15 

vezes seu diâmetro externo – incluindo as proteções). 

- Pelo fato de o transdutor responder a um gradiente de temperatura, ele deve ser 

conectado a dois sistemas físicos em duas temperaturas diferentes. 

-  A junção de referência deve ser isotérmica para propiciar uma temperatura 

conhecida e para auxiliar na obtenção de uma interface do sinal, que isola o sensor da 

instrumentação.  

Os principais aspectos de uma medição com termopar são ilustrados na imagem a 

seguir. 

 

Aspectos de medição de um termopar 

 

O valor da força eletromotriz termoelétrica depende unicamente da temperatura da 

junção de medição, com a junção de referência a 0ºC. Usualmente a junção de referência 
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encontra-se à temperatura ambiente, e não é nada prático querer mantê-la a 0ºC com, por 

exemplo, em um banho de gelo, estando o termopar numa planta industrial. No entanto é 

possível contornar essa dificuldade utilizando uma compensação da temperatura ambiente, 

que nada mais é do que acrescentar ao sinal do termopar uma força eletromotriz com valor 

correspondente àquele que o termopar geraria com sua junção de medição à temperatura 

ambiente e sua junção de referência a 0ºC. 

 

4.2.5 INSTRUMENTAÇÃO 

Para se medir temperatura com termopares, são necessários dois tipos de medição:  

- A tensão do termopar  

- A temperatura da junção de referência.  

A necessidade de se conhecer a temperatura da junção de referência complica a 

instrumentação. Muitos métodos foram adotados para tornar esses instrumentos convenientes 

para ao uso. Para garantir confiança na medição com termopar os seguintes passos devem ser 

cumpridos pelo usuário ou por funções automáticas do instrumento: 

- Estabelecer uma junção de referência isotérmica; 

- Conhecer a temperatura da junção de referência; 

- Usar as tabelas padronizadas ou as funções de referência para determinar a tensão 

Seebeck na temperatura da junção de referência; 

- Fazer uma medição exata da tensão Seebeck do termopar; 

- Somar as duas tensões; 

- Usar as tabelas padronizadas ou as funções de referência para determinar a 

temperatura medida. 

A figura abaixo mostra o modelo de medição. As molduras ao redor das junções 

indicam que elas estão numa situação isotérmica e que nenhuma tensão é produzida ali. 
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Modelo de medição com termopar 

 

4.2.6 RASTREABILIDADE 

A rastreabilidade de uma medição é obtida através da calibração, ou seja, o 

procedimento que permite relacionar um termômetro desconhecido com a temperatura real, 

conforme definida pela Escala Internacional de Temperatura de 1990, ou ITS-90, atualmente 

em vigor. Essa relação é expressa ou através de um conjunto de correções em temperatura ou 

de uma equação que relaciona a leitura do termômetro com a temperatura. 

 

4.2.7 MEDIÇÃO 

Para realizar a medição da taxa de variação de tensão em relação ao gradiente de 

temperatura, foi colocada uma base aquecedora (manta térmica) acoplada a um termopar do 

Tipo K (escolhido para realizar as medições pois é o mais comum encontrado no mercado). 

Os terminais de medição do termopar foram ligados ao multímetro a fim de medir a 

diferença de tensão entre as pontas quando a diferença de temperatura fosse ajustada. As 

imagens abaixo mostram a ligação realizada para a medição. 
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Ligação para medição de potência termoelétrica 

 

 

Multímetro e termopar Tipo K 
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Ligação de medição completa  
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A base geradora de calor variável utilizada possuía range de temperatura de 50 °C até 

310°C, com resolução de 10 °C. Para simplificar a medição foram realizadas medições de 30 

em 30 °C a partir de 70 °C. Medindo a temperatura nestes pontos obtivemos as seguintes 

condições. 

 

Caracterização do termopar tipo K 

Através da caracterização acima podemos levantar a curva característica do termopar 

Tipo K e realizar o cálculo de sua potência termoelétrica. 

 

Curva característica do termopar Tipo K 
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Com isso podemos afirmar que o coeficiente angular ϴ da reta média do termopar vale 

0,04 e possui uma equação de reta do tipo y = 0,0467x - 2,4106 com 99,29% de precisão. 

 

                     

 

 

Caracterização do termopar tipo T 

 

Com isso podemos concluir que a potência termoelétrica do termopar Tipo K é de 

aproximadamente 0,77 mV/ °C. 
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Curva característica do termopar Tipo T 

    
  

  
 

     

     
 

       

       
  

 

  
     

  

  
 

 

Com isso podemos concluir que a potência termoelétrica do termopar Tipo T é de 

aproximadamente 0,4 mV/ °C. 

Com isso podemos afirmar que o coeficiente angular ϴ da reta média do termopar vale 

0,4 e possui uma equação de reta do tipo y = 0,0473x + 0,614 com 98,5% de precisão. 
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6.0  CONCLUSÕES 

Ao final deste trabalho foi notado a importância da aplicação do uso de termopares 

para sensoriamento nos processos atuais. O termopar do Tipo K, estudado neste trabalho é o 

mais comum utilizado atualmente, pois o mesmo cobre um grande range de temperatura (-

270°C a 1200 °C) e tem uma boa resolução ou potência termoelétrica. Através da 

caracterização termoelétrica de termopares podemos concluir as seguintes informações sobre 

o termopar do Tipo K.  

- Termoelemento positivo (KP): Ni90%Cr10% (Cromel); 

- Termoelemento negativo (KN): Ni95%Mn2%Si1%Al2% (Alumel); 

- Faixa de utilização: -200 °C a 1372 °C; 

- Boa resistência a oxidação; 

- Baixo custo comparado a outros do mercado. 

Quando comparamos um termopar do tipo K com um termopar do tipo T podemos 

notar as diferenças entre as potências termoelétricas dos mesmos quando sobrepomos um ao 

outro, como mostra a figura abaixo. 

 

Diferenças entre os termopares Tipo K e Tipo T 
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As diferenças são notáveis quando colocamos o mesmo em diversas condições e 

aplicações. Podemos notar que o termopar do Tipo T possui uma resposta (sinal) maior em 

relação a FEM, porém o mesmo tem faixa de temperatura máxima de aproximadamente 450 

°C enquanto o termopar do Tipo K possui faixa de operação até aproximadamente 1300 °C. 

Apenas com esta diferença de funcionalidade já podemos verificar a necessidade da 

caracterização do termopar para determinadas aplicações, sendo essencial para aplicação em 

projetos. 
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9.0  ANEXOS 

 

 


