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Sensores de Temperatura  - Vantagens 
e Desvantagens 
 
 
O Sensor de Temperatura ideal consiste nos 
seguintes aspectos: 
 
 
    • Não tem efeito (ruidos) de comunicação com 
       aquisitor de dados. 
    • É precisamente exato 
    • Responde instantaneamente/ Rapido tempo            
       de resposta (na maioria dos casos) 
    • Possui uma saída (Output) facil aquisição 
    • Otimo custo/beneficio 
 
 
Independentemente do tipo de sensor, 
caracteristicas acima afetam todos os sensores de 
temperatura.A maior preocupação quando se faz 
uma medição de temperatura em qualquer 
aplicação é assegurar que o sensor de 
temperatura não influencie o meio o qual esta 
controlando a temperatura. Com a medição da 
temperatura de contato, isso é especialmente 
importante. A escolha adequada da configuração 
do sensor, isto envolve, encapsulamento, 
comprimento do cabo, area de contato do sensor, 
são preocupações fundamentais de projeto para 
reduzir a intereferencia na medição exata da 
temperatura. 
 
Uma vez que erradicamos os ruidos e 
interferencia pela configuração incorreta, as 

aplicações mensuradas serão medidas com muita 
precisão. 
 
O tempo de resposta é influenciado pela massa 
entre o elemento sensor e o contato da aplicação. 
Quanto menor for a massa entre o elemento 
sensor e a aplicação, mais curto será o tempo de 
resposta. 
 
A partir de elementos ultra precisos e de melhor 
qualidade, ADD-THERM fabrica alguns dos mais 
rápidos e precisos sensores de temperatura 
disponíveis. Enquanto os agentes de compras 
estão olhando para a parte mais economica 
possível, os engenheiros e tecnicos reconhecem a 
importância de um sensor bem desenvolvido e 
fabricado  que podem dar retorno muito 
superiores que a economia planejada por 
compradores. 
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                         Tabela comparativa de Sensores de Temperatura  
 

  Tipo de         
Sensores 

NTC Pt100/Pt1000 Termopares Semicondutores 
LM35/LM19 

Digital 
DS18B20 

KTY 

Sensor Cerâmico 
(Metal-oxido 
spinel) 

 Fio de Platina ou 
filme de metal 

Termoelétrico Junção de 
Semicondutores 

 Silício 

Range de 
Temperatura 

(típica) 

-100 até 300°C -200°C até 650°C -200 até 1750°C -70 até 150°C -55°C to 
+125°C 

-50 a 
300°C 

Precisão 
(Típica) 

0.05 to 1.5 ˚C 
(-50 a 300°C) 
Tol. 1% 

0.1 to 1.5˚C 
(-50 a 300°C) 
 Classe B 

0.5 to 5.0˚C 0.5 to 1.0˚C 
(LM35) 
±3°C (LM19) 

0.5°C –(--
10°C a 
+85°C 

1°C(0°C a 
100°C) 

Longa 
Estabilidade 
Termica @ 

100°C 

0.2˚C/ano(epóxi) 
0.02˚C/ano 
(vidro) 

0.05˚C/ano(filme) 
0.002˚C/ano 
(fio) 

Variável, alguns 
tipos muito 
propensas 
ao 
envelhecimento 

>1˚C/ano N/A 1.6 Ω a 
10.000 
horas 

Saída 
(Output) 

Resistência 
Ohmica (NTC) 
-4.4%/˚C typical 

Resistência 
Ohmica (RTD) 
0.00385Ω/Ω/°C 

Voltagem 
10μV to 
40μV/°C 

Milivoltagem Bits – 9 a 
12 bits 

Resistência  
Ôhmica -  

Linearidade Exponencial Bastante Linear Maioria dos 
modelos não 
linear 

Linear Digital 
Binário 

 Bastante 
Linear 

Fonte de 
alimentação 

requerida 

Voltagem 
constante e 
corrente 

Voltagem 
constante e 
corrente 

Auto 
alimentação 

4 a 30 VDC +3.0 to 
+5.5 

Voltagem 
constante 
e corrente 

Tempo de 
Resposta 

Rápida 0.12 a 10 
segundos 

Geralmente 
devagar 1 até 50 
segundos 

Rápida 0.10 até 
10 segundos 

Devagar 5 até 
50 segundos 

750 ms 30 s –  no 
AR 
5s – Óleo e 
Líquidos 

Interferência 
elétrica 

Raramente 
suscetível / alta 
resistência  

Raramente 
suscetível 

Suscetível / 
Junção Fria de 
compensação 

Layout de Placa 
dependente 

   
Raramente 
suscetível 

Raramente 
suscetível 

Efeito de 
resistência de 
cabo/chumbo 

Baixa 
Resistência  

Muito suscetível/ 
configuração de 
3 ou 4 vias 
requerida 

Nenhum mais 
curto 
é executado. TC 
cabos de 
extensão 
exigido. 

  N/A Raramente 
suscetível 

Raramente 
suscetível 

Custo Baixo a 
Moderado 

Moderado a alto Moderado Moderado Moderado-  Moderado 
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Cada  um dos tipos de sensores acima difere na 
sua teoria de base de operação. Faixas de 
temperatura variam para cada tipo de sensor. Os 
termopares possui o maior range de temperatura, 
entre vários tipos de termopares. 
   
    A Precisão depende das características básicas 
do tipo do sensor. Termoresistencias 
Pt100/Pt1000 e Sensores NTC apresentam o mais 
alto precisão, embora entre eles existem 
diferentes niveis de precisão, consequentemente 
o mais preciso terá o maior preço. 
 
    Longa Estabilidade Termica é definido pela 
forma como consistentemente um sensor 
mantém a sua precisão ao longo do tempo. A 
estabilidade é dita pelas propriedades basicas 
físicas do sensor. A estabilidade é tipicamente 
afetada pela exposição a altas temperaturas. 
Termoresistencias RTD e Sensores NTC são os 
tipos de sensores mais estáveis por um longo 
periodo. Termopares e semicondutores são os 
menos estável. 
 
Saídas do sensor variam de acordo com o tipo. 
Sensores NTC possuem saida em resistência 
ohmica variam inversamente proporcional à 
temperatura, por isso é chamado de coeficiente 
de temperatura negativo (NTC). Base de metais, 
tais como platina têm de temperatura positivo 
coeficientes (PTC). Termopares tem saida em mili-
volts que variam com a temperatura. Os 
semicondutores possuem uma variedade de 
saídas digitais. 
 
Linearidade é definido como a alteração da 
estabilidade do sinal de saida (Output) varia. Os 
Sensores NTC são exponencialmente não-linear, 
exibindo uma sensibilidade muito mais elevada a 
baixas temperaturas do que a temperaturas 
elevadas. 
A linearidade de um sensor diminui a dificuldade 
de parametrização do sinal sensor com o circuito, 
embora existam hoje microprocessadores 
modernos que possui a função de linearizar 

facilmente o sinal de sensores nao lineares para o 
circuito. 
 
Sensores NTC e termoresistencias requerem 
tensão constante ou corrente constante. Regular 
a fonte de alimentação é importante para limitar 
a auto calor gerado em qualquer sensor seja NTC 
ou Pt100. Para os semicondutores já nao é tão 
crítico. Termopares possui saida (Output) de 
tensão. 
 
O tempo de resposta, ou como um sensor indica 
rapidamente a temperatura, é dependente do 
tamanho e massa do encapsulamento do sensor . 
Os semicondutores possuem o tempo de resposta 
mais lento em realçao a sensores NTC e Pt100, o 
qual possuem otimas opções, como Sensor NTC 
com elemento de vidro 
 
Ruído e interferencias elétricas de indução é um 
problema encontrado principalmente com 
termopares devido possuir sinal de saida em 
milivolts. Termistores com resistências elevadas 
possuem uma otima resistencia a esses efeitos. 
 
A resistência dos terminais de metal podem 
causar um erro de offset em dispositivos 
resistivos, tais como termístores ou RTD´s. Este 
efeito é mais ocasionado com sensores em baixa 
resistência ohimca, tais como RTD´s 100 ohm ou 
termistores de baixa resistência ohimca. Devido a 
esse problema, são utilizados ligaçoes a 3 ou 4 
fios para eliminar esse efeito.  Para termistores, a 
escolha de um valor alto de resistência ohmica 
elimina o efeito. Termopares deve usar cabos de 
compensação e conectores do mesmo material 
que os próprios fios  
 
Em custo, os sensores NTC possuem o melhor 
custo para aplicação em grandes escalas e 
temperaturas até 300°C, sensores Pt100/Pt1000 
são muito utilizados em aplicações que exigem 
alta precisao e elevadas temperaturas. 
Termopares sao largamente utilizado em 
aplicações para alta temperatura, acima de 
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300°C. Semicondutores possuem longa 
durabilidade e facilidade de comunicação com 
circuito. Enfim, para escolhermos o melhor sensor 
devemos saber qual será nossa prioridade, pois 
sao disponiveis sensores especificos para cada 
necessidade.  
 
Introdução Básica dos Sensores· 
 
Termoresistencia RTD  
 
Termoresistencias (RTDs), mais popular 
Pt100/Pt500/Pt1000 consiste em uma bobina de 
fio ou película depositada sobre camada uma 
metal puro. A Resistência ohmica aumenta 
conforme a elevação da temperatura, padrão e 
repetível. RTDs exibem excelente precisão ao 
longo de um extenso range de temperatura e 
representam o segmento que mais cresce entre 
sensores industriais. Suas vantagens incluem: 
 
• Faixa de temperatura: A ADD fabrica sensores 
de -100 A 300° C  
 
• Repetibilidade e estabilidade: Tipicamente 
veriva menos do que 0,1 ° C /ano 
 
• Linearidade: Resposta mais linear 
quetermopares ou termistores 
 
• Padronização: Termoresistencias possuem 
curvas de resistencias padrões, mais comumente 
100 Ω a 0°C para 
 
Termopares 
 
Um termopar consiste de dois condutores 
metálicos, de natureza distinta, na forma de 
metais puros ou de ligas homogêneas. Os fios são 
soldados em um extremo ao qual se dá o nome 
de junta quente ou junta de medição. A outra 
extremidade dos fios é levada ao instrumento de 
medição de F.E.M, fechando um circuito elétrico 
por onde flui a corrente. O ponto onde os fios que 
formam o termopar se conectam ao instrumento 
de medição é chamado de junta fria ou de 
referência. Esta F.E.M milivolt, quando 
compensado para a temperatura conhecido da 

referência 
junção, indica que a temperatura na ponta de 
detecção. Termopares são simples e familiar. 
Projetá-los em sistemas, no entanto, é 
complicado pela necessidade de especial 
fios de extensão e de compensação de junção de 
referência. Termopar vantagens incluem: 
 
• Capacidade de medição de temperatura 
extensa: Termopares possuem capacidade de 
atingir medições de temperatura até 1800°C   
 
• Robustez: A simplicidade inerente de 
termopares torna resistente a choques e 
vibrações. 
 
 
Termistores NTC 
 
Um termistor é um dispositivo resistivo composto 
de oxidos metalicos formado em formato de gota 
e encapsulado em epóxi ou de vidro. O Termistor 
NTC apresenta-se com coeficiente negativo de 
resistencia. Resistência diminui e não-
linearmente conforme a temperatura se eleva. A 
sensibilidade é maior que  RTDs e termopares, 
porem o range de temperatura é limitada. Alguns 
fabricantes oferecem 
termistores com coeficientes positivos. Modelos 
linearizados são também estão disponíveis. 
 
As vantagens típicas são: 
 
• O custo do sensor baixo em relação a outro 
tipos de sensores. 
• Alta sensibilidade: Um termistor pode alterar a 
resistência por dezenas de ohms por mudança de 
temperatura cada decimo de grau, contra uma 
fração de ohm para RTDs. 
• Ponto de detecção: Um termistor pode ser 
fabricado do tamanho de uma cabeça de alfinete 
para a detecção de pequenas áreas 
 

mailto:add@addtherm.com.br
http://www.addtherm.com.br/

