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Resumo 

 
O Laboratório de Termometria do Inmetro pretende disponibilizar um novo serviço de 

calibração para termômetros de radiação, utilizando células dos pontos fixos, definida na Escala 
Internacional de Temperatura de 1990. Para isso, recentemente o laboratório construiu um 
conjunto de células, que contemplam os pontos do Índio, Estanho, Zinco e Alumínio. Neste 
estudo são apresentados os primeiros resultados de medições dessas células, utilizando um 
termômetro de radiação como teste, além de uma comparação dos resultados obtidos na 
calibração desse mesmo termômetro pela metodologia adotada atualmente pelo laboratório, 
onde é utilizado um termopar como padrão de referência. Os resultados das medições 
mostraram-se satisfatórios e a comparação das 2 metodologias propostas nesse estudo 
apresentaram boa correlação, onde o cálculo do Erro Normalizado foi inferior a unidade para 
todos os pontos fixos medidos. Esta é a primeira etapa de um estudo que visa propiciar uma 
redução nas incertezas de calibração de pirômetros praticadas atualmente pelo laboratório, 
garantindo uma maior confiabilidade à indústria e a Rede Brasileira de Calibração.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
O módulo de termometria de radiação do Laboratório de Termometria (Later) do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é o responsável pela disseminação 
da grandeza temperatura termodinâmica no Brasil para temperaturas acima do Ponto da Prata 
(961,78 °C), além de ser o responsável pela rastreabilidade em calibrações de termômetros de 
radiação (pirômetros) na faixa de 0 °C a 1500 °C. 

Para esse tipo de serviço, atualmente, o Later dispõe de 1 termopar tipo S 
(Platina/PlatinaRódio 10%) e 1 termopar tipo Pt/Pd (Platina/Paládio), construídos no próprio 
Inmetro, como padrões de referência, e um forno de cavidade de corpo negro de temperatura 
variável Land P1200B como meio térmico. Esse tipo de calibração é feita por comparação entre 
os resultados obtidos pelo termopar padrão inserido no meio térmico e pelo pirômetro em 
calibração. A incerteza do sistema, obtida nesse tipo de calibração varia em torno de (0,6 °C ± 
1,0 °C) para a faixa de 0 °C a 1000 °C. 

A fim de reduzir a incerteza nessa faixa de temperatura, garantindo mais confiabilidade à 
Rede Brasileira de Calibração e à indústria brasileira, o Later pretende fornecer o serviço de 



 
 

 
 
 
calibração de pirômetros pelo método primário, ou seja, utilizando células de pontos fixos de 
alta pureza, definidas como padrões de referência pela Escala Internacional de Temperatura de 
1990 (EIT-90). [1] 

Para isso, recentemente o laboratório construiu um conjunto dessas células. São elas: 
Índio (156,5985 °C), Estanho (231,928 °C), Zinco (419,527 °C), Alumínio (660,323 °C), 
Prata (961,78 °C) e Cobre (1084,62 °C), cobrindo, portanto, a faixa de temperatura desejada.  

 
 

2. OBJETIVO 

 
Este trabalho consistiu, portanto, da operacionalização e realização das primeiras medições 

utilizando células de pontos fixos para termômetros de radiação, bem como da comparação dos 
resultados obtidos pelo método primário, com os resultados obtidos na calibração por 
comparação utilizando um termopar de referência. Para essas calibrações, foi selecionado um 
pirômetro Heitronics TRT II como instrumento de medição. 

 
 

3. MÉTODOS E MATERIAIS 

 
Para esse estudo, foram utilizados os seguintes equipamentos:  

 
- Termômetro de radiação; fabricante Heitronics; modelo TRT II; 
- Termopar padrão, tipo Pt/Pd; identificação LTPP-0716, construído no Later; 
- Forno tubular de cavidade de corpo negro com três zonas de aquecimento; fabricante Land, 
modelo P1200B (para calibração por comparação com o termopar); 
- Forno para células de ponto fixo; fabricante Pegasus; código de identificação EA 137;  
- Células de pontos fixos construídas no Later. 
 
Também foi utilizado o programa de calibração RS232_3.9_1, desenvolvido em Scilab no 

Laboratório de Termometria, para monitoramento das indicações do pirômetro Heitronics TRT 
II. 

3.1 Calibração do Pirômetro Heitronics TRII por comparação contra termopar 
 

Inicialmente, o pirômetro Heitronics TRII (1) foi calibrado pelo método da comparação 
contra o termopar padrão Pt/Pd LTPP-0716 (2), nos seguintes pontos: 20, 100, 200, 300, 500, 
700, 900 e 1000 °C. Essa calibração foi realizada em um forno tubular de cavidade de corpo 
negro Land P1200B (3), com três zonas de aquecimento, que garantem uma melhor distribuição 
da temperatura ao longo da região de medição, seguindo procedimento descrito em Norma 
Técnica [2], conforme figura 1. 
 



 
 

 
 
 

 

Figura 1 - Esquema de calibração do pirômetro Heitronics TRT II contra termopar padrão Pt/Pd em 
forno, onde se destacam: 1 – Pirômetro em calibração, 2 – Termopar padrão e 3 – Forno tubular 

 

3.2 Calibração do Pirômetro Heitronics TRT II por pontos fixos 
 

Dentre as células de pontos fixos construídas, para este estudo, foram selecionadas as seguintes:  
 
- Índio (156,5985 °C), Estanho (231,928 °C), Zinco (419,527 °C), Alumínio (660,323 °C).  
 

 

Figura 2 - Detalhe das células de pontos fixos construídas no Later 

Nota: Nesse primeiro conjunto de medições, optou-se por não utilizar as células da Prata 
(961,78 °C) e do Cobre (1084,62 °C), pois a temperatura de solidificação desses metais é muito 
próxima do limite de operação do forno utilizado. Estes pontos serão testados futuramente, 
quando o procedimento de operação do forno estiver estabelecido. 

Nas medições utilizando células de pontos fixos, alguns pontos são levados em consideração; 
à temperatura ambiente, os metais presentes nas células se encontram solidificados, portanto, 
para cada ponto fixo é necessário, incialmente, realizar a fusão do material para, posteriormente, 
executar seu processo de solidificação. Para isso, em cada ponto fixo, inicialmente a célula é 
inserida no forno de calibração, que é programado para uma temperatura superior ao ponto de 
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fusão do metal em seu interior (em torno de 5 °C acima). Todo o processo é monitorado com o 
pirômetro Heitronics TRT II, utilizando o programa RS232_3.9_1.  

As medições foram realizadas utilizando o forno Pegasus EA 137 como meio térmico, 
conforme figura 3.  

 

 
Figura 3 - Esquema de medição das células de pontos fixos no forno Pegasus com o pirômetro Heitronics  

 
Na figura 4 é apresentado o gráfico de monitoramento da fusão, e posterior solidificação da 

célula do Índio (156,5985 °C), uma das células utilizadas nesse estudo. 
 
 

 

 
Figura 4 - Gráfico do registro de medição da célula do Índio ao longo do tempo, com destaque para a 

região do patamar de solidificação 

 
Após a observação do patamar de fusão da célula (A) e da estabilização do pirômetro na 

temperatura de configuração do forno (B), é realizado então o procedimento de solidificação 
do metal. Para isso, o forno é configurado para uma temperatura ligeiramente inferior ao seu 
ponto de solidificação (em torno de 2 °C abaixo).  

Com o resfriamento da célula, inicia-se o processo de solidificação do metal. O primeiro 
estágio da solidificação é a sua recalescência (C). Na prática, esse estágio é caracterizado por 
aumento repentino na temperatura do material como consequência da nucleação e crescimento 
do cristal durante o resfriamento do metal até atingir o patamar de solidificação da célula [3]. 
O próximo estágio é quando a solidificação atinge a condição de regime estável (D). 
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Nessa região, onde a temperatura é estável no valor de definição do ponto fixo (no caso do 
Índio, a 156,5985 °C) são obtidos os valores de temperatura do pirômetro que são utilizados 
nesse estudo. Considera-se para o cálculo da média da indicação e do desvio padrão toda a 
região onde o regime é estável até o início da saída do patamar de solidificação (E). 

Na calibração por pontos fixos, feita com metais de alta pureza, é dispensada a utilização de 
um padrão de medição, visto que a mudança de fase ocorre no valor de definição do ponto, 
sendo este, portanto, o valor de indicação do padrão em temperatura.  

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados obtidos (correções e incertezas encontradas em cada ponto de temperatura) na 

calibração do pirômetro por comparação contra o termopar padrão, são apresentados na 
tabela 1: 
 

Média das 
Indicações do 

Item / °C 
Correção / °C 

Incerteza / °C, 
k=2 

19,75 -0,24 0,65 
98,75 0,64 0,67 
196,69 2,66 0,72 
296,95 3,08 0,76 
495,17 5,15 0,84 
693,38 6,82 0,94 
891,7 8,7 1,1 
989,8 10,2 1,2 

Tabela 1 - Resultado da calibração do pirômetro Heitronics TRT II por comparação 
 

 
Os resultados obtidos nas primeiras medições com as células de pontos fixos são 

apresentados na tabela 2: 
 

 

Ponto Fixo / 
°C 

Medição / 
°C 

Correção 
P.F. / °C 

Incerteza 
P.F. / °C, k=2 

Índio  156,5985 154,32 2,28 0,16 

Estanho 231,928 228,24 3,69 0,16 

Zinco 419,527 415,73 3,80 0,20 

Alumínio 660,323 654,49 5,83 0,17 
Tabela 2 - Resultado da calibração do pirômetro Heitronics TRT II utilizando as células de pontos fixos 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Como o procedimento de calibração por células de pontos fixos ainda está em fase de 
implementação, inicialmente, apenas foram considerados para o cálculo de incerteza, os desvios 
padrão encontrados, a resolução do pirômetro Heitronics TRT II e a repetibilidade da medição, 
que corresponde à diferença observada entre 2 realizações do ponto de maior temperatura, ou 
seja, o ponto de solidificação do Alumínio. 

4.1 Comparação das duas metodologias 
 

Para comparação dos resultados obtidos na calibração por comparação com os resultados 
obtidos na calibração por pontos fixos, adotou-se como critério de compatibilidade o cálculo 
do Erro Normalizado [4], conforme a equação abaixo. 
 
 

𝐸 =     ,onde 

 
  
𝐶  é a correção obtida na calibração por comparação 
𝐶  é a correção obtida na calibração por pontos fixos 
𝑈  é a incerteza expandida obtida na calibração por comparação 
𝑈  é a incerteza expandida obtida na calibração por pontos fixos 

 
Por esse critério, os resultados são considerados compatíveis quando o |𝐸 |é igual ou inferior 

a 1. 
 
A tabela 3 apresenta um resumo das calibrações realizadas nesse estudo, bem como do 

cálculo do Erro Normalizado em cada ponto medido. Os valores de correção e incerteza para a 
calibração por comparação utilizados nessa tabela são os valores interpolados dos resultados 
encontrados na calibração para os valores em temperatura correspondentes aos pontos fixos. 
 
 

Tabela 3 - Resumo dos resultados encontrados nesse estudo, com destaque para o valor calculado do 
Erro Normalizado entre as duas metodologias 

 
 
 
 
 

 

 

Correção 
P.F. / °C 

Correção 
comp. / °C 

Diferença  
/ °C 

Incerteza 
P.F. / °C, 

k=2 

Incerteza 
comp. / °C, 

k=2 
E.N. 

Índio 2,28 1,78 0,72 0,16 0,70 0,7 

Estanho 3,69 3,24 1,41 0,16 0,74 0,6 

Zinco 3,80 4,32 -0,52 0,20 0,80 0,6 

Alumínio 5,83 6,54 -0,71 0,17 0,93 0,7 



 
 

 
 
 

Na figura 5 é exibida uma representação gráfica para auxiliar na comparação dos resultados. 
Nesse gráfico são apresentados os resultados obtidos para cada valor de ponto fixo, com 
destaque para os valores de correções obtidas pelas duas metodologias e suas respectivas barras 
de incerteza. 
 

 
   
 
Figura 5 - Gráfico dos valores de correção e barras de incertezas encontradas para as duas metodologias 
 
 

Pela análise do gráfico é possível observar que os valores das correções obtidas na calibração 
por pontos fixos para todas as células, ficaram próximas aos valores obtidos na calibração por 
comparação, dentro das incertezas obtidas em cada ponto. 

Essa compatibilidade é confirmada através dos valores obtidos no cálculo do Erro 
Normalizado apresentados na tabela 3, onde os seguintes resultados foram apresentados: Índio 
(0,7), Estanho (0,6), Zinco (0,6) e Alumínio (0,7). Ou seja, para todos os pontos fixos, o valor 
do E.N. foi inferior a unidade quando comparados com a calibração por comparação. 

 
 
5. CONCLUSÃO 

 
A metodologia adotada para as medições com o pirômetro nas células recentemente 

construídas mostraram-se adequadas, sendo possível identificar com clareza tanto o patamar de 
fusão quanto o patamar de solidificação para todas as células utilizadas nesse estudo. 

Quanto ao tempo de solidificação e estabilidade de temperatura, as células do Índio, Estanho, 
Zinco e Alumínio apresentaram resultados satisfatórios, o que pode ser constatado pelo baixo 
valor do desvio padrão observado nas leituras realizadas ao longo do seu patamar. Para todos 
os pontos fixos, novos testes de configuração do forno serão realizados no futuro.  

Comparando-se os resultados obtidos na calibração por comparação com os resultados 
obtidos na calibração por pontos fixos, é possível observar que todos os valores encontrados 
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apresentam boa compatibilidade, dentro do critério estabelecido de comparação, i.e. o cálculo 
do Erro Normalizado.  

Novos testes e medições, com cada uma das células, serão realizados no futuro, mas, através 
dos resultados obtidos nesse estudo, é possível concluir que a adoção de uma metodologia de 
calibração por pontos fixos para termômetros de radiação é viável e pode representar uma 
melhoria em relação ao serviço que atualmente é disponibilizado pelo laboratório, 
principalmente em virtude da eliminação de erros provenientes da utilização de um padrão de 
medição, como o termopar.  
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