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ANEXO I 

AI.1 - Medição da temperatura utilizando termopares 

 Nos métodos de medição do fluxo de seiva que utilizam o calor como traçador é 

necessário medir a temperatura dos corpos (e/ou diferença de temperatura), constituindo o 

termopar um dos meios mais económicos e fiáveis para o fazer. Neste contexto faz-se uma 

pequena introdução à utilização de termopares na medição de temperatura (ou diferenças de 

temperatura). 

AI.1.1 – Efeito termoeléctrico ou efeito de Seebeck 

O termopar foi descoberto em 1821, acidentalmente, por Thomas Johann Seebeck 

quando verificou que uma agulha magnética se deslocava na presença de um circuito fechado 

e formado por dois metais diferentes, cujas junções eram mantidas a temperatura diferente 

(figura AI.1). O efeito de Seebeck (ou efeito termoeléctrico – figura AI.2) consiste no facto de 

que a diferença de temperatura entre dois pontos de um condutor ou semi-condutor originar 

uma diferença de potencial (d.d.p.) entre os respectivos pontos (Kasap, 2001). A d.d.p. 

produzida é proporcional à diferença de temperatura (função A1.1) e não depende da 

distribuição da temperatura dos condutores entre as junções, mas apenas da diferença de 

temperatura entre junções. 
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∆V, diferença de potencial entre as junções h e c [V]; 
SAB, coeficiente de Seebeck para os metais A e B [V.K-1

]. É função dos materiais 
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Figura AI.1 – Esquema da experiência de Seebeck onde juntou dois condutores de metais diferentes (cobre e bismuto) 
formando um circuito fechado. Quando aquecia uma das junções verificou que a agulha magnética se deslocava. 
Extraído de http://chem.ch.huji.ac.il/history/seebeck.html. 
Figura AI.2 – A d.d.p. existente nos terminais de um circuito aberto constituído pela junção de dois condutores de 
metais diferentes (A e B), quando as junções são mantidas a temperaturas diferentes (Tc e Th), é proporcional à 
diferença de temperatura entre as junções. Extraído de http://www.thermoelectrics.caltech.edu/. 
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Podemos imaginar um cristal metálico como sendo uma rede de iões positivos imersos 

num mar de electrões de valência deslocalizados (figura AI.3). A grande força coesiva que 

resulta da deslocalização é parcialmente responsável pela solidez e resistência observada na 

maioria dos metais. Dado que a banda de valência e a banda de condução são adjacentes, a 

quantidade de energia necessária para promover um electrão de valência para a banda de 

condução é desprezável. Nesta, o electrão pode viajar livremente através do metal, pois a 

banda de condução não está ocupada por electrões. Esta liberdade de movimentos explica o 

facto de os metais serem bons condutores da corrente eléctrica (Chang, 1994). 

 

 

Figura AI.3 – Formação de bandas de condução no 
magnésio. Os electrões das orbitais 1s, 2s e 2p estão 
localizados em cada átomo de Mg. No entanto, as 
orbitais 3s e 3p misturam-se para formar orbitais 
moleculares deslocalizadas. Nestas orbitais os 
electrões podem mover-se através do metal, e é isto 
que explica a condutividade eléctrica do metal (Chang, 
1994). 

 

Quando uma extremidade de um metal condutor é aquecida, os electrões da 

extremidade aquecida têm uma energia superior e têm tendência deslocar-se para a 

extremidade com temperatura inferior. Embora se mantenha a neutralidade eléctrica esta 

redistribuição dos electrões cria uma carga negativa na extremidade com temperatura mais 

baixa e uma carga positiva na extremidade com temperatura superior. Assim forma-se uma 

diferença de potencial entre as duas extremidades (figura AI.4). 

 
Figura AI.4 – Efeito de Seebeck ou efeito termoeléctrico. O gradiente de temperatura ao longo do condutor 
origina um aumento da diferença de potencial. Extraído de Kasap (2001). 
E – energia cinética; f(E) - frequência relativa; EF - energia cinética média. 
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AI.1.2 – Utilização de termopares para medição de temperatura 

Utilizando termopares apenas se pode medir a diferença de temperatura entre as duas 

junções. Não é possível medir a temperatura de uma junção de forma independente. Para 

medir a temperatura de uma junção é necessário recorrer a um circuito como o esquematizado 

na figura AI.5 (termopar do tipo T – cobre/constantan). Conhecido o coeficiente de Seebeck 

para os metais C e Cu e a temperatura da junção J2, é possível conhecer a temperatura da 

junção J1. 

Embora quaisquer dois metais diferentes possam constituir um termopar, para a sua 

utilização em medições de temperatura será necessário conhecer a curva que relaciona a força 

electromotriz com a temperatura das junções. Estão assim padronizados diferentes tipos de 

termopar (quadro AI.1). Na figura AI.6, apresenta-se um gráfico com as curvas: força 

electromotriz versus temperatura, para os tipos de termopar E, J e T (Croarkin et al., 1993). 

Como se pode observar, o coeficiente de Seebeck varia com o tipo de termopar e com a 

temperatura. 

 
 

 

Figura AI.5 – Esquema da utilização de termopares 
para medição de temperatura 
(http://www.omega.com/ temperature/Z/pdf/ z021-
032.pdf). 
     O efeito de Seebeck depende apenas dos 
materiais envolvidos, não dependendo nem do tipo 
nem da forma como é feito o contacto entre os 
materiais. A junção apenas deve obedecer a que se 
verifique um bom contacto eléctrico. 
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Figura AI.6 – Curvas dos tipos E, J e 
T. Calibração NIST (National 
Institute os Standars and 
Technology - EUA). 
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 Quadro AI.1 – Tipos padronizados de termopares, intervalo de funcionamento para medição da 
temperatura e coeficiente de Seebeck, quando a junção de referência se encontra a 0 ºC e a junção 

aquecida a 25 ºC.  
       O tipo de termopar identifica uma curva força electromotriz versus temperatura e não a 
composição química dos materiais envolvidos. Estão definidas as tolerâncias, relativamente à curva 
padronizada, permitidas para que os materiais possam ser classificados num dado tipo. Croarkin et al. 
(1993). 

 

 
 


