CALIBRAÇÃO E AJUSTE DE SENSORES
INTRODUÇÃO
Com frequência nossos clientes e potenciais clientes pedem explicações sobre calibrações – em que consistem e porque são importantes. Nas próximas páginas apresentamos uma “introdução” às calibrações, com a qual acreditamos contribuir para melhor entender essas atividades aparentemente obscuras ou ininteligíveis para alguns.
Vamos começar tentando responder à pergunta
POR QUE CALIBRAR?
Existem em uso milhões de sensores diferentes para diversos fins e aplicações.
Nosso foco é dirigido à poluição do ar e meteorologia.
Os sensores de temperatura são bens comuns e “fáceis” de entender. Por este motivo em muitos dos exemplos selecionados nós vamos mencionar ou mostrar dados
gráficos destes sensores.
O nível de precisão com que precisamos ou desejamos trabalhar é fundamental.
Se para o uso do sensor ou sua aplicação não é exigida muita precisão (na verdade em
termos técnicos diria que permite uma INCERTEZA razoavelmente grande) raramente
é necessário calibrar o sensor, sobretudo se ele é de boa procedência, de fabricante
confiável. Isto porque muitos sensores de uso comum já vêm de fábrica razoavelmente
calibrados e apresentando erros relativamente pequenos.
No entanto, se realmente queremos medir ou quantificar com precisão o que o
sensor indica, temos que realizar pelo menos uma verificação. Para medições mais precisas ainda, uma verdadeira CALIBRAÇÃO ou aferição.
Por exemplo, no monitoramento da qualidade do ar existem regras e regulamentações, às vezes rigorosas, de como, quando, onde e com que frequência calibrar os
aparelhos ou sensores utilizados.
Voltando à nossa pergunta original:
Por que calibrar?
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Os sensores não são perfeitos. Apesar dos investimentos e cuidados com a qualidade do produto de alguns fabricantes, nenhum sensor é perfeito.
Abaixo mostramos uma curva simples que teoricamente mostra o comportamento
de um sensor perfeito.
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Dois sensores idênticos, do mesmo fabricante, mesmo modelo e até do mesmo
lote de fabricação vão apresentar pequenas diferenças. Talvez muito pequenas ou desprezíveis, mas existirão.
Sensores similares de diferentes fabricantes ou até diferentes modelos do mesmo fabricante, podem apresentar diferentes respostas quando expostos às mesmas condições.
Um exemplo extremo são dois sensores de temperatura com faixas de abrangência diferentes: Por exemplo, o sensor A mede de 0 até 1000 ⁰ C; já o sensor B mede a temperatura corporal entre 35 e 45⁰C. Se desejarmos medir a temperatura em torno dos
35⁰C de nosso corpo para saber se estamos com febre, o sensor A deve apresentar um
erro bem maior do que o erro verificado com o sensor B.
Adicionalmente, o armazenamento e o transporte dos sensores com exposição direta a frio, calor, umidade, variações fortes de pressão (por exemplo, se são transportados por um avião que vai a 11.000 m de altura) podem interferir nos sensores e afetar
seu desempenho.
O fator tempo também conta. Alguns sensores “envelhecem” com o tempo e isto
pode afetar seu comportamento. Exemplo típico são sensores que incluem peças ou orings de borracha que perdem elasticidade, ou que possuem rolamentos de precisão –
como os sensores de velocidade do vendo – que se desgastam com o tempo. Outro
exemplo são sensores de radiação solar que incluem um cristal ou membrana transparente que vai perdendo a transparência original com o passar do tempo.
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Outra motivação para calibrar é que, frequentemente, o sensor é parte de um sistema maior (que pode até ser bem complexo e incluir transmissão de dados à distância,
como no caso de analisadores contínuos da qualidade do ar com telemetria). Nestes
casos, o mais indicado é calibrar todo o sistema. Pois, apesar do próprio sensor estar
correto e dentro das especificações, outros componentes do sistema (por exemplo, um
display, ou mais importante ainda, um datalogger) podem distorcer o valor medido
pelo sensor introduzindo erro no valor final mostrado pelo sensor.
Por fim, a mensagem que pretendemos dar é de calibrar o sistema de medição em
seu conjunto. Compreendemos as dificuldades eventuais de calibrar todo o conjunto,
mas a opção por calibrar só o sensor pode ser insuficiente.
O QUE CARACTERIZA UM SENSOR “BOM”?
Vários são os parâmetros que caracterizam a qualidade ou aplicabilidade de um
sensor. Por exemplo: durabilidade, preço, peso, dimensões, facilidade na manutenção,
etc. Como o foco, no presente caso, é mais especificamente calibração, dois parâmetros
são fundamentais:
Precisão: o sensor ideal vai sempre mostrar o mesmo resultado quando sujeito às
mesmas condições.
Resolução: quanto melhor o sensor, mais sensível ele será e permitirá distinguir
situações muito próximas entre si (em outras palavras, distingue diferenças mínimas).
Nos diagramas abaixo são mostrados dois sensores um não muito preciso e o outro
praticamente “perfeito”.
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Gráfico mostrando uma resposta não muito precisa
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Gráfico mostrando uma resposta muito precisa (ideal)
QUAIS FATORES AFETAM A PRECISÃO?
Talvez o mais importante seja a histerese. Explicando de modo muito simplificado, se um sensor tem uma agulha mostrando um valor (tipo agulha/ponteiro de um
relógio) se diminuirmos este valor ele bem possivelmente ficará “atrasado” e marcará
um valor um pouco alto. E, ao contrário, se o valor marcado era baixo e aumentarmos,
a agulha ficará possivelmente marcando mais baixo. Nos sensores de pressão este é um
problema bastante comum e corriqueiro, e o valor medido depende das leituras anteriores. No diagrama abaixo se apresenta o erro devido a “histerese”
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Outro fator que afeta negativamente a precisão é o “ruído”. Por ruído entendemos
variações aleatórias e não controláveis pelo sensor ou sistema. Podem ser ruído eletrônico, elétrico, ruído devido a vibrações, etc.
O que realmente queremos é que o coeficiente sinal/ruído seja o maior possível.
Em outras palavras, um sensor no qual o sinal é 300 vezes maior que o ruído correspondente é bem “melhor” que outro, no qual esta relação seja de 50:1.
Outros parâmetros que interessam e podem afetar a calibração incluem:

Linearidade:

Ou seja, se o comportamento do sensor é linear e não
em forma de curva. É muito mais fácil calibrar e verificar o
bom comportamento de um sensor quando a resposta é linear.
Existem sensores que pela sua própria tecnologia ou
metodologia não são lineares (medição de vazão com orifício calibrado é um exemplo típico). Nestes casos o sistema
de leitura é bem mais complicado, aumentando o custo e as
possibilidades de erro. Ver mais detalhes nas próximas páginas onde abordamos a calibração multiponto.
.

Velocidade de
Resposta:

Em alguns casos precisamos de uma resposta rápida.
Em outras, isto não é importante. Todos já tomamos nossa
temperatura quando gripados com os antigos termômetros de
mercúrio. Estes demoram até alguns minutos para atingir a
temperatura correta. Obviamente quanto mais rápida a resposta, melhor. Os sensores de direção do vento que a Energética fabrica tem uma resposta muito rápida (alguns milissegundos), isto é, de interesse e utilidade para quem está interessado em conhecer a turbulência existente no ar no local
da medição.
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Para muitos, o que interessa é a acurácia, que na verdade é uma combinação de precisão, resolução e calibração.
O sensor que fornece uma melhor acurácia (falando mais tecnicamente, uma menor incerteza) é o melhor sensor. Em outas palavras, se eu tenho um sensor preciso (com grande repetibilidade) e com alta resolução, eu posso calibrá-lo e
ajustá-lo para que me dê resultados bem satisfatórios.

Acurácia:

Na prática o que vale é a aplicação. Ou seja, comprar
um sensor caríssimo se minha aplicação não exige grande
qualidade, pode ser gasto excessivo. Exemplo: o manômetro
do extintor do carro. Queremos só saber se está com pressão
suficiente (indicativo) e não o valor exato desta pressão (precisão).

Sensores Analógicos e Digitais
Não cabe aqui tentar explicar as diferenças fundamentais entre sensores com saídas analógicas e digitais. Uma dessas diferenças é mostrada na comparação entre os
gráficos a seguir.

Sensor Analógico

Sensor Digital

Um sensor analógico tem saída contínua. Um sensor digital fornece uma saída em
degraus. Como estes degraus são normalmente muito pequenos (podem ser, por exemplo, 4096 degraus na faixa de medição) quase não percebemos a diferença. Mas existe
e fica visível para alguns sensores digitais com saídas mais “primitivas”. Por exemplo,
um sensor de direção do vento simples e de baixo custo pode ter uma saída de 8 bits, o
que limita os valores de saída de 0 (zero) a 255. Ou seja, sua resolução é maior que 1

6

grau o que, com frequência, não é suficiente para o uso numa estação meteorológica
tipo profissional como as que a Energética fornece.
Os sensores com saída digital têm menores variações; menores problemas de envelhecimento; e são menos afetados pelo comprimento de cabos de transmissão da saída. Estas características induzem a considerar automaticamente que, por serem digitais
são melhores e não descalibram. Isto não é verdade e não deve nos confundir. Sensores
analógicos podem ser muito melhores que sensores digitais e vice-versa.

PODE SE CONFIAR NOS VALORES DADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
PELOS FABRICANTES?
Em princípio sim, mas merece uma consideração. Como falamos antes, as especificações de acurácia, resolução, precisão, etc. são muito importantes. No entanto, esses valores fornecidos pelo fabricante são valores OBTIDOS NOS LABORATÓRIOS
dos mesmos e sob condições controladas (por exemplo, de temperatura, umidade, pressão e vibração).
Quando os sensores estão em uso, no campo, as condições podem variar consideravelmente: poeira, alta umidade, interferência de campos magnéticos e eletrônicos.
Estas condições podem afetar os valores significativamente. Ou seja, tomar dados dos
fabricantes como verdadeiros é razoável, porém é importante considerar as reais condições de uso.
COMO CALIBRAMOS OS SENSORES?
Existem inúmeras maneiras, procedimentos e normas de como calibrar sensores.
Apresentaremos, nos próximos parágrafos, alguns itens essenciais e comuns dando
exemplos.
Uma primeira consideração é que para calibrar precisamos comparar com um padrão. Existem vários tipos e qualidades de padrões. Porém, em princípio, o próprio
padrão tem que contar com um documento/certificado dizendo que ele foi por sua vez
calibrado por X e incluir a informação que do padrão. É importante que o padrão
escolhido tenha sua rastreabilidade metrológica evidenciada através da calibração em
um laboratório integrante da RBC (ou NIST nos EUA ou similar de outros países).
Existem, porém, situações nas quais não existe padrão possível ou o padrão é indireto.
Mencionaremos dois exemplos, um de meteorologia e outro de amostradores de gases
em chaminé.
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No Brasil, no campo da meteorologia é bastante frequente incluir numa estação
meteorológica um sensor de radiação solar. Nós não conhecemos a existência de um
“padrão” no país, rastreável e que possa ser usado.
Qual a solução?
O que normalmente é feito (que não é considerado uma calibração rigorosa, sendo
só uma verificação) é comparar os resultados do sensor que está sendo calibrado, com
outro sensor novo da mesma marca e modelo. Isto não nos deixa totalmente tranquilos
porque, em princípio, o padrão a ser utilizado deveria ser um sensor mais preciso, com
maior resolução, precisão, etc. E o que utilizamos como padrão na verdade tem as mesmas características do que aquele que estamos calibrando, só que é novo e tratado com
cuidado no laboratório para que não se descalibre.
Outro problema enfrentado com frequência é a impossibilidade prática de calibrar
um instrumento diretamente com um padrão. Um caso típico de calibração indireta é
do Coletor Isocinético de Poluentes Atmosféricos – CIPA da Energética. Este aparelho
permite fazer amostragens em uma chaminé e obter a concentração de um poluente nos
gases desta chaminé. O poluente mais comum é o material particulado.
Teoricamente o certo seria ter um CIPA padrão e colocá-lo junto com o CIPA que
se quer calibrar numa chaminé padrão. E variando a concentração do poluente, obter
resultados de ambos equipamentos e assim obter vários pontos da curva de calibração.
Na prática existem tanto fatores envolvidos que é impossível (na verdade altamente improvável) obter um CIPA padrão e uma chaminé padrão. Isto é universalmente aceito para qualquer amostrador de chaminé que cumpra as normas e regulamentações vigentes.
Qual a solução?
A solução – novamente admitimos não é perfeita - consiste em calibrar com precisão vários dos subsistemas do CIPA.

Como é feito isto?
O CIPA possui sensores para medir 5 (cinco) temperaturas distintas. O que se faz
então é calibrar individualmente estes cinco sensores de temperatura.
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O CIPA possui um tubo Pitot com dois ramais. Então se calibram separadamente
os dois ramais.
O CIPA possui um orifício calibrado e um gasômetro. Então este orifício é calibrado juntamente com o gasômetro seco.
Consequentemente, podemos afirmar com bastante convicção que, calibrando todos os subsistemas separadamente, que o CIPA estará, em teoria, calibrado, mas não
podemos afirmar isto com plena certeza.
Outros tipos de padrões:
Um outro tipo de padrão pode ser a utilização de referências físicas reconhecidas.
Por exemplo, é bem comum calibrar um termômetro utilizando:
Como zero °C o ponto tríplice da água com gelo;
Como 100 °C a temperatura de ebulição da água ao nível do mar;
Para calibrar acelerômetros pode ser usada a constante da gravidade 1G.

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Cada sensor terá sua característica, ou seja, o sinal gerado com relação à entrada.
Um exemplo de fácil observação é com termopares (um tipo de sensor de temperatura muito utilizado na indústria e no CIPA da Energética). O termopar gera uma
milivoltagem que varia com a temperatura. Existem vários tipos de termopares. O mais
usado é o tipo K por ter uma faixa de medição ampla e ter praticamente uma resposta
linear. Na figura a seguir apresentamos várias curvas características de vários tipos de
termopares.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A CURVA CARACTERÍSTICA
Quando fazemos uma calibração podemos gerar tabelas, mas é muito melhor e
muito mais fácil de visualizar se plotamos uma curva numa figura onde podemos incluir a curva “padrão” e a curva de nosso sensor.
Com frequência estas curvas podem ser retas. Isto por sua vez facilita e muito os
cálculos, o traçado e o uso de fórmulas matemáticas para verificar os resultados. Se a
curva for na realidade uma reta, podemos usar simplesmente a fórmula conhecida da
reta:
𝑥 = 𝑎𝑦 + 𝑏
Onde
x = pode ser o valor desejado do sensor
y = o dado de entrada
a = um coeficiente de inclinação de reta que também podemos chamar de
multiplicador
b = o chamado offset que corresponde ao valor do x quando y = 0
Um exemplo é a voltagem gerada por um sensor de direção do vento ou a voltagem gerada por um barômetro.
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No caso da direção do vento, se o instrumento tem uma faixa de sinal de saída de
0 a 1Volt (0 a 1000 milivolts) teríamos num caso perfeito.
Direção 0 grau = 0 milivolts
Direção 180 graus = 500 milivolts
Direção 359,9 graus = 999 milivolts
Nota: melhor evitar o valor de 360, pois na verdade coincide como 0 e um destes
valores daria 1.000 milivolts e outro 0 milivolts respectivamente.
A fórmula teórica seria então
𝑥 = 𝑎𝑦 + 0
Onde:
a = 0,36
y = milivolts gerados
x = direção do vento em graus
Supondo que o sensor é muito bom teríamos um offset de zero e
Para y = 500 milivolts
Para y = 1000 milivolts

x = 0,36 x 500+0 = 180 gruas
x = 0,36 x 1000 + 0 = 360 graus

E assim para qualquer valor de saída (em milivolts) do nosso sensor.
Na prática, tentaríamos colocar o sensor numa posição de zero graus. Teoricamente ele deveria gerar 0 milivolts. Porém, medindo com um multímetro de precisão
poderemos detectar, por exemplo, que mede 2 milivolts consistentemente. Nosso b será
então de 2.
E para quando o sensor gera 500 milivolts teremos
X = 0,36 (500) + 2 = 182 graus
Ou seja, o offset está introduzindo
um erro na leitura e tem que ser observado
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CALIBRAÇÃO E AJUSTE
Sem o rigor de uma definição precisa, temos que distinguir entre calibração e
ajuste. Esta diferença é pouco conhecida, gera confusão e possíveis problemas.
De maneira simplificada:
Calibração: é a simples comparação dos valores gerados por um sensor (da forma
que foi recebido pelo laboratório que está fazendo a calibração) com os valores
correspondentes de um padrão.
Ajuste: é a modificação do sensor para tentar que ele se aproxime ao máximo
possível dos resultados do padrão. Isto pode implicar em modificações significativas do sensor sendo calibrado.
Por que isto é importante?
Esta confusão gera ou pode gerar muitos problemas. Na Energética, quando um
sensor nos é enviado para “calibração” na maioria dos casos, o cliente quer calibração
e ajuste. Porém nós temos a obrigação de, antes de ajustar, obter permissão formal do
cliente para realizar o ajuste.
Novamente perguntamos: Por que isto é tão importante assim?
Digamos que você use um paquímetro de precisão para medir a dimensão de uma
peça que você fabrica. Esta peça tem, por exemplo, que medir digamos exatamente 25
mm ± 0,01. E eu tenho que informar este diâmetro ao cliente com esta precisão.
Nos últimos três meses eu fabriquei 100 peças e medi todas elas encontrando, por
exemplo, os seguintes valores:

25,01
25,005
25,008
24,99
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Ou seja, em princípio todas estas peças passam no teste e posso vender para o
cliente. Então eu mando meu paquímetro para calibrar num laboratório acreditado e no
qual eu tenho confiança. E na tabela de resultados da calibração aparece:

Padrão
25,00

Paquímetro calibrado
24,993

Olhando para os quatro valores apresentados acima, verificamos facilmente que
o ultimo (24,99) que estava dentro dos limites é na verdade 24,993. Ou seja, tem que
descartar ou retrabalhar esta peça que está fora dos limites especificados.
De forma geral, se eu mando calibrar um sensor e o laboratório me manda uma
tabela com resultados de calibração como os acima indicados, eu preciso ver todos os
meus registros históricos de minhas medições e tentar corrigir pelo erro descoberto
durante a calibração.
De modo simplificado: se ao calibrar meu termômetro eu descubro que na faixa
de 30 a 40 graus ele lê 1 grau a menos do que deveria, posso ir aos resultados medidos
nos últimos tempos por esse sensor e adicionar aos valores 1 grau, então corrigindo os
valores medidos para valores mais “verdadeiros”. Cuidado, isto vale, de acordo com o
que estamos explicando, para a faixa de 30 a 40 graus. E fica muito difícil poder determinar quanto para trás podemos corrigir os valores medidos, salvo que tenhamos um
histórico de precisão consistente, o que é muito raro.

TIPOS DE CALIBRAÇÕES
Uma maneira de dividir as calibrações é pelo número de pontos da mesma. Temos
então:
a-) Calibração de ponto único
b-) Calibração de dois pontos
c-) Calibração multiponto
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CALIBRAÇÃO DE PONTO ÚNICO
É o tipo mais simples e normalmente a de menor custo. Em princípio é mais usada
para sensores que operam, ou cujo resultado só interessa, numa faixa estreita.
Voltando aos termômetros de mercúrio para medir a febre:
Se temos confiança nele, podemos só calibrar o valor de 37 graus. Se este valor
estiver bem próximo do padrão, e não queremos gastar mais recursos; podemos nos dar
por contentes e supor que para valores bem próximos de 37 graus, o erro será pequeno
e atende aos nossos objetivos.
Com frequência a calibração de ponto único pode ser usada para verificar o offset.
Ou seja, olharemos para o valor de X (da fórmula) quando y=0. Porém para isto é
necessário que a resposta do sensor seja linear e a inclinação da reta correta.
Um outro exemplo, é da temperatura de um banho maria. Se queremos que esta
temperatura fique constante e bem próxima aos 35 graus, por exemplo, não precisamos
calibrar o termômetro em valores muito distantes deste, pois o que nos interessa é o
que acontece bem próximo dos 35 graus.
Uma calibração de ponto único, pode servir e bem para uma auditoria ou verificação. Podemos verificar o “desvio” de um sensor com o tempo, vendo a diferença
com o padrão num único ponto. Um exemplo prático é a verificação da vazão do monitor continuo de partículas TEOM fornecido pela Energética.
A vazão correta de amostragem do ar ambiente é de 3.0 litros por minuto (L/min).
O instrumento possui um sistema de controle de vazão de alta precisão para manter
esta vazão correta. O fabricante e os órgãos ambientais exigem que seja feita uma “calibração” (na verdade uma verificação) anual.
A equipe da Energética vai então até a estação de monitoramento onde está o
TEOM (outra exigência das normas é que a “calibração” tem que ser feita no local da
medição não em laboratório) e utilizando um fluxímetro padrão (com certificado) verifica se quando o instrumento marca a vazão de 3.0 L/min, o fluxímetro padrão marca
também esse mesmo valor. Ou seja, verificando somente um único ponto na curva de
calibração.
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Se estivermos interessados ou preocupados só com o offset (pois conhecemos o
mesmo sensor e sabemos que este é seu ponto crítico) procederemos da seguinte maneira:





Fazemos uma medição com o sensor;
Comparamos esta medição com o valor do padrão;
Subtraímos o valor da leitura do sensor do valor do padrão obtendo o offset;
Adicionamos o valor do offset à leitura do sensor para obter um valor mais
correto.
Comportamento do Sensor

1,6
1,4

Saida do Sensor

1,2
1

0,8
0,6

Offset da
Calibração

0,4
0,2

Saida do Padrão

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Exemplo de Calibração de Ponto Único para determinar o offset
Exemplo: Suponhamos que temos um sensor ultrassônico de distância que tem
que dar um alarme e parar um processo importante quando a distância até uma peça é
diferente de 10 cm. Como fazemos?
Utilizando uma régua ou um paquímetro, colocamos a peça a exatos 10 cm do
sensor.
Lemos o valor dado pelo sensor. Digamos que resulta em 10,3 cm. Podemos então
tirar no nosso sistema de controle 0,3 (o offset) do valor medido para qualquer valor do
sensor, pois o que nos interessa na verdade é o que acontece bem próximo dos 10 cm
e não a distâncias muito maiores ou menores que serão facilmente detectáveis inclusive, se o erro do sensor aumenta muito.
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CALIBRAÇÃO DE DOIS PONTOS
Esta calibração é mais complexa que a anterior, porém dá muito maior segurança
de que o sensor está medindo corretamente em praticamente toda sua faixa e medição,
desde que a resposta sempre seja linear.
Falando mais matematicamente, se o sensor é linear, estamos verificando não só
offset, mas também a inclinação da reta. Nos diagramas abaixo podemos ver uma série
de possibilidades.
Comportamento do Sensor
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Saida do Sensor
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
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1,4
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Comportamento do Sensor
1,6
1,4

Saida do Sensor

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

Saida do
0,6
0,8Padrão1
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Temos nos respectivos diagramas:
(a) Um offset positivo (mas com a inclinação correta)
(b) Um offset negativo (mas com a inclinação correta)
(c) Uma inclinação da reta mais vertical (mas com o offset zero)
(d) Uma inclinação da reta mais horizontal (mas com o offset zero)
(e) Uma inclinação da reta mais vertical e um offset negativo
(f) Uma inclinação da reta mais horizontal e um offset positivo
Com frequência os sensores possuem dois ajustes, um para o zero (ou seja, o
offset) e outra para o multiplicador (ou seja, a inclinação da reta). Este é o caso do
sensor de pressão barométrica fornecido pela Energética, que possui dois potenciômetros distintos, um para ajuste do offset, outro para regular a inclinação.
Um cuidado adicional a ser observado: quando se ajusta um dos parâmetros, pode
ser que se desajuste o outro. Portanto, num ajuste correto, tem que se fazer um processo
de iteração ajustando primeiro um, depois o outro, voltando ao primeiro até este atingir,
por iterações sucessivas convergentes, a curva que desejamos.
Os passos para uma iteração destes são os seguintes:
 Faça duas medições com seu sensor: uma próxima ao valor mínimo da faixa;
e outra próxima ao máximo (valor de 80 a 90 % da faixa). Chamemos estes de
Valor Bruto Baixo e Valor Bruto Alto, respectivamente.
 Repita estas mesmas medições com seu sensor padrão. Chamemos de Valor de
Referência baixo e Referência alto.
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 Calcule a faixa Bruta como: Valor Alto Bruto – Valor Baixo Bruto
 Calcule a faixa de Referência como: Referência Alto – Referência Baixo
Use a fórmula abaixo para obter o valor corrigido (se não puder fazer um ajuste
no hardware do sensor).
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 ×

𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

+ 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎

Exemplo: Para facilitar, vamos tomar mais uma vez um sensor de temperatura
como exemplo, usando o ponto tríplice para zero °C e água fervendo para os 100 °C.
Temos:
 Referência baixo 0,01 °C
 Referência alto 100 °C
 Faixa de referência 99,99 °C
 Valor Bruto Baixo 0,5 °C
 Valor Bruto Alto 96,0 °C
 Faixa Bruto 96,5 °C
Como corrigir:
Digamos que nosso sensor nos mostra 37 °C. Qual o valor corrigido?
(37,0 + 0,5) × 99,9⁄96,5 + 0,01 = 38,9 °𝐶
CALIBRAÇÃO MULTI PONTO
Segundo mencionado anteriormente, muitos sensores possuem uma curva característica que NÃO é uma reta. Portanto se calibramos só dois pontos o erro poderá ser
inaceitável. No diagrama abaixo mostramos o erro gerado por não considerar a curva
e usando uma calibração de dois pontos.
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Qual a solução?
A solução consiste em calibrar mais pontos.
Por exemplo, um sensor de vazão, usado num instrumento sofisticado que a
Energética oferece, calibra mais de 20 pontos da curva como pode ser visto abaixo.
Calibração Multiponto
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Se a resposta do meu sensor for linear, preciso fazer uma calibração multiponto?
Dependendo da seriedade e das consequências de aparecer um erro pode sim ser
necessário fazer uma calibração multiponto num sensor. Pois não sabemos “a priori”
que ele responda linearmente, mesmo.
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Na poluição do ar, o que os órgãos ambientais dos dois estados mais avançados
exigem é normalmente uma mistura destes dois tipos de calibração.
a) O INEA no Rio de Janeiro e a CETESB em São Paulo exigem: Com maior
frequência, uma calibração/verificação simples de dois pontos;
b) A cada X meses (normalmente a cada 3 ou 4 meses) uma calibração “caprichada” de 4 ou 5 pontos.
Para poluição do ar, o que a Thermo recomenda (que é a maior fabricante do
mundo) é que os pontos escolhidos para a calibração de dois pontos estejam em aproximadamente 20% e 80% da faixa de medição. No caso de uma multiponto é recomendado calibrar com pelo menos 4 ou 5 pontos e expandir esta faixa para o intervalo de
10 a 90% da faixa total.
A experiência do autor é que os instrumentos de monitoramento contínuo de
gases (qualidade do ar|) são extremamente lineares e, portanto, é considerado excessivo
exigir calibração multiponto com maior frequência. Porém, se isto for realizado, nos
dá uma grande segurança de que o instrumento/sensor está funcionando corretamente
e podemos confiar nos resultados.
Não podemos entrar em detalhes aqui, mas o Excel possui fórmulas e cálculos
automáticos que podem calcular e adaptar curvas com regressão avançada, o que facilita enormemente o trabalho. A “curva” é considerada, por exemplo, um polinômio e
podemos aumentar o grau dele até que as “diferenças” com a curva obtida empiricamente com o sensor, sejam de pouca importância.
Mas cuidado, se o sensor tiver um comportamento muito distante de uma curva
suave, isto não será possível. Normalmente um comportamento muito “fora dos padrões” indica um sensor com defeito. Vale a pena pesquisar mais se o problema não
está no próprio sensor.
Resumo: O processo de calibração é diverso existindo vários tipos diferentes. A
calibração de um sensor em particular dependerá de vários fatores entre os quais, quanto tempo e recursos pode se gastar neste processo. E
qual a incerteza máxima aceitável.
Não existe uma metodologia perfeita ou aplicável para todos os casos.
Esperamos que as páginas acima tenham transmitido este conceito básico.
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