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Definição

Termistores = termorresistências;

Variação proporcional ou inversamente 
proporcional;

NTC (Negative Temperature Coeficient): óxidos 
metálicos;

PTC (Positive Temperature Coeficient): 
titanato de bário ;

Não polarizados.



Algumas Aplicações

• Termômetros;

• Detector de incêndio;

• Detectores Térmicos;

• Área Automotiva;

• Área de refrigeração;

• Equipamentos Médicos e Hospitalares;

• Equipamento Laboratorial;

• Etc.



Experimento
 Uso do NTC;
 Temperatura de caixa com lâmpada de intensidade 

luminosa variável;
 Faixa de temperatura: 25 a 70°C ;
 Limitar a corrente que passa pelo NTC a 70°C (que será 

máxima) de modo que este não dissipe potência maior 
que 1/16 W.

 A corrente do circuito deve ser baixa pois, quanto 
maior a corrente que passa pelo NTC maior será a 
potencia que ele ira dissipar, e quanto maior a potencia 
dissipada mais o sensor ira aquecer adicionando um 
erro na leitura.

 Nessa temperatura de 70°C sua resistência é de 585 Ω.
 Utilizar resistor R1 para isso.



Fonte: 5V cc
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O cálculo anterior mostra que não é necessária 
nenhuma resistência R1 pois somente o NTC já 
limitaria a corrente a menos de 10 mA
(limitando assim a potência dissipada nele) nos 
70 °C.

Assim, qualquer resistência R1 serve aqui (por 
segurança).

Escolheu-se 1kΩ.
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Assim, a corrente esperada para passar no NTC 
aos 70 °C é:
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O experimento montado e feito no laboratório 
forneceu os seguintes resultados:

Experimento

T(ºC) V(v) I(mA) R(KΩ)

24,1 3,58 1,25 2,86

53,2 2,99 2,28 1,14

56,3 2,52 2,36 1,07

60,4 2,35 2,99 0,79

68,4 2,10 3,33 0,63

70,2 2,03 3,44 0,59

46,0 2,82 2,46 1,15

38,8 2,95 2,15 1,37

35,0 3,16 2,03 1,56
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Variação da tensão x temperatura apresenta um 
comportamento mais linear que a relação 
resistência x temperatura.
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Experimento

O ajuste de dados experimentais é uma técnica
que permite a interpolação de resultados ou

dados, através de uma função ajustada. Esse
método também é chamado de regressão, que
pode ser linear, polinomial, etc., dependendo da
escolha da função de ajuste escolhida. A
obtenção da curva de regressão pode ser feita
com a aplicação do método dos mínimos
quadrados.



Critério dos Mínimos Quadrados

q0 =  -0,0317qi + 4,3132

Onde 

q0 = valores das tensões medidas;

q1= valores das temperaturas utilizadas;

N = número de medições feitas.



Critério dos Mínimos Quadrados



Acionamento de um alarme de temperatura alta:                                           

Se vi >= VL              v0=0 

Se vi < VL               v0=1

Usar para acionar alarme ou lâmpada indicativa.

Aplicação simples


