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1. RESUMO 

Com o avanço da tecnologia, os sensores de radiação infravermelha vêm ganhando 

destaque devido à segurança que estes oferecem aos equipamentos e operadores, 

uma vez que podem ser montados distantes da zona de medição, assim apresentam 

algumas vantagens em relação aos sensores de temperatura tradicionais, podendo 

operar em altas temperaturas, em locais contaminados por resíduos tóxicos ou 

explosivos, medir objetos em movimento ou em locais com excesso de vibração, 

entre várias outras aplicações. Este artigo descreve a construção de um dispositivo 

para a medição de temperatura sem contato com o objeto utilizando sensor de 

radiação infravermelha. Foram feitos alguns testes comparando os valores entre o 

dispositivo desenvolvido e um pirômetro com termopar, calibrados e o sensor 

infravermelho apresentou uma taxa média de erro de 2,15% e baixo tempo de 

resposta em torno de 1 segundo, enquanto o termopar demorou cerca de, 16 

segundos na leitura de temperatura numa faixa de 40 a 200 °C. 

 

Palavras-chaves: Termômetro, Radiação infravermelha, Tecnologia. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

A ótica é o ramo da física que estuda o comportamento da luz e suas ondas 

eletromagnéticas. Muitos cientistas assim como Galileu tentaram medir a velocidade 

da luz sem êxito, no início do século XIX, os pesquisadores já haviam apresentado 

várias evidências de que a luz era propagada em forma de onda, porém em 1865 

Maxuell conseguiu provar por meio da equação (1) que a velocidade de propagação 

dessas ondas no vácuo era de aproximadamente           , toda teoria foi 

comprovada por experimentos realizados por Heinrich Hertz a partir de 1887 

(YOUNG e FREEDMAN, 2015).  

A energia interna dos materiais aquecidos é irradiada em forma de calor por 

meio de ondas eletromagnéticas. Essa radiação é aproveitada na indústria em 

medição e controle de temperatura, corte a laser, sensores ópticos, centrais de 

alarmes, controles remotos, assim como na medicina vem ganhando destaque com 

aplicações em diversos tipos de tratamentos como laserterapia para rápida 

cicatrização e rejuvenescimento da pele, cirurgias, entre outras.  

Os dispositivos para medição de temperatura por radiação infravermelha são 

ideais para aplicações em locais de difícil acesso ou que oferecem riscos ao 



operador e ao equipamento, como produtos químicos, explosivos, fundição de 

metais e medição de temperatura em pacientes com alto grau de contaminação que 

impede o contato físico. 

Apesar de ser uma tecnologia já utilizada há muito tempo, os sensores de 

radiação estão sendo cada vez mais utilizados e aprimorados em diversos países, 

porém no Brasil ainda há pouco investimento e informação sobre esta tecnologia, 

sendo necessário importar produtos caros para diversas aplicações. 

2.1 Radiação eletromagnética 

Todos os corpos emitem energia em forma de radiação eletromagnética de 

acordo com a agitação térmica das moléculas do material que compõe esse corpo, a 

intensidade da energia aumenta de forma proporcional ao aumento de temperatura, 

o que pode ser comprovado pela equação (1) de Boltzman (YOUNG e FREEDMAN, 

2016). 

       (1) 

Onde,   é a intensidade da radiação do corpo negro em watts (    ),   é a 

constante de Boltzmann (                    ) e   é a temperatura absoluta do 

corpo negro e sua unidade é o kelvin ( ). A intensidade dessa radiação também 

pode ser encontrada integrando a equação de Max Planck conforme equação (2) 

(YOUNG e FREEDMAN, 2016). 
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Onde,   é a constante de Boltzmann,   é a velocidade da luz no vácuo e   é a 

constante de Planck (YOUNG e FREEDMAN, 2016). 

2.2 Emissividade dos materiais 

Emissividade é a relação entre a radiação eletromagnética de um corpo 

qualquer e o corpo negro a uma mesma temperatura. A emissividade varia para 

cada tipo de material conforme alguns valores contidos na tabela (1).  

Uma superfície ideal é denominada corpo negro, o qual emite radiação com 

espectro contínuo e também absorve toda a radiação eletromagnética não refletindo 

a luz incidente, essa superfície ideal não existe, porém serve de referência para a 

construção de dispositivos para aferição de equipamentos que operam com a 

radiação infravermelha (YOUNG e FREEDMAN, 2016). 

 

 



Tabela 1 – Emissividade ( ) de diversos materiais 

 

Fonte: Minipa (2013). 

2.3 Sensor de radiação infravermelha 

O modelo utilizado no projeto é o mlx90614 do fabricante Melexis. Este 

sensor infravermelho consiste em termo camadas conectadas em série com junções 

frias colocadas em substratos de chips espessos e junções quentes, colocadas 

sobre uma membrana fina. A radiação infravermelha absorvida a partir da 

membrana aquece ou esfria as junções conforme a variação da temperatura 

irradiada gerando uma tensão similar aos termopares convencionais.  

A tensão na saída do sensor passa por um amplificador operacional, depois 

passa por um conversor analógico-digital, então o sinal é processado pela máquina 

de estado interna, a qual envia o sinal por meio da comunicação serial para outros 

dispositivos externos. Este também mede a temperatura ambiente por meio de um 

circuito interno, além de possibilitar a modificação do fator de emissividade tornando-

o ideal para a aplicação em questão (MELEXIS, 2006). 

O sensor utiliza o protocolo de comunicação serial SMBus. Neste protocolo é 

necessário enviar um bit para iniciar a comunicação, logo depois enviar sete bits 

com o endereço do sensor na rede, especificar se leitura ou gravação, aguardar a 

resposta do sensor e então enviar um byte com o comando desejado e aguardar a 

confirmação de recebimento da mensagem. Ao terminar a solicitação, o sensor 

responde com uma mensagem de 16 bits dividida em duas partes: primeiramente a 

parte com os bits menos significativos, após a confirmação de recebimento da 

informação, o sensor envia a segunda parte com os bits mais significativos e espera 

a confirmação de recebimento, logo após a informação é conferida e a comunicação 

é encerrada. Se o tempo de comunicação for ultrapassado (timeout) ocorrerá um 

erro e a comunicação é encerrada para evitar travamento de hardware (MELEXIS, 

2006). 



3. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é construir um dispositivo para medição de 

temperatura utilizando sensor infravermelho e provar por meio de experimentos a 

eficiência e vantagem desse tipo de sensor em relação aos termopares tradicionais 

utilizados na indústria para medição de temperatura incentivando a pesquisa sobre 

esta tecnologia que vem crescendo ao longo dos anos.  

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Diagrama de blocos funcional 

No diagrama de blocos funcional do dispositivo conforme ilustrado na figura 

(1), a radiação térmica do objeto incide na lente, a qual converge a maior parte da 

radiação para o sensor infravermelho que converte a energia irradiada em tensão 

elétrica, a qual é filtrada, amplificada, convertida em sinal digital e enviada por meio 

da comunicação serial para o microcontrolador que processa o sinal e envia as 

informações para serem visualizadas em um display de cristal. 

Figura 1 – Diagrama de blocos funcional 

 

Os botões são utilizados para alterar os parâmetros e o laser para apontar o 

alvo de medição. As informações também são enviadas para o computador por meio 

da comunicação serial para que os valores sejam introduzidos em tabelas para a 

construção de gráficos para o controle e análise de temperatura de um determinado 

processo. 

4.2 Montagem da lente no sensor 

Segundo Young e Freedman (2016) a lente de Fresnel foi desenvolvida pelo 

francês August Jean Fresnel (1788-1827) e deve ser montada a uma distância 

correta para incidir a maior parte da radiação no sensor infravermelho conforme 

ilustrado na figura (2). 



Figura 2 – Lente de Fresnel, sensor e amplificador operacional  

 

De acordo com o fabricante (MELEXIS, 2006), o campo de visão (FOV) do 

sensor em questão é de    graus e o diâmetro do orifício é de       . Para 

encontrar a distância focal é necessário recorrer à equação (3) (YOUNG e 

FREEDMAN, 2016). 

    (     )  
   

 
          (3) 

Onde,   é o diâmetro do orifício do sensor,   é a distância entre o foco e o 

sensor. A lente de Fresnel utilizada no projeto tem diâmetro de      . Para obter a 

distância (  ), utiliza-se a equação (4). 

    (
   

 
)  

   

  
          (4) 

Onde,    é a distância entre o foco e a lente de Fresnel. Somando as duas 

distâncias, a lente deve ser montada a uma distância de aproximadamente        

do sensor infravermelho. 

4.3 Tensão na saída do sensor 

Conforme o circuito ilustrado na figura 2. A energia radiante pode ser 

encontrada por meio da equação (5) (FIALHO, 2007). Supondo a emissividade do 

material como 0,95, a temperatura ambiente 25 °C e a temperatura do objeto 30 °C. 

     (  
    

 )            (5) 

Onde,   é a emissividade do material da superfície a ser medida,    e    são 

as temperaturas absolutas em kelvin ( ) do objeto e do ambiente respectivamente. 

Logo a intensidade seria de          . A tensão na entrada do sensor depende 

muito das características construtivas de cada sensor. Foi feita uma simulação no 

software ISIS Proteus conforme ilustrado na figura (2). Supondo que para uma 

temperatura de 30 °C, a tensão seja de        na entrada (   ) do amplificador 

operacional (  ), a resistência (  ) igual a      e (  ) de      , a tensão na saída 

(  ) pode ser obtida pela equação (6) (BOYLESTAD e NASHELSKY, 2013). 



    (  
  
  
)            (6) 

Então teríamos na saída uma tensão com ganho de 100 vezes. 

4.4 Teste e aferição do dispositivo 

Para testar e aferir o dispositivo será utilizado um controlador de temperatura 

com termopar e resistência, acoplados ao corpo de prova, conforme ilustrado na 

figura (3). Serão pré-programadas temperaturas entre 40 e 200 °C e valores serão 

anotados em uma tabela para análise e correções necessárias. 

Figura 3 – Teste e calibração do dispositivo 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Protótipo 

O protótipo do projeto conforme ilustrado na figura (4) foi desenvolvido 

reduzindo ao máximo tamanho e peso.  

A carenagem foi construída em acrílico transparente de    , a base foi 

desenvolvida utilizando chapa de aço    . 

Figura 4 – Protótipo do dispositivo 

  
O dispositivo é composto por um display de cristal líquido gráfico Nokia 5110 

com resolução de (     ) pixels para visualizar as informações, três botões tipo 

pulso para comando e modificação de parâmetros, um microcontrolador Atmega 

328P para processar as informações de entrada e enviar os resultados para as 

saídas, uma entrada usb para conexão serial com um computador, um sensor de 

temperatura infravermelho Melexis mlx90614, um laser        para apontar o alvo 

de medição e uma placa eletrônica (    )   para a fixação e interligação dos 

componentes eletrônicos. 



5.2 Circuito elétrico 

O circuito elétrico foi desenvolvido e simulado no software Isis Proteus 

conforme ilustrado na figura (5). Após a simulação, os componentes eletrônicos 

foram montados em uma protoboard testados antes da montagem final para a 

correção de qualquer irregularidade no funcionamento dos componentes. 

Figura 5 – Circuito elétrico. 

 

A programação do dispositivo é feita por meio do conector (j2). O programa 

fica armazenado na memória eeprom do microcontrolador (u1). O circuito integrado 

(u2) regula a tensão de entrada em 5 volts para alimentar o sistema. O circuito 

integrado (ft232rl) converte o padrão usb para rs232 para possibilitar a comunicação 

serial com um computador. O transistor (q1) é responsável pelo acionamento do 

laser evitando sobrecarga na saía do microcontrolador.  

Ao ligar o dispositivo, é exibida uma tela com os nomes dos autores e 

orientador. Ao pressionar o botão (1), o display mudará de tela e irá mostrar os 

valores das temperaturas, ambiente e do objeto. O botão (2) serve para ligar e 

desligar o laser. O botão (3) ao ser pressionado simultaneamente aos botões (1) e 

(2) modifica os parâmetros. A luz de fundo do display apaga após 20 segundos se 

nenhuma tecla for pressionada para economizar energia elétrica. 



6. RESULTADOS 

O dispositivo foi construído conforme ilustrado na figura (6). Foram realizados 

vários testes e correções no programa para obter o melhor resultado possível. 

Figura 6 – Teste, correção e aferição do dispositivo 

 

Durante os testes experimentais, os valores das medições de temperatura 

foram dispostos na tabela (2). 

Tabela 2 – Resultado das medições de temperatura 

 

Por meio dos valores da tabela (2), obteve-se o gráfico da figura (7) onde é 

possível perceber que há pouca variação entre a temperatura utilizando um 

termopar e a temperatura medida com o sensor infravermelho.  

Figura 7 – Variação da temperatura conforme as medições 

 



Analisando o gráfico da figura (8) é possível perceber que o erro diminui 

conforme a temperatura aumenta indicando que o sensor infravermelho oferece 

maior precisão em médias e altas temperaturas. A taxa de erro apresenta uma 

média de 2,15% em toda faixa de temperatura medida. 

Figura 8 – Erro de leitura em função da temperatura 

 

Logo após foi feito um teste para avaliar a diferença entre os tempos de 

resposta do termopar e o sensor infravermelho, o corpo de prova foi aquecido a 200 

°C, então foi conectado o termopar, apontado o sensor infravermelho e obtiveram-se 

os valores da tabela (3). 

Tabela 3 – Tempo de resposta do termopar x sensor infravermelho 

 

Com os valores da tabela (3) obteve-se o gráfico da figura (9) onde é possível 

observar que o sensor infravermelho apresenta uma resposta muito mais rápida à 

variação de temperatura do que o termopar, logo é possível dizer que o sensor 

infravermelho oferece melhor resposta e controle de temperatura. 

Figura 9 – Tempo de resposta na leitura de temperatura

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo o fabricante (MELEXIS, 2006), o sensor pode medir temperatura na 

faixa de -70 a 380 °C com resolução de 0,14 °C. Durante os testes iniciais o sensor 

infravermelho apresentou erros na medição de temperatura devido à emissividade 

do material variar conforme o aumento de temperatura, porém os erros foram 

reduzidos de forma significativa por meio do software do microcontrolador. De 

acordo com resultados finais, o sensor infravermelho apresentou uma taxa média de 

erro de 2,15% e baixo tempo de resposta em torno de 1 segundo, enquanto o 

termopar demorou cerca de, 16 segundos na leitura de temperatura numa faixa de 

40 a 200 °C comprovando a eficiência e vantagem do sensor infravermelho. 
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