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EMENTA:
Conceitos fundamentais de temperatura; realização da temperatura termodinâmica; A definição
da escala termodinâmica de temperatura e o zero absoluto; definição da temperatura em função
da constante de Boltzmann; O termômetro de gás de volume constante; A temperatura definida
pelo modelo cinético. A escala prática de temperatura; a história da escala internacional de
temperatura; ITS-90. Princípios fundamentais sobre termopares; arranjos de termopares;
montagens e aplicações práticas. Calibração de termopares; aplicação prática de procedimentos
de calibração de termopares; Equações de estado e determinação de propriedades
termodinâmicas; Medição de temperatura sem contato; Fundamentos de radiação térmica;
termografia.
PROGRAMA:

Aula 1. Conceitos fundamentais de temperatura; realização da temperatura termodinâmica; A
definição da escala termodinâmica de temperatura e o zero absoluto; definição da temperatura
em função da constante de Boltzmann; O termômetro de gás de volume constante; OA
temperatura definida pelo modelo cinético.

Aula 2. A escala prática de temperatura; a história da escala internacional de temperatura;
ITS-90.

Aula 3. Princípios fundamentais sobre termopares; arranjos de termopares; montagens e
aplicações práticas.

Aula 4. Calibração de termopares; aplicação prática de procedimentos de calibração de
termopares;

Aula 5. Equações de estado e determinação de propriedades termodinâmicas;

Aula 6. Medição de temperatura sem contato. Introdução à radiação térmica. Emissão de corpo
negro.

Aula 7. Distribuição espectral do poder emissivo, exercícios.

Aula 8. Definição matemática das propriedades de interface em superfícies opacas. Emissividade
e absortividade.

Aula 9. Definição matemática das propriedades de interface: Emissividade e absortividade.



Aula 10. Definição matemática das propriedades de interface: Refletividade e transmissividade.

Aula 11. Propriedades de materiais opacos. Modelos de ondas eletromagnéticas. Superfícies
reais.

Aula 12.  Modelos radiométricos para medição de temperatura.

Aula 13. Medição de temperatura em gases.

Aula 14. Estado da arte dos sistemas de medição de temperatura.

Aula 15. Exame especial

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
Exercícios semanais, com apresentação oral por parte dos alunos (40 pontos);
Participação (60 pontos).

BIBLIOGRAFIA:

1.Thermal Radiation Heat Transfer,FIFTH EDITION, John R. Howell Robert Siegel M. Pinar
Mengüc, Taylor & Francis Group.

2. Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen / Sonntag / Borgnakke, 8a Edição.

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA O PPGMEC:

A disciplina tem forte vínculo conceitual com as pesquisas que vem sendo realizadas no
Laboratório de Termometria (LabTerm) e no Centro Multiusuário de Termografia Científica,
sendo formador de pessoal especializado em medição de temperatura. A medição de temperatura
tem demanda de grande parte das linhas de pesquisa do PPGMEC, podendo-se destacar as áreas:
“Processos de Usinagem”, “Processos de Soldagem”, “Biomecânica” e, obviamente, “Sistemas
Termofluidos”, “Refrigeração e Condicionamento de ar”.


