
Como Evitar Danos a Termopares e Sensores RTD Causados 
por Vibração

Termopares e detectores de temperatura de resistência, ou 
RTDs, são os sensores de temperatura mais comumente 
usados. Os termopares operam sob o princípio do Efeito 
Termoelétrico, que preconiza que, quando dois metais 
diferentes são conectados por duas junções, eles geram uma 
força eletromotriz, ou FEM, nas junções. Os metais reagem a 
temperaturas para gerar uma força eletromotriz em relação à 
diferença de temperatura nas junções. Os RTDs funcionam 
sob o princípio de que a resistência elétrica aumenta com 
o aumento da temperatura. Os tipos de metais usados 
na fabricação do sensor impactam a exatidão, a faixa de 
medição, o tempo de resposta e a resistência a estressores 
ambientais, tais como vibração.

PRojETo DE SEnSoR DE TERmoPaRES E RTDs

As junções de termopares podem ser aterradas ou não. 
Em geral, são revestidas com uma proteção metálica, mas 
também podem ficar expostas, a fim de melhorar o tempo 
de resposta. Geralmente, o aterramento é necessário, a fim 
de evitar acúmulo de carga estática que pode impactar, 
negativamente, a exatidão. No entanto, se o termopar for 
aterrado no maquinário ou em qualquer outro equipamento 
alimentado por energia elétrica, o ruído do circuito poderá 
interferir na medição. São utilizadas diversas combinações 
de metais na construção de termopares, cada qual sendo 
classificada de acordo com a faixa de temperatura e ambientes 
aceitáveis para medição. Termoprares encapsulados por 
metal são bem robustos e, em geral, bem menos susceptíveis 
a vibração do que os RTDs.

Os RTDs são disponibilizados na forma de fio enrolado ou de 
película fina. Sensores de fio enrolado são altamente exatos, 
pois são fabricados com fios de cobre, níquel ou de platina 
enrolados em torno de um núcleo de vidro ou cerâmico ao qual o 
fio é fundido. Sensores com núcleo de vidro podem ser imersos 
na maioria dos líquidos, sem qualquer proteção, ao passo 
que os sensores com núcleo cerâmico oferecem estabilidade 
para medições sob temperaturas excepcionalmente altas. 
O fio de platina é o mais preferido de todos, pois permite 
obter melhor exatidão em relação a uma ampla faixa de 
temperatura. O padrão internacional ASTM-E1137 define as 
tolerâncias para sensores com resistência de fio de platina. 
Esse padrão é muito usado como um dos critérios para 
selecionar o sensor de temperatura. Os RTDs fabricados e 
testados em conformidade com essa especificação oferecem 
maior confiança e melhor desempenho.

Os RTDs de película fina oferecem, substancialmente, maior 
proteção a vibração do que os RTDs de fio enrolado. Esses 
RTDs são produzidos, depositando uma fina película de 
platina passivada em um substrato cerâmico. Grava-se um 
circuito elétrico por meio de ataque químico no material, a fim 
de criar a resistência desejada. Esses sensores apresentam 
uma curva de temperatura-resistência, praticamente, linear. 
Dessa forma, é possível obter medições extremamente exatas 
e consistentes com uma faixa enorme de temperaturas. 
Esses RTDs são de tamanho compacto, o que lhes confere a 
vantagem de ter um tempo de resposta mais rápido e maior 
resistência a choques térmicos e vibrações.

DESafioS QuanDo aS mEDiçõES DE TEmPERaTuRa 
Têm DE SER fEiTaS na PRESEnça DE VibRação

A vibração pode causar estresse mecânico nos fios dos 
termopares e de RTDs. Os termopares estão sujeitos à 
fadiga causada pela vibração, o que pode causar falha na 
isolação e curtos circuitos. Isso pode se tornar evidente no 
caso de leituras intermitentes muito altas, resultantes de 
medições feitas no curto, e não na junção. Os RTDs de fios 
enrolados são especialmente suscetíveis a danos causados 
por vibração. O fino fio de platina usado para enrolar o sensor 
tem um diâmetro de 15 a 35 mícrons e é muito frágil. Um fio de 
sensor RTD quebrado ou danificado por resultar em:
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 • Circuito aberto 
 • Sinais de ruído 
 • Medições de temperatura esporadicamente altas

A descalibração constitui outra condição de falha que pode 
ocorrer em termopares expostos a vibração. Trata-se do 
processo por meio do qual a estrutura do fio é alterada, de tal 
forma que as características de tensão-temperatura deixam 
de atender a padrões internacionais. A principal preocupação 
com a descalibração é que as medições de temperatura dão 
a impressão de estarem corretas. Com o tempo, as leituras 
passam a apresentar desvios graduais. A melhor forma de 
detectar alguma descalibração é testar o termopar em relação 
a uma temperatura já conhecida.

TiPoS DE VibRaçõES QuE afETam oS SEnSoRES

Em processos industriais, é muito comum a vibração de 
máquinas, cuja fonte pode ser o movimento de motores, 
bombas ou compressores. A propensão de causar dano 
é proporcional à amplitude e frequência da vibração. A 
amplitude é a força aplicada a determinado objeto que está 
causando a vibração. Por exemplo, a velocidade da rotação 
de um motor contribui para a amplitude de vibração. Quanto 
maior a rotação, maior a amplitude. Outro fator que contribui 
para a gravidade da vibração é a frequência, ou seja, a taxa 
em que determinado dispositivo mecânico se move para 
frente e para trás, acionado por alguma força. Uma máquina 
pode vibrar em múltiplas direções, a diferentes taxas de 
amplitude e frequência.

Vibrações acústicas são geradas por inúmeros sistemas 
mecânicos, tais como turbinas e motores a explosão, bem 
como pela voz humana e pelo tráfego de veículos. Assim que 
um ruído acústico entra em determinada estrutura, ele se torna 
uma vibração estrutural. As ondas sonoras podem chegar a 
qualquer lugar, desde que haja fluxo de ar. Portanto, podem 
vir de qualquer direção. Reverberação é a continuidade 
do som depois de concluído seu curso original, ou seja, as 
ondas sonoras refletem o som a partir das superfícies. As 
características acústicas podem variar de acordo com o 
tamanho e formato dos objetos, por meio dos quais as ondas 
sonoras são refletidas, o que dificulta prever como esses 
objetos vão reagir.

Vibrações induzidas por fluxo resultam da interação de forças 
entre fluxo de fluido e a inércia de estruturas imersas no fluido 
ou que o conduzem. O fluxo de fluidos constitui fonte de 
energia capaz de produzir vibração mecânica e estrutural. Em 
estruturas cilíndricas, as vibrações são classificadas como 
induzidas por fluxo axial ou por fluxo cruzado, dependendo 
do ângulo de entrada do fluxo em relação ao eixo do cilindro.

TERmoPaRES E RTDS RESiSTEnTES a VibRação

O RTD PR-21SL da Omega foi projetado para ser usado 
em termopoços, cuja carga é feita por meio de mola para 
sustentar o contato entre a sonda e o termopoço na presença 
de energia estática e vibração. Com isso, há uma excelente 

transferência de calor entre o termopoço e a sonda, além 
de isolar o sensor contra vibração. O RTD PR-21SL pode 
ser usado em aplicações com dois, três ou quatro fios, com 
encaixe perfeito em termopoços com diâmetro-padrão de 
0,26 de polegada. Uma mola ajustável autotravante permite 
o uso desse RTD em termopoços menores.

A sonda RTD PR-31 da Omega é dobrável e resistente a 
vibração. A sonda é feita de aço inox 316, cujo cabo isolado 
com mineral permite que a sonda seja dobrável. O RTD PR-31 
é testado de acordo com os padrões MIL-STD-202G, método 
204D, Condição A e tem uma faixa de medição que vai de 
-50°C a 500°C. É disponibilizado em 100 e 1000 ohms e pode 
ser usado em aplicações com dois, três ou quatro fios.

 
A Série M12M de sondas termopares pode ser usada de forma 
exposta, montada no próprio processo, ou em um termopoço. 
As sondas encontram-se disponíveis como termopar tipo 
K, com bainha Inconel 600, ou tipo J, com bainhas de aço 
inox 304. O tipo K opera com uma faixa de temperatura entre 
-40°C e 1150°C, ao passo que o tipo J opera dentro de uma 
faixa de temperatura que vai de -40°C até 600°C. O M12 sai 
de fábrica como modelo-padrão, com junção não aterrada (a 
junção aterrada é opcional).

ConCLuSão

A escolha do RTD ou do termopar ideal para sua aplicação 
não só otimiza o desempenho quanto evita danos ao sensor. 
Os termopares constituem um meio versátil e de boa relação 
custo-benefício para a medição de temperatura, além de 
oferecerem proteção contra vibração. RTDs de fio enrolado 

PR-21SL RTD

Sonda RTD PR-31

Sonda Termopar m12m

http://br.omega.com/artigos-tecnicos  /  info@br.omega.com  /  0800-773-2874
© 2015 omEga Engineering, inc. Todos os direitos reservados.

http://br.omega.com/artigos-tecnicos/
http://br.omega.com/
http://br.omega.com/


oferecem exatidão superior e uma faixa de medição bem 
mais ampla, mas não são resilientes. RTDs de película 
fina permitem a obtenção de dados altamente precisos 
e oferecem maior resistência a vibração do que RTDs de 
fio enrolado. Além disso, a Omega dispõe de soluções de 
engenharia personalizadas no caso de ambientes com altos 
níveis de vibração.
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