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Calibrando Equipamentos de Medição de Temperatura Usados 
na Produção Industrial

Este Documento Guia da OMEGA Engineering analisa os 
sensores de temperatura utilizados na produção industrial e 
no registro de temperaturas, incluindo as questões de por que 
e com que frequência os sensores precisam ser calibrados.

Também são abordadas as opções de equipamentos de 
calibração e os pontos positivos e negativos do uso do 
laboratório de calibração AS17025.

TIPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA

Os cinco tipos de equipamentos geralmente encontrados na 
produção industrial são:

 1.  Termômetros bimetálicos ou de mola. Amplamente 
usados pois apesar de sua resposta lenta e menor 
exatidão, são baratos e facilmente ajustáveis.

 2.  Termopares. O sensor industrial mais amplamente 
usado, consistindo em dois fios de metais diferentes 
unidos em uma extremidade, o que produz uma 
voltagem proporcional à temperatura.

 3.  Detectores de Temperatura de Resistência (RTDs). 
Normalmente com enrolamento de fio de platina, eles 
são caros mas dão uma resposta rápida e têm boa 
precisão de medição.

 4.  Termistores. Estes mecanismos baseados em 
semicondutores medem temperatura em um intervalo 
limitado e são frequentemente usados em aplicações 
médicas.

 5.  Detectores de radiação infravermelha (IV). Estes 
sensores sem contato medem temperatura de 
superfície e dividem-se em dois tipos: pirômetros e 
câmeras de imagem térmica. O uso de ambos está 
crescendo rapidamente com a entrada de muitos 
novos produtos no mercado.

Estão ausentes dessa lista os termômetros de líquido em vidro. 
Eles não podem ser calibrados e assim sua incapacidade de 
ser ajustados faz com que somente se possa notar o erro. 
Além disso, existe a preocupação com o risco de quebra, 
especialmente com termômetros de mercúrio tradicionais.

DETECÇÃO DE TEMPERATURA E REGISTRO

Em muitos campos da indústria controlar a temperatura não 
é suficiente: é importante ter registros documentados da 
temperatura ou do ciclo térmico ao qual o produto esteve 
sujeito. Esse tipo de registro é requerido em processamento de 
alimentos e produção e armazenamento farmacêuticos. Isso 
pode ser realizado através de controladores de temperatura 
com capacidade de registro de dados. Para itens críticos 
de segurança como rodas de automóveis, conexões de 
suspensão ou componentes de freio, registros documentados 

ajudam o fabricante a provar que uma peça foi corretamente 
exposta ao calor e que não era nem quebradiça demais nem 
mole demais.

Uma área que está se tornando cada vez mais importante 
é a produção de fibra de carbono para uso automotivo e 
aeroespacial. Assim como em outros processos de cura, 
temperatura e pressão devem ser precisamente controladas. 
Mesmo em situações em que o controle de temperatura não é 
essencial para o desempenho do produto, a repetibilidade é 
necessária para que haja consistência.

Sistemas de Gestão de Qualidade sempre requerem 
calibração de todos os equipamentos de medição que 
podem afetar a qualidade do produto final. Enquanto que 
a importância da calibração de equipamentos medidores 
de deformação é geralmente compreendida, às vezes não 
se percebe a importância de se calibrar os sensores de 
temperatura. 

POR QUE OS EQUIPAMENTOS PRECISAM DE 
CALIBRAÇÃO

Todo equipamento usado para medições críticas de processo 
deve ser checado periodicamente para verificar se ele continua 
tendo a exatidão necessária. Onde o ajuste for possível, uma 
medição do equipamento fora dos limites esperados deve 
ser corrigida até chegar a níveis de desempenho aceitáveis, 
mas no caso de equipamentos não ajustáveis, o desvio ou 
desempenho de medição deve ser registrado e deve-se 
decidir se ele permanece ou não adequado para o propósito.

No caso de equipamentos de medição de temperatura, as 
propriedades de bimetais e fios de termopar mudam com o 
passar do tempo e com o uso (especialmente quando são 
usados a elevadas temperaturas) resultando em desvios 
nos resultados das medições. Além disso, uma sonda de 
termopar pode ser danificada durante o uso, possivelmente 
por causas mecânicas ou por corrosão, ocasionando rápida 
deterioração do fio. RTDs e termistores são componentes 
frágeis e podem ser facilmente danificados, e portanto 
devem ser checados periodicamente. O mesmo se aplica a 
termômetros infravermelhos e câmeras de imagem térmica.

FREQUÊNCIA DE CALIBRAÇÃO

Especificações de qualidade geralmente deixam para o 
usuário a decisão de quão frequentemente um equipamento 
deve ser calibrado. Entretanto, um auditor esperará uma 
justificativa razoável para a frequência escolhida, seja ela 
qual for. Quando se estabelece uma frequência de calibração, 
deve-se levar em conta o tipo de uso do equipamento, o risco 
de danos e a taxa de desvio (que pode ser determinada a 
partir do histórico de registros de calibração.
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Devem ser realizados procedimentos para definir as ações 
necessárias se a calibração mostrar que um equipamento 
está funcionando fora dos limites aceitáveis. Por exemplo, um 
produto fabricado desde a última calibração pode precisar 
ser recolhido do mercado (e o custo de se fazer isso pode 
influenciar a frequência de calibração). Em situações críticas 
de segurança como produção farmacêutica ou de alimentos, 
pode ser necessária a calibração todos os dias ou até mesmo 
a cada troca de turno.

CALIBRANDO EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE 
TEMPERATURA

A forma mais simples de se calibrar um sensor de temperatura 
é checar como ele mede a temperatura de duas constantes 
físicas: a temperatura à qual o gelo derrete e o ponto de 
ebulição da água (apesar de que o último deve ser corrigido 
segundo a pressão atmosférica). Apesar de ser rápido e 
barato, uma desvantagem desse método é que ele geralmente 
não é uma calibração rastreável NIST.

 

Calibradores de sonda de bloco seco resolvem esse problema 
e proporcionam um meio rápido e preciso de calibrar sondas 
de termistores, termopares e RTDs. Um equipamento de 
calibração como o Calibrador de Sonda de Bloco Seco hot 
point® da OMEGA é usado para aquecer um termopar até 
uma temperatura escolhida, comparando-se a leitura no 
indicador com aquela do Calibrador. A seguir, uma Célula de 
Referência ice point® como a OMEGA TRCIII é usada para 
fornecer a temperatura de comparação de 0oC. Novamente, 
a leitura indicada é comparada com aquela do calibrador. 
As correções podem ser determinadas a partir dessas duas 
medições.

A operação de um termopar também pode ser verificada 
simulando-se o sinal elétrico produzido pela sonda e 
checando-se a leitura esperada em comparação com a 
indicada.

Calibradores de Corpo Negro para Infravermelho são usados 
para calibrar equipamentos de medição de temperatura sem 
contato como câmeras térmicas e pirômetros. Eles usam uma 
superfície de emissividade “perfeita” (entre 0,95 e 0,98) que é 
aquecida até uma temperatura conhecida e comparada com 

 
a leitura do equipamento. (Note que enquanto que a precisão 
depende da qualidade da medição de temperatura dentro do 
Calibrador de Corpo Negro, e pode ser somente com 1%, a 
repetibilidade deve ser muito alta).

CALIBRAR NO PRÓPRIO LOCAL OU USAR UM 
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO?

Para a maioria das organizações, os fatores determinantes 
são o volume de trabalho de calibração a ser realizado e a 
disponibilidade de recursos no próprio local. Se a calibração 
de sensores de deformação já for realizada, adicionar sensores 
de temperatura à lista de equipamentos requer somente o 
investimento em uma sonda de bloco seco ou um calibrador 
de corpo negro. Entretanto, algum grau de calibração externa 
sempre é necessário para assegurar a rastreabilidade NIST.

A IMPORTÂNCIA DE USAR UM LABORATÓRIO 
CERTIFICADO AS17025

Assim como a ISO9000 proporciona uma estrutura de Gestão 
de Qualidade para indústrias, a AS17025 (a interpretação 
dos EUA da ISO 17025) faz o mesmo para laboratórios de 

Calibrador CL900A, mostrado com HH-21A, medidor 
portátil e sonda termopar de cabo (ambos não incluídos).

TRCIII

BB703
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calibração. Procedimentos definidos documentam os métodos 
utilizados para o trabalho de calibração realizado, garantindo-
se que os métodos são robustos e proporcionam um nível 
apropriado de rastreabilidade NIST. Ênfase significativa é 
colocada na comunicação dos resultados aos clientes, e isso 
inclui informação sobre a incerteza da medição.

Um laboratório que não alcance os requerimentos da ISO 
17025 pode realizar satisfatoriamente o trabalho de calibração 
com níveis apropriados de rastreabilidade. Entretanto, a 
certificação formal significa que um cliente pode ter confiança 
de que procedimentos apropriados serão seguidos e isso lhe 
poupa o gasto de verificar isso por ele mesmo.

ESSENCIAL PARA A QUALIDADE DO PRODUTO

Muitos processos de fabricação usam calor para modificar 
características de produtos. Em alguns casos, o controle 
preciso da temperatura é essencial para garantir adequação 

ao propósito, e documentação de registro (dados de 
temperatura e evidência de calibração) indicam que o 
fabricante tomou as medidas apropriadas para manter a 
qualidade dos itens produzidos. A calibração de sensores de 
temperatura, tanto aquela realizada no próprio local quanto a 
que for encomendada a um laboratório especializado, é uma 
parte essencial dessa atividade.

Fontes

Complying with ISO 17025:  
http://www.labnetwork.org/DownloadLinks/Final%20V-%20COMPLYING_
WITH_ISO_17025-V20091204.pdf (A UNIDO publication.)

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/fs/fs-25-w.pdf

Calibration of Thermocouples:  
https://www.euramet.org/fileadmin/docs/Publications/calguides/ 
EURAMET_cg-8__v_2.1_Calibration_of_Thermocouples.pdf
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