
As fichas de dados dos fabricantes de transmissores de pressão contêm muitas vezes muitos 
dados diferentes associados ao tema rigor. Na maior parte das aplicações, nem todos os dados 
são relevantes. Neste artigo é explicado, que informações devem ser tidas em conta e quando. 
Para além disso, é explicado, por que razão os transmissores de pressão estáveis de longo prazo 
constituem condição para a otimização de custos em aplicações industriais exigentes. 

Rigor = correção + precisão 

O rigor na tecnologia de medição é composto pela correção e precisão. 
A correção refere-se à aproximação do valor medido ao valor real, en-
quanto que a precisão se refere fundamentalmente à repetibilidade 
do resultado medido em condições idênticas. Assim um instrumento 
de medição preciso apresenta em todas as medições o mesmo valor. 
Este valor pode estar correto ou errado. Apenas quando o valor está 
correto, o instrumento será rigoroso. Pelo que um instrumento rigo-
roso deverá ser correto, mas também preciso. 
Sempre que se fala em rigor dos valores de medição, o que se quer 
dizer na realidade é o desvio máximo do valor medido. Este é indica-
do em percentagem de toda a faixa de medição. Este desvio máximo 
permitido do valor de medição corresponde à insegurança associada 
a um valor de medição. Por isso é muitas vezes usado também o 
termo insegurança de medição ou insegurança do valor de medição.

Rigor, correção e precisão - a razão para a neces-
sidade de transmissores de pressão estáveis de 
longo prazo 

Figure 1: + Alta precisão, baixa correção; 0 Alta correção, baixa precisão;  
× Alta precisão, alta correção
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A temperatura afeta o valor de medição 

Vários fatores externos têm influência sobre o valor de medição. Por 
isso nas fichas de dados os respetivos fatores causadores de inse-
gurança de medição são apresentados em separado. No caso dos 
transmissores de pressão, para além da insegurança de medição da 
pressão em si, a temperatura constitui o fator principal que afeta o 
rigor da medição. Por uma questão de simplificação é normalmente 
referenciado um rigor básico à temperatura ambiente (por regra entre 
20 e 25°C). Para além disso, são ainda indicados os erros, surgidos 
devido a temperaturas mais elevadas ou mais baixas. Tipicamente 
estes são apresentados em percentagem do desvio por 10 K.
São as temperaturas, quer dos agentes, quer do meio ambiente, que 
afetam significativamente o valor de medição. Portanto, quando um 
transmissor é usado aproximadamente à temperatura ambiente, o 
fator de temperatura pode ser desprezado.

Desvio de valor de medição à temperatu-
ra ambiente
As informações mais importantes no caso da temperatura ambiente 
são o desvio do ponto zeroe do valor final, e ainda a falta de linea-
ridade e histerese (na maior parte das vezes resumidos num único 
valor como NLH). Estes desvios são resumidos, não adicionados, no 
desvio de valor de medição à temperatura ambiente (no caso da Tra-
fag também designado de rigor @25°C).
Quando numa aplicação antes do funcionamento do sistema em si, 
o valor de medição do transmissor de pressão é colocado a zero no 
comando, na realidade apenas é relevante o NLH para a funcionali-
dade da máquina. Pois com a reinicialização é eliminado o erro do 
ponto zero, e, como tal, também muitas vezes uma grande parte do 

desvio do valor final para a aplicação específica. O que acontece, por 
exemplo, quando é controlada um pressão da bomba e no comando 
todos os valores medidos são colocados a 0 no arranque do sistema, 
desde que a pressão da bomba seja sempre 0 no arranque do sistema. 

Apenas o NLH é significativo: no comando 
de máquinas com alterações de pressão 
Quando apenas a alteração de pressão é necessária para o coman-
do da máquina, também neste caso apenas o NLH é decisivo. Em 
comandos hidráulicos (ou também em bombas) num determinado 
desvio do valor nominal pretende-se despoletar uma ação, como ligar 
novamente a bomba ou abrir uma válvula, para manter a pressão 
existente dentro de um intervalo de controlo apertado. Neste caso a 
pressão efetiva num estado desejado, se, por exemplo corresponde 
realmente a 10,0 ou a 9,98 bar, tem uma importância secundária; já 
que na colocação em serviço a maior parte das máquinas são ajus-
tadas individualmente para determinados parâmetros base. Assim 
sendo, apenas a precisão, portanto, no essencial o NLH, incluindo 
a reprodutibilidade, é importante. A correção absoluta é secundária.
Na maior parte dos outros casos, em que não apenas a precisão, mas 
também o rigor, estão em causa, são relevantes quer o desvio do 
ponto zero e do valor final, como também o NLH. Deste modo a indi-
cação sobre o desvio do valor de medição em relação à temperatura 
ambiente ganha importância. 

A temperatura afeta o desvio do valor de 
medição: Efeitos de offset e histerese
Com os erros induzidos pela temperatura passa-se algo semelhan-
te: Quando o transmissor é colocado a zero no comando, após se 
atingir uma temperatura de serviço estática, ou, o que acontece com 
maior frequência, quando apenas se trata da regulação em caso de 
desvios de um valor nominal nas mesmas condições, por exemplo 
na colocação em serviço, o erro de temperatura do transmissor é de 
importância secundária. O desvio do valor de medição do transmissor 
de pressão com base no fator temperatura é igualmente subdividido 
em efeitos de offset e de histerese. Pelo menos os efeitos de histere-
se numa aplicação são sempre relevantes em caso de condições de 
temperatura não estática.
Se os efeitos da temperatura na medição de pressão têm ou não de 
ser compensados, deverá ser tido em conta na seleção do produto. 
Pois a compensação dos efeitos da temperatura num transmissor de 
pressão implica no fabrico um custo suplementar que se reflete no 
preço do produto. 

Medição do valor preciso da pressão:  
O interesse da banda de erro total
Quando numa aplicação é necessário medir um valor de pressão pre-
ciso, por exemplo num controlo de carga, em que se tem de tirar con-
clusões sobre as forças em ação, mesmo em condições de alterações 
de temperatura, a bande de erro total (TEB Total Error Band) é decisiva. 
Nesta se resumem todos os desvios individuais. Uma vez que o erro 
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Life cycle testing 

TEB Total error Band 
NL  Non-linearity 
H Hysteresis 
CE Calibration error 
BE Fundamental errors (noise,  
 mounting error) 

TK Thermal errors (NP [zero point],  
 SP [span]) 
R Reproducibility 
D Longterm drift 
Z Zoom factor (rel. to full range  
 of sensor)
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total aumenta com o aumento do desvio da temperatura ambiente, 
as fichas de dados da Trafag incluem estas informações, por sua vez 
associadas aos valores finais da gama de temperaturas compensada. 
Por outro lado, a indicação do erro total é representada num gráfico 
sobre a curva da temperatura de aplicação.

Efeitos sobre a estabilidade de longo 
prazo: Envelhecimento, ambiente de 
aplicação, etc
Todas as especificações do fabricante referem-se a condições à saída 
da fábrica. Com o aumento da duração de utilização dos transmisso-
res de pressão, por regra, aumenta o desvio dos valores de medição, 
resultante de indícios de envelhecimento, fadiga do material e des-
gaste. Este processo é muito específico e depende das condições de 
utilização, da tecnologia dos sensores implementada e do design e da 
qualidade do transmissor como um todo. Ao passo que a tecnologia 
de película fina sobre aço desenvolvida pela Trafag apresenta um 
comportamento de desvio a longo prazo assintótico, que acaba por 
se fixar num valor abaixo do triplo do valor anual, existem produtos 
de outras marcas concorrentes, que em testes de vida útil apresentam 
um aumento linear, por vezes até progressivo ao longo dos anos, do 
desvio dos valores de medição. Especialmente a temperaturas mais 
elevadas, é considerável o efeito da temperatura sobre a estabilidade 
de longo prazo. Quando, por exemplo, um transmissor de pressão 
é usado com um valor de precisão à saída da fábrica de 0,3%, este 
tornar-se inutilizável logo após quatro ou cinco anos, mesmo com 
baixos índices de deriva como 0,1% ao ano. 
Para máquinas e sistemas dispendiosos e de alta qualidade, a vida 
útil e a estabilidade de longo prazo de um transmissor de pressão 
deverão ser especialmente elevadas. Pois uma interrupção da produ-
ção, ou até uma paragem completa da mesma, leva rapidamente a 
elevados custos. Por este motivo é necessário escolher um transmissor 

Testes extremos com permuta de carga mostram que após 10 ou 20 milhões de ciclos 
e pressão nominal dupla, os sensores da Trafag ainda estão estáveis e, na maioria das 
vezes, divergem menos que 0.1 % do valor inicial.
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de pressão em que o rigor esteja garantido ao longo dos anos. Baixar 
os custos na aquisição de transmissores de pressão é, portanto, uma 
abordagem errada.

Tecnologia inteligente de película fina 
sobre aço da Trafag
É aqui que ressalta à vista a vantagem dos transmissores de pressão 
da Trafag: No primeiro ano apresenta tipicamente uma derivação 
abaixo de 0,1%. Mesmo após dez anos, os valores medidos apresen-
tam um desvio inferior a 0,3% comparando com o estado de entrega. 
Como não existem testes ou critérios de ensaio normalizados, a Trafag 
concebeu alguns testes forçados de vida útil, que revelam de modo 
muito eficiente os pontos fracos dos instrumentos. Um dos testes 
mais difíceis eu o teste de alternância de carga, em que são execu-
tados 20 milhões de ciclos de carga com o mínimo de 1,5 vezes a 
pressão nominal. Só um pequeno grupo de transmissores de pressão 
de marcas concorrentes conseguem oferecer instrumentos, que ficam 
aprovados neste teste, sem que o sensor fique danificado. Os sensores 
de película fina sobre aço da Trafag por sua vez, apresentaram, mesmo 
após o teste de 20 milhões de alternâncias de carga, uma derivação 
claramente inferior a 0,05%; isto é, mantiveram-se praticamente no 
estado original e sem danos. Para fabricantes de máquinas e sistemas, 
que devem funcionar corretamente e sem falhas durante de muitos 
anos, é do maior interesse, que os sensores que instalam continuem a 
funcionar sempre na perfeição, mesmo após utilização de vários anos 
nas condições mais difíceis. Pois em aplicações industriais o rigor, a 
correção e a precisão com uma excelente estabilidade de longo prazo 
do sinal de medição são obrigatórios. <

Trafag AG sensors & controls
Trafag AG é um fabricante líder internacional de sensores e equi-
pamentos de monitoração de elevada qualidade para medição da  
Zpressão, temperatura e densidade de gás. Para além do vasto 
leque de produtos standard e configuráveis, a Trafag também 
desenvolve soluções feitas à medida para clientes OEM. A Trafag, 
fundada em 1942, com sede na Suíça, dispõe de uma vasta rede 
de distribuição e serviços em mais de 40 países em todo o mun-
do. Isso permite que a Trafag ofereça aos clientes um atendimento 
personalizado e especializado e garanta o melhor serviço possível. 
Departamentos de desenvolvimento e de produção com elevado 
desempenho garantem que os produtos Trafag tenham a máxima 
qualidade e precisão, sejam fornecidos de forma rápida e viável e 
que os pedidos dos clientes sejam implementados rapidamente.  
www.trafag.com 
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