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O microcomputador é utilizado para medidas de temperatura e interpretação de dados. 
Dois sistemas distintos e independentes são usados: um via a porta de jogos (joystick) e o 
outro via a entrada paralela (da impressora) do PC. No primeiro caso, um termistor do tipo 
NTC (negative temperature coefficient) é ligado ao conector DB15M, que se acopla à porta de 
jogos. Softwares para registro da resistência do NTC são fornecidos livremente. No sistema 
via porta paralela, a interface analógico/digital é um circuito eletrônico de baixo custo e o 
sensor de temperatura linear é um circuito integrado LM335. Em ambos os casos os dados são 
analisados com uma planilha eletrônica. Dá-se ênfase aos aspectos conceituais em 
experiências que envolvem a lei do resfriamento e transformação de fase. 

I. INTRODUÇÃO 

Observa-se que o ensino tradicional de Física pouco revela sobre o importante papel 
desta Ciência nas novas tecnologias que hoje permeiam a nossa sociedade. A desconexão 
entre o que se ensina em sala de aula e o desenvolvimento tecnológico provoca um 
desinteresse generalizado dos alunos no aprendizado de Física. Faz-se necessário uma 
reformulação na metodologia e materiais usados no ensino/aprendizagem para mostrar a 
Física como uma ciência viva e presente nestas novas tecnologias, para tornar as atividades 
laboratoriais didáticas compatíveis com nosso avanço tecnológico, com a metodologia 
empregada em indústrias e laboratórios de pesquisas, e presente na escola dos países 
desenvolvidos. 

Diversas publicações nacionais apontam as vantagens de se utilizar aquisição 
automática de dados via placa de som do microcomputador e apresentam exemplos 
ilustrativos, especialmente, na área de mecânica e eletromagnetismo, muito apropriados para 
introdução em um laboratório didático [MONTARROYOS, MAGNO, 2001; HAAG, 2001; 
AGUIAR, LAUDARES, 2001; CAVALCANTE et al., 2002; HAAG et al. 2002; STEFFANI  
et al. 2002; MONTARROYOS, MAGNO, 2002].  

Compartilhamos do enfoque destes autores: desmitificar o processo de aquisição 
automática, evitando a visão do sistema como uma caixa-preta e instigando alunos e 
professores para que participem ativamente de várias etapas do processo. Para tanto, 
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entendemos construtivo a participação na montagem dos sensores, no teste destes sensores, na 
coleta de alguns dados manualmente, na elaboração de softwares para coleta e registro dos 
dados, na construção de curvas de calibragem, no tratamento de dados – para os quais 
propomos o uso de planilhas eletrônicas – e, só então, na aplicação ao estudo de fenômenos 
físicos. Ou seja, entendemos importante o processo como um todo, não somente a 
disponibilidade de mais dados, obtidos em menor tempo e com maior precisão. Também 
damos prioridade à aquisição via porta de jogos, tanto pelo fator custo e segurança, quanto 
pela versatilidade de sensores que podem ser conectados a esta porta, dispensando circuitos 
eletrônicos mais elaborados. 

Para que a atualização dos laboratórios de Física se torne mais efetiva, rápida e 
coerente, faz-se necessário diversificar as áreas da Física abordadas sob este enfoque. Por isto, 
depois da nossa primeira publicação neste assunto, na qual foi ilustrada a determinação da 
posição de um pêndulo em função do tempo [HAAG, 2000], trabalhamos com som [HAAG et 
al., 2002; STEFFANI et al., 2002], com medidas de grandezas da cinemática usando sensores 
óticos na entrada digital da porta de jogos [HAAG et al., 2003],  com medidas elétricas 
[HAAG, 2003a] e, no presente trabalho, com medidas de temperatura. Como nos demais 
trabalhos, implementamos aquisição via a porta de jogos do microcomputador (neste caso, via 
entrada analógica). Para a medida de temperatura nesta entrada, empregamos sensores do tipo 
NTC (negative temperature coefficient), cuja resistência varia de modo altamente não-linear. 
Em conseqüência, a calibragem deste sistema pode apresentar dificuldades conceituais para os 
alunos de ensino médio, como discutimos posteriormente. Propomos como alternativa, então, 
um sistema via porta paralela, que apresenta a vantagem de utilizar como sensor de 
temperatura um circuito integrado cuja resposta é linear à variação de temperatura. 

Na seção II apresentamos os elementos básicos para o uso de sensores do tipo NTC na 
entrada analógica da porta de jogos para medidas de temperatura e a calibragem do sistema. 
Ajustes mais refinados para a curva característica e algumas propriedades relevantes de 
NTC´s são apresentadas no Apêndice. Na seção III indicamos como utilizar sensores do tipo 
LM335 conectados à entrada paralela para a medida de temperatura. As aplicações constituem 
a seção IV e os comentários finais, a seção V. 

II. UTILIZANDO A ENTRADA ANALÓGICA DA PORTA DE JOGOS  PARA MEDIDAS DE 
TEMPERATURA COM UM TERMISTOR DO TIPO NTC 

A porta de jogos do microcomputador, uma interface entre o microcomputador e o 
mundo externo, possui quatro entradas analógicas e quatro digitais que, com facilidade, 
podem ser utilizadas para aquisição automática de dados. Neste trabalho medimos 
temperatura usando apenas as entradas analógicas (também chamadas de sticks), ou seja, os 
pinos 3, 6, 11 ou 13 existentes no conector DB15 (quinze pinos). O circuito elétrico da porta 
de jogos e as respectivas conexões do conector tipo DB15 podem ser vistos em detalhe em 
várias referências [AGUIAR, LAUDARES, 2001; HAAG, 2001]. Em particular, em 
[ARAUJO et al., 2003] além deste circuito, disponibilizamos um esquema para conexão de 
sensores de temperatura do tipo NTC e os softwares que desenvolvemos para registro dos 
dados. 
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A entrada analógica da porta de jogos possui uma resolução de 8 bits, isto significa 
que é possível medir 28 (= 256) valores distintos nesta entrada. Originalmente, cada entrada 
analógica da porta de jogos foi concebida para trabalhar com um potenciômetro cuja 
resistência varia desde zero até aproximadamente 100 kΩ. Assim, se a variação de resistência 
sofrida pelo sensor ao longo da experiência se aproximar de 100 kΩ, sem ultrapassar este 
valor, tem-se a melhor resolução para a conversão analógico/digital possível com este 
sistema.  

Para medidas de temperatura, é necessário conectar na entrada analógica um sensor 
cujo valor da resistência depende da temperatura; por isto denominado termistor. Obviamente, 
sua resistência deve estar dentro da faixa de operação da entrada analógica ao longo de toda a 
experiência. Um termistor do tipo NTC, que utilizamos, é um componente eletrônico de 
material semicondutor, que exibe uma grande variação de resistência em função da 
temperatura, tipicamente utilizável para medidas na faixa de -50º C a 150ºC. O fator 
preponderante para a variação da resistência do NTC é a temperatura de seu corpo que, em 
equilíbrio com seu meio circundante, permite que se determine a temperatura do meio1. Um 
NTC é constituído por uma liga de óxidos metálicos principalmente manganês, níquel, 
cobalto, cobre ou ferro. Durante o processo de fabricação, dois destes metais são unidos numa 
mistura que é sintetizada em elevada temperatura. Variando o tipo de óxido, temperatura e 
atmosfera onde é realizada a síntese, produz-se NTC´s com diferentes curvas características 
de resistência-temperatura (R-T). Esta  relação entre R e T é altamente não-linear e precisa ser 
determinada individualmente para cada NTC [BETHATERM, 2003]. 

Figura 1: Curva característica do NTC utilizado.  

A curva característica R-T para o NTC utilizado nas experiências deste trabalho é 
mostrada na Fig. 1. Os dados foram colhidos manualmente usando-se para isso um 
termômetro com precisão de décimos de graus centígrados, e um multímetro interligado ao 
NTC. As medidas foram feitas com ambos, NTC e termômetro, imersos em água previamente 
aquecida e colocada numa garrafa térmica. 

                                                 
1Para se fazer medidas com o NTC é preciso aplicar uma diferença de potencial aos seus bornes. A corrente 
interna, assim gerada, dissipa alguma energia e provoca um aumento de temperatura em relação ao meio 
circundante. No caso de NTC´s de até 100 kΩ, empregados neste trabalho, e conectados à entrada de joystick, 
este efeito é desprezível.  
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A diminuição da resistência com o aumento da temperatura é uma característica de 
todo NTC e decorre do fato de que é constituído de material semicondutor. Ao contrário, os 
termistores do tipo PTC (positive temperature coefficient) são materiais condutores que 
apresentam aumento da resistência com a temperatura. Netto ilustra de modo muito 
apropriado para o ensino médio o uso de termistores do tipo NTC [NETTO, 2003]. 

Um boa aproximação para a resistência do NTC em função da temperatura para 
variações de até 50o C tem a seguinte forma: 

)/1/1(exp()( oo TTTRR −= β  (1) 

onde R é medido em kΩ e T em kelvin; R(T0) representa a resistência à temperatura T0 e β, 
cuja unidade é kelvin, é uma constante característica do NTC.  Usualmente To é tomado igual 
a 25º C. Os dados da Fig. 1 são ajustáveis com um curva do tipo da Eq. 1, com R(298) = 
46kΩ e β = 3805 K. Uma discussão mais detalhada sobre a descrição de curvas características 
de NTC´s e outros aspectos relevantes deste tipo de termistor são apresentados no Apêndice. 

Na aquisição automática de dados via entrada de jogos mede-se os valores de 
resistência do NTC. Então, conhecendo-se sua curva característica pode-se determinar a 
correspondente temperatura. Para tanto, é necessário um software que leia e registre o valor 
de resistência na entrada analógica do joystick. Disponibilizamos em [ARAUJO et a., 2003], 
softwares, que possibilitam amostragem em tempo real do valor da resistência (em unidade 
arbitrárias) contra tempo. Adicionalmente, os dados de resistência e tempo são guardados em 
um arquivo do tipo texto, para posterior análise com uma planilha eletrônica2. Na planilha as 
unidades arbitrárias devem ser transformadas em kΩ e, então, a curva característica do NTC é 
utilizada para determinar a correspondente temperatura. 

Além dos termistores NTC apresentarem comportamento não-linear em função da 
temperatura, uma curva de ajuste com dois parâmetros (Eq. 1) só pode ser considerada uma 
boa aproximação para variações de temperatura inferiores a 40o C ~ 50o C. Para variações 
maiores, é necessário se recorrer a um ajuste com três parâmetros. (Ver Apêndice.) 
Acreditamos que no ensino universitário o uso destes sensores pode se constituir em um bom 
exercício para tratamento de dados e ajuste de curvas; no ensino médio, entretanto, este é um 
elemento que dificulta o tratamento de dados a ponto de tornar inviável o uso do sistema no 
exíguo tempo que se dispõe para as aulas de laboratório de física.  

Uma das possibilidades de se agilizar o procedimento de coleta e interpretação é 
escrevendo o software de modo que forneça diretamente os valores de temperatura, ao invés 
de fornecer os valores de resistência em unidades arbitrárias. Para tanto seria necessário, 
inicialmente, medir a resistência em unidades arbitrárias e em kΩ  para três valores distintos 
de temperatura (incluindo valores próximos aos extremos de temperatura a serem medidos ao 
longo de toda experiência). Estes valores entrariam no software como parâmetros de entrada e 
as transformações necessárias seriam feitas automaticamente.  

Outra maneira é se trabalhar com sensores que apresentam resposta linear de modo 
que o tratamento de dados seja simplificado. Optamos por esta alternativa, utilizando um 
circuito integrado como sensor de temperatura na entrada paralela, conforme apresentamos na 
próxima sessão. 
                                                 
2 O código fonte dos softwares pode ser solicitado aos autores. 
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III. UTILIZANDO A ENTRADA PARALELA PARA MEDIDAS DE TEMPERATURA COM O 
CIRCUITO INTEGRADO LM335 

O circuito integrado LM335 é um sensor que apresenta resposta linear em função da 
temperatura, mas não pode ser conectado à porta de jogos do microcomputador. Para utilizá-
lo é necessária uma interface analógica/digital externa conectada em uma das entradas seriais 
(ou paralela) do PC. A aparência e forma de ligação do circuito integrado LM335 está 
indicada em detalhes em [HAAG, 2003b]. Basta aplicar uma tensão de referência (15 V) 
sobre o circuito integrado LM335 e sua saída apresentará uma tensão V´, proporcional à 
temperatura, dada por: 

73,2+= TV α  (2) 

onde V é medido em volts, α = 0,01 em volts por kelvin e T é a temperatura em kelvin. 

No circuito LM335 há um pino que serve para calibrar externamente o valor de V ,́ 
podendo ser conectado em um resistor variável ligado à tensão de referência. Optamos por 
não utilizar este pino para calibragem do sensor, pois esta etapa é realizada com um planilha 
eletrônica. A resposta deste sensor térmico possui uma excelente linearidade desde –50 °C até 
+150 °C, tipicamente com um erro menor do que 1°C [NATIONAL, 2003]. A tensão de saída 
V´ é aplicada diretamente na entrada da interface analógico/digital de 8 bits conectada na 
porta paralela. Esta interface foi construída em um laboratório do CREF3, baseada em um 
circuito eletrônico da PICO [PICO, 2003]. O diagrama elétrico e software [PICO, 2003] para 
utilização destas interfaces analógico/digitais de baixo custo estão disponíveis em [HAAG, 
2003b], assim como as respectivas conexões ao circuito LM335.  

IV. APLICAÇÕES 

Focamos nossa atenção no ensino médio e enfatizamos o aspecto conceitual e 
qualitativo, não o quantitativo. Procuramos evitar as experiências "fechadas" onde os 
resultados já são previamente conhecidos, nas quais o aluno tende a dar respostas que o 
professor aceitará como verdadeiras e que correspondem em geral a Leis Físicas estudadas na 
"teoria". Em nível universitário, pode-se explorar, também, o tratamento estatístico de um 
grande e preciso número de medidas, já organizadas na forma de arquivos digitalizados. 

As sugestões aqui apresentadas podem ser implementadas com o sistema de aquisição 
automática tanto via porta de jogos, usando um NTC como sensor, quanto via entrada 
paralela, usando o circuito LM335. Apresentamos resultados com ambos os sistemas. 

IV.1 Medidas manuais e calibragem do sistema 

Nossa abordagem usual na implementação de um sistema de aquisição automática 
[HAAG et al., 2002; STEFFANI et al., 2002; HAAG et al. 2003] inclui, sempre que possível, 
medidas manuais que permitem conhecer a resposta do sensor à variação da grandeza física 
em estudo. Por isto, medidas com um multímetro da resistência do NTC e da voltagem de 
saída do circuito integrado em função da temperatura seriam por nós recomendadas, mesmo 
                                                 
3Centro de Referência para o Ensino de Física, do Instituto de Física da-UFRGS  
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que fossem dispensáveis; todavia, estas medidas são necessárias para a calibragem do sistema. 
Na aquisição automática as grandezas são medidas em unidades arbitrárias; tanto a resistência 
medida via entrada de jogos, quanto a voltagem, via entrada paralela. É necessário, então, 
relacioná-las com unidades conhecidas.  

A calibragem é feita medindo-se, para alguns valores de temperatura: 

i) a resistência em kΩ com um multímetro e em unidades arbitrárias com o sistema 
automático, quando se usa como sensor o NTC; 

ii) a voltagem de saída com um multímetro e com o sistema automático, quando se usa 
como sensor o circuito integrado LM335. 

Com isto, tem-se um fator (independente da temperatura) para a conversão de 
unidades arbitrárias (de resistência ou voltagem) para as correspondentes unidades (kΩ ou V), 
cuja relação com a temperatura é conhecida (Eq. 1 ou Eq. 2). Convém observar, que este fator 
pode se alterar a cada vez que se conecta o sistema de aquisição, de modo que a calibragem 
precisa ser feita com freqüência. É neste ponto, e pelas razões que seguem, que o NTC pode 
não ser aconselhável para medidas de temperatura no ensino médio: i) a relação exponencial 
entre a resistência e a temperatura dificulta a transformação de unidades arbitrárias para kΩ; 
 ii) a relação exponencial  não é válida para variações de temperatura tipicamente maiores do 
que 50º C; iii) para variações maiores é necessário uma curva com três parâmetros. Por isto é 
que optamos por trabalhar, também, com o circuito integrado LM335, que apresenta uma 
resposta linear a variações de temperatura. 

Uma vez calibrado o sistema, sugerimos primeiramente seu uso para medidas simples, 
como determinação da temperatura de líquidos e temperatura ambiente. Neste estágio é 
importante que o aluno se dê conta de que é necessário certo intervalo de tempo para o 
estabelecimento do equilíbrio térmico entre o sensor e o fluido, cuja temperatura se deseja 
medir. Uma atividade apropriada para tanto é medir a temperatura (em função do tempo) do 
sensor inicialmente imerso em um fluido de temperatura conhecida e, então, rapidamente 
levado à imersão em outro fluido de temperatura diferente e também conhecida.  

Na Fig. 2 são apresentadas medidas obtidas em atividades deste tipo. O sensor 
inicialmente à temperatura ambiente é repentinamente imerso em um banho térmico e 
investiga-se a variação da temperatura do próprio sensor em função do tempo. Os resultados 
da Fig. 2.a foram coletados via entrada de jogos usando um NTC (seção II). O sensor 
inicialmente à temperatura ambiente (26 °C) foi repentinamente imerso em uma grande 
quantidade de água, contida em uma garrafa térmica, a 58 °C. Em um curto intervalo de 
tempo (< 0,05 s) a temperatura do sensor atinge o valor de 46 °C, o que corresponde a uma 
variação de 63% da diferença entre a temperatura inicial e final (Tf-Ti = 32 °C). Assim, a 
constante de tempo térmica é da ordem de centésimos de segundos (0,05 s), excelente para 
medidas de temperatura em função do tempo em experiências didáticas. (Vide apêndice.) Na 
Fig. 2.b são apresentados resultados obtidos com o circuito LM335 conectado à interface 
analógico/digital, que se acopla na porta paralela (seção III). O sensor LM335 foi  levado da 
temperatura ambiente (24 °C) para uma mistura de água e gelo em equilíbrio térmico (0 °C). 
Neste caso o tempo requerido para o sensor variar sua temperatura de 15 °C (= 63% de Tf-Ti)) 
é consideravelmente maior (~5 s). Ainda assim, um valor aceitável para a grande parte das 
experiências didáticas. O maior motivo para esta grande diferença no tempo de resposta se 
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deve ao fato de que o NTC utilizado apresenta massa bem menor do que o circuito LM335. É 
desejável que este tipo de discussão seja provocada, por exemplo, utilizando diferentes 
sensores ou revestindo ambos os sensores (NTC e LM335) com  diferentes materiais (isopor, 
fita isolante, vidro, papel alumínio,...) e discutindo a variação da constante de tempo térmica 
do sensor em função deste revestimento. Nesta oportunidade é pertinente discutir-se o 
conceito de condutividade térmica. 

 

Figura 2. Curva da temperatura do sensor em função do tempo quando levado 
subitamente da temperatura Ti para um banho térmico à temperatura Tf . O sensor 

utilizado em  (a) é um NTC, Ti = 26 °C e Tf  = 58 °C e em  (b)  é  um LM335, Ti = 24 °C e 
Tf  = 0°C. 

III.2 Lei do resfriamento  

A obtenção de dados manuais para o estudo do resfriamento ou aquecimento de 
fluidos expostos a temperatura ambiente é simples, porém requer tempo e concentração. No 
caso do sistema automático, a coleta pode ser feita enquanto os alunos se dedicam a outras 
atividades. Várias medidas que envolvem resfriamento ou aquecimento de líquidos podem ser 
feitas e levadas à discussão. Na Fig. 3.a apresentamos os resultados colhidos com o NTC 
durante 1 h do resfriamento de uma quantidade de água contida em um recipiente de vidro. 
Entendemos importante levar o aluno a pensar em questões do tipo: 

- por que a queda de temperatura é maior no início das medidas do que no final? 

- de que fatores depende este comportamento? 

- quais outras medidas poderiam ser feitas para averiguar isto? 

Várias sugestões apresentadas pelos alunos podem ser colocadas em prática 
simultaneamente, com o uso de mais de um sensor de temperatura, tanto do tipo NTC quanto 
do tipo LM335. Assim, o resfriamento de diferentes líquidos, de diferentes quantidades de um 
mesmo líquido, em recipientes de diferentes formas e material, podem ser investigados 
simultaneamente. Também o aquecimento de líquidos resfriados trazidos à temperatura 
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ambiente podem ser coletados, como apresentado na Fig. 3.b, em que se utilizou o sistema via 
porta paralela e o LM335 como sensor. 

Os dados apresentados na Fig. 3.a foram coletados em unidades arbitrárias. Usou-se 
quatro pares de valores de temperatura e resistência obtidos com o sistema de aquisição para 
determinar o fator de conversão de unidades arbitrárias para kΩ. Para tanto, em uma planilha 
eletrônica, normalizou-se a 1 a curva característica e os quatro pares de pontos obtidos com o 
sistema automático. Isto foi feito, em cada caso, dividindo todos os valores de resistência pelo 
maior deles, que corresponde à maior temperatura. Também na planilha eletrônica se 
determinou o valor de β  (= 3805 K) que, aplicado na Eq. 1, fornece um bom ajuste para a 
curva característica. Finalmente, obteve-se os dados de temperatura em função do tempo 
apresentados na Fig. 3.a. Este procedimento poder ser dispensado, tão logo o aluno tenha 
condições de fazer medidas comparativas em unidades arbitrárias. 

Também os dados da Fig. 3.b foram transformados de unidades arbitrárias (de 
voltagem) para volts e, então, para temperatura usando a Eq. 2.  

Figura 3: Temperatura em função do tempo para de certa quantidade de água. Os 
dados foram colhidos em (a) via entrada de  jogos, com o NTC como sensor e em (b) via 

porta paralela com o circuito LM335. 

Um ajuste exponencial à curva de resfriamento da Fig. 3.a só é aceitável se os dados 
para t < 1000 s forem desconsiderados. Isto decorre do fato de que a Lei de Newton do 
resfriamento, que estabelece que a taxa de variação da temperatura com o tempo é 
diretamente proporcional à variação de temperatura, não é aplicável para grandes variações de 
temperatura. Como os dados já estão digitalizados, é muito rápido tratá-los em uma planilha 
eletrônica. Os dados da Fig. 3.b correspondem a cerca de 7 h de coleta. Para tornar viável a 
realização deste experimento durante o período de uma aula prática em laboratório (cerca de 1 
ou 2 horas), a quantidade inicial da mistura água-gelo deve ser reduzida. Na coleta 
correspondente à Fig. 3.b, usou-se cerca de 250 g de gelo e 100 g de água. 

 

III.2 Transição de fase 

Uma das característica mais importantes da transição de fase é que a temperatura 
permanece constante, para uma mistura homogênea. Medidas simples da temperatura em 
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função do tempo antes, durante e depois do composto sofrer a transição de fase podem ilustrar 
esta fenômeno, como apresentado na Fig. 4. 

Figura 4: Fusão de gelo em uma mistura de gelo e água  obtida com o sensor LM335. 

Neste exemplo, em que se utiliza o sensor LM335, foram misturados cerca de 250 
gramas de gelo e 100 gramas de água à temperatura ambiente em um recipiente plástico. O 
recepiente foi constantemente agitado para manter a mistura homogênea. Como está claro na 
Fig. 4, a temperatura mantém-se estável em 0 °C aproximadamente 4000 s, durante a 
existência de cristais de gelo na mistura. Quando desaparecem os últimos cristais de gelo, a 
temperatura da água no recipiente começa a aumentar. Algumas questões podem ser sugeridas 
aos alunos durante a execução da atividade experimental: 

- por que a temperatura da mistura mantém-se estável em 0 °C por mais de uma 
hora? 

- não há transferência de calor para o sistema durante este tempo? 

- como está sendo utilizada a energia fornecida pelo ambiente para a mistura gelo-
água? 

- que modificações ocorrerão no gráfico da temperatura versus tempo caso se 
aumente a quantidade inicial de gelo? E se o recipiente plástico for substituído por 
um recipiente de isopor? 

Naturalmente o estudo de transição de fase pode incluir o aquecimento de água até a 
sua ebulição e a investigação da estabilidade da temperatura da água. Neste caso, uma 
discussão sobre a formação das bolhas de ar é necessária. 

IV. COMENTÁRIOS FINAIS 

Neste trabalho apresentamos dois sistemas que permitem aquisição automática de 
temperatura. Um dos sistemas apresenta a vantagem de que a coleta é feita via entrada de  
jogos, dispensando qualquer interface externa, e utilizando como sensor térmico termistores 
do tipo NTC, que são muito baratos e facilmente encontrados no mercado. Uma desvantagem 
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é que a resposta do NTC a variações de temperatura é altamente não-linear. Aplicações deste 
material com professores de ensino médio nos indicam que sua utilização neste nível, na 
forma em que os softwares foram concebidos, pode apresentar sérias dificuldades para a 
calibragem. O outro sistema apresenta a vantagem de que a resposta do sensor térmico é 
linear, porém o circuito LM335 é de maior custo e requer uma interface analógico/digital 
externa, cujo circuito, embora simples, pode não ser facilmente construído pelo aprendiz sem 
maiores conhecimentos de eletrônica.  

Os softwares que utilizamos nos dois sistemas - via porta de jogos e porta paralela - 
permitem a visualização das medidas em tempo real em unidades arbitrárias de resistência ou 
voltagem. Poder-se-ia, como já mencionado, alterar os softwares de modo que fornecessem 
diretamente os valores de temperatura. Não somos partidários desta filosofia, pois 
apregoamos que, tanto quanto a obtenção dos resultados das medidas, é formativo para o 
aprendiz a compreeensão do processo de medida e isto implica, entre vários outros aspectos, 
tornar-se consciente da necessidade de calibragem do sistema. A utilização de planilhas 
eletrônicas no tratamento dos dados coletados permite efetuar a normalização e conversão dos 
valores arbitrários em temperatura; adicionalmente, o aluno se exercita no seu uso o que 
deverá ser muito útil em outras atividades onde haja a necessidade de tratamento e análise de 
dados.  

Finalmente, apresentamos sugestões de atividades que enfatizam os aspectos 
conceituais, favorecendo a troca de significados dos conceitos envolvidos, entre os 
aprendizes, pois acreditamos que o processo de ensino/aprendizagem dos conceitos 
fundamentais de termologia pode ser melhor desenvolvido com a inclusão de experiência 
abertas onde os conceitos físicos presentes podem ser melhor discutidos, diferentemente do 
que ocorre nas atividades experimentais tradicionais, onde apenas o resultado final, quase 
sempre previamente conhecido, é valorizado. 

Agradecimentos ao Prof. Silvio L. S. Cunha, coordenador do Centro de Referência para o 
Ensino de Física, IF-UFRGS, onde este trabalho tem sido desenvolvido, pelo sistemático 
apoio que nos tem dado, à Profa Luci Zawislak pelas valiosas discussões sobre o tema que, 
esperamos, não se limitem a este trabalho e a Ives S. Araújo, que desenvolveu um dos 
softwares utilizados. 

APÊNDICE 

Nesta apêndice discutimos o ajuste para a curva característica do NTC e algumas de 
suas propriedades, baseados, essencialmente, na referência [BETHAFORM, 2003].  

Se a curva característica R-T é tomada na forma exponencial (Eq. 1) são necessários 
dois pares de valores de resistência e temperatura para determinar R(To) e β. Porém, esta não 
será uma boa aproximação para variações de temperatura superiores a 50o C. Para faixas de 
temperatura de 0 °C até 100 °C o ajuste via exponencial chega a apresentar precisão de ± 5 
°C, valor inaceitável para a maioria das experiências didáticas de termologia.  
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A melhor expressão empírica para descrever o comportamento de um NTC numa faixa 
de temperatura entre –50 °C a +150 °C é conhecida por equação de Steinhart-Hart4. Esta 
equação é derivada a partir de técnicas matemáticas para ajuste de curvas de resistência-
temperatura de NTC´s. Em particular, usando um gráfico do logaritmo natural de R versus o 
inverso da temperatura T em graus kelvin, pode-se aproximar a expressão por um polinômio 
em potências do logaritmo natural de R. A ordem do polinômio depende do grau de precisão 
desejado e da não-linearidade do NTC. Geralmente um polinômio de terceira ordem fornece 
uma excelente correlação com a curva experimental de R–T e o termo de ordem dois pode ser 
desprezado. A equação fica, então, reduzida a forma: 

)(ln)ln(1 3 RCRBA
T

++=  A.1 

Nesta equação, A, B e C são constantes (também chamadas de coeficientes de 
Steinhart) do NTC a ser modelado. Para determinar os valores destas constantes são 
necessários, no mínimo, três pares de valores experimentais para R-T, preferencialmente 
dispostos ao longo da faixa de temperatura em que as medidas serão realizadas, e a resolução 
de um sistema de três equações e três incógnitas. De outro modo, pode-se medir vários pares 
de valores para determinar experimentalmente a curva característica (Fig. 1) e determinar os 
valores das constantes A, B e C usando o método de mínimos quadrados. A precisão obtida 
pelo uso da equação de Steinhart-Hart é da ordem de ± 0,01 °C, valor que é plenamente 
satisfatório para o uso em um laboratório didático. 

Para a medida de temperatura com um NTC, tanto com um multímetro, quanto 
automaticamente com o microcomputador, é necessário que circule uma corrente pelo NTC. 
Uma corrente menor do que 100 µA geralmente provoca uma elevação de temperatura 
desprezível no NTC com resistência maior do que 50 kΩ a 25° C. Assim, a medida de 
resistência por meio do multímetro provoca um autoaquecimento desprezível, pois geralmente 
os multímetros digitais aplicam uma corrente da ordem de alguns poucos microamperes no 
componente. Na coleta automática, a corrente máxima que circula pelo NTC é muito baixa, 
pois a impedância  das entradas analógicas como no multímetro é elevada, na faixa de 
algumas centenas de kΩ [HAAG, 2001]. 

Outro fator que deve ser levado em consideração no uso de NTC´s e outros sensores 
térmicos para medida de temperatura, é a constante de tempo térmica (τ) do sensor. Este fator 
torna-se relevante quando se quer estudar um sistema onde a temperatura varia rapidamente 
com o tempo. Pode-se definir a constante de tempo térmica da seguinte forma: se um NTC 
está à temperatura T1 e subitamente é imerso em um meio à temperatura T2, a constante de 
tempo térmica será igual ao tempo que o sensor demora para atingir 63,2% da diferença entre 
as temperaturas final e inicial (T2 -T1). Os fatores dominantes que determinam a constante de 
tempo térmica são principalmente a sua “massa térmica”, condutibilidade do material 
utilizado para encapsulamento do sensor e ambiente em que o NTC está imerso. Tipicamente 
a constante  de tempo possui um valor maior em um sistema gasoso do que em um sistema 
líquido. Os NTC's que utilizamos apresentam constante de tempo térmica da ordem de poucos 
centésimos de segundos, o que é plenamente satisfatório para experiências de resfriamento. 
                                                 
4 Em homenagem à I.S. Steinhart e S.R. Hart, dois oceanógrafos que formularam a equação empírica para 
descrever com precisão a curva de resistência-temperatura de NTC´s utilizados no sensoriamento da temperatura 
dos oceanos. 
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