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ESTUDO DE UM TOMÓGRAFO  

CAPACITIVO ELÉTRICO PARALELO  

APLICADO AO PROCESSO ADSORTIVO  

 

 

RESUMO 

 

Sistemas de refrigeração por adsorção se constituem numa das alternativas para a 

complementação, ou mesmo, substituição de sistemas convencionais por compressão de 

vapor. Este trabalho visa estudar a aplicação de uma nova técnica de Tomografia 

Capacitiva Elétrica (TCE) na visualização do processo adsortivo que ocorre no leito 

adsorvedor durante um ciclo de operação de um de refrigerador por adsorção. Para esta 

finalidade, foi desenvolvido um protótipo do leito adsorvedor em vidro que permite a 

utilização da TCE Paralela para mapear a distribuição espacial do metanol no carvão 

ativado no adsorvedor e possibilita sua otimização. Os princípios do fenômeno de adsorção 

são também abordados, no que se refere ao ciclo de refrigeração por adsorção. É descrito 

um novo tipo de TCE através do processamento paralelo de sinal e utilizando um circuito 

transdutor constituído de um diferenciador de alta taxa de subida e grande largura de 

banda. A este sistema é creditada a imunidade a capacitâncias parasitas, comum aos 

sistemas usuais de TCE, além de alta sensibilidade, boa relação sinal-ruído, exatidão e por 

ser mais rápido que a tomografia serial. Os diversos componentes deste sistema 

tomográfico são analisados, bem como os resultados obtidos através de simulação 

eletrônica do tipo PSPICE e também o processo de confecção das placas de circuito 

impresso para os módulos de um sistema TCE. 

 

 

Palavras chaves – Tomografia capacitiva elétrica paralela, simulação PSPICE, sensor 

capacitivo, processo adsortivo, instrumentação. 



 

 

 

STUDY OF A PARALLEL ELECTRICAL CAPACITANCE 

TOMOGRAPHER APPLIED TO ADSORPTION PROCESS 

 

 

ABSTRACT 

 

Adsorption refrigeration systems are supposed to complement or even substitute 

the ordinary systems based on vapour compression. This work aims to study the 

application of a new technique of Electrical Capacitive Tomography - a parallel approach – 

on the visualization of the adsorption process which occurs in the sorption bed of an 

adsorption refrigerator. To archive this goal, a sorption bed glass prototype was developed 

and it allows the utilization of the Parallel ECT to map the spatial distribution of methanol 

into the activated charcoal inside the sorption bed and makes it feasible to optimise the 

process. The principles of the adsorption phenomenon are explained regarding the 

adsorption refrigeration cycle. The Parallel ECT system is based on a wideband electronic 

differentiator which is supposed to be immune to stray capacitances often encountered in 

ordinary ECT systems, to have a high sensitivity, good signal-to-noise ratio, accuracy, and 

to be faster then the serial tomography. The various components of a tomographic system 

are analyzed as well as the results obtained from PSPICE electronic simulations and the 

making process of the printed circuit boards for the modules of an ECT system is also 

shown. 

 

 

 

 

 

 

Keywords – Parallel electrical capacitive tomography, PSPICE simulation, Capacitive 

sensor, Instrumentation 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Um grande desafio presente no estudo do escoamento do meio multifásico é a 

definição da estrutura interfacial e sua evolução, que estariam associados aos gradientes 

que controlam a transferência de massa, quantidade de movimento e de energia nas 

interfaces. A análise eletrônica de escoamentos multifásicos através da Tomografia 

Capacitiva Elétrica (TCE) apresenta um grande potencial de contribuição neste estudo. 

Apresenta também um grande potencial de aplicação industrial, especialmente na indústria 

do petróleo.  

A tomografia capacitiva tem como grande vantagem uma maior rapidez na análise 

a um baixo custo, apesar de apresentar uma resolução menor que as demais técnicas 

tomográficas. Estes estudos da tomografia capacitiva normalmente são feitos através de um 

processo de aquisição serial de sinais dos eletrodos. A tomografia capacitiva paralela 

proposta por Belo (1995) pode contribuir para melhor desempenho da tomografia 

tradicional (tomografia serial). 

Esta dissertação propõe estudar os elementos constituintes e suas modelagens 

físico-matemáticas necessários à implementação deste sistema de instrumentação. Também 

é proposta sua aplicação em um novo meio, carvão ativado – álcool metílico para ser 

utilizado em sistema de refrigeração por adsorção.  

Os sistemas de refrigeração por adsorção se constituem numa das alternativas para 

complementação ou mesmo substituição dos sistemas convencionais de compressão de 

vapor, para obtenção de ambientes refrigerados. A utilização da tecnologia de refrigeração 

por adsorção apresenta algumas vantagens em relação à refrigeração por absorção 

(convencional, ou ao menos, a mais difundida), dentre as quais se pode enumerar: não 
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utilizar refrigerantes potencialmente poluentes (como os CFCs, que prejudicam a camada 

de ozônio);  não apresentar partes móveis, como compressores e ventiladores, o que 

diminui os trabalhos de manutenção e os tornam silenciosos. 

Há ainda outros fatores de extrema relevância na atualidade que conta a favor do 

emprego de sistemas adsortivos de refrigeração: a busca pela maior racionalidade no uso 

de fontes energéticas. Os sistemas adsortivos podem prescindir do uso da eletricidade e 

serem acionados diretamente por uma fonte energética de baixo poder calorífico, como 

energia solar e resíduos térmicos oriundos de processos industriais. O aproveitamento da 

radiação solar para refrigeração se constitui num excelente paradigma para a utilização de 

fontes limpas e renováveis de energia: quanto mais radiação solar existe, maior é a 

demanda por refrigeração. A busca destas fontes alternativas de energia motiva portanto a 

pesquisa na área de refrigeração por adsorção, o que tem lhe rendido maior fôlego. Isto se 

deve ao fato de que refrigeradores baseados em processos de sorção funcionam 

essencialmente com fontes energia de origem térmica (MACHADO, 2008).  

Já que o Brasil é um país privilegiado em relação à incidência de radiação solar, 

visto que 93 % do seu território estão localizados em região tropical, cuja insolação média 

durante o ano se situa entre 16 e 20 MJ/m2.dia (CRESESB, 2000), surge naturalmente a 

ideia do aproveitamento da energia solar como fonte térmica, algo muito vantajoso devido 

ao seu baixo custo e grande disponibilidade. Este aproveitamento é possível através de 

sistemas térmico-solares que utilizam o calor do sol para produzir o efeito frigorífico. Estes 

sistemas são normalmente dotados de coletores solares que convertem a radiação solar em 

calor, que por sua vez é empregado na geração de frio ou produção de gelo numa máquina 

de refrigeração. 

No Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal da Paraíba (LES) são 

desenvolvidos diversos trabalhos e pesquisas com fontes de energia não convencionais e 

primordialmente o aproveitamento da energia solar, dentre outras aplicações, para a 

refrigeração por adsorção. Em 2008 foi desenvolvido um protótipo para uma bancada para 

testes de instrumentação e controle dos processos de sorção e dessorção em ciclos de 

refrigeração por adsorção física (MACHADO, 2008). Em seu trabalho é desenvolvido um 

protótipo de um refrigerador em aço inox com leito adsortivo de carvão ativado e usando 

metanol como adsorbato.  

A confecção do protótipo em aço inox apresentou algumas desvantagens. Em suas 

considerações finais, Machado (2008) adverte para discrepância entres os valores medidos 
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experimentalmente e os valores teóricos previstos na equação de Dubinin-Astakhov, que 

pode ser consequência do acúmulo do refrigerante na tubulação do protótipo. Também 

menciona a resistência à difusão do refrigerante no leito adsortivo como possível causa 

para o ocorrido, o que remete à discussão sobre a otimização do leito adsortivo. A alta 

reatividade do metanol (BELO, 1996), que ao entrar em contato com o aço inox pode ter 

suas características físico-químicas alteradas, é um fator relevante a ser investigado já que 

delas depende a dinâmica de sorção e dessorção do refrigerador adsortivo. 

Assim, a implementação de um novo protótipo de refrigerador adsortivo, desta 

vez em vidro, foi o caminho a ser seguido de maneira a contornar os problemas citados e 

progredir na implementação do refrigerador. Com o leito adsortivo construído em material 

dielétrico (vidro Pyrex), surge então a possibilidade de utilização da tomografia capacitiva 

como forma de se visualizar a difusão do metanol no carvão ativado no processo de 

adsorção da geladeira solar. Com esta técnica é possível então investigar efetivamente a 

difusão do adsorbato no leito adsorvente, suas características temporais e espaciais e sua 

influência na obtenção de um leito adsorvente otimizado. 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação objetiva, portanto, propor uma nova 

técnica de instrumentação, a TCE Paralela para a visualização efetiva do processo de 

adsorção que ocorre no interior de um leito adsorvedor durante um ciclo de operação de 

uma geladeira solar. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Estudar os elementos teóricos da tomografia capacitiva e suas implementações 

experimentais no desenvolvimento de um tomógrafo capacitivo paralelo para ser aplicado 

no estudo do processo adsortivo do leito adsorvedor da geladeira solar em vidro com o par 

carvão ativado AC35 – metanol e que possa, a posteriormente, ser utilizado também no 

estudo de escoamentos multifásicos do setor da indústria petrolífera. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

� Estudar as características relevantes no processo de desenvolvimento de um 

tomógrafo capacitivo elétrico paralelo (dimensões do elemento sensor, número de 

eletrodos, faixa de valores de capacitâncias a serem medidas, etc.); 

� Estudar dos elementos do circuito transdutor capacitivo, e também simular 

seu funcionamento; 

� Estabelecer um método de aferição para o sistema tomográfico; 

� Construir o aparato em vidro Pyrex para acomodar o novo protótipo da 

geladeira solar; 

 

1.2 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

No presente capítulo é apresentada uma introdução ao tema a ser abordado e o 

trabalho que se desenvolve nas seções seguintes. Também compõem o capítulo I os 

objetivos almejados por este trabalho. 

No capítulo II, discorre-se sobre a tomografia de processos e mais 

especificamente a TCE. Os fenômenos físicos envolvidos são abordados e suas 

implicações na definição do sistema tomográfico a ser implementado. As características de 

um elemento sensor para tomografia capacitiva são descritas de acordo com 

funcionalidades que se desejam para este elemento: geometria, número de eletrodos, o uso 

de guardas axiais, guardas longitudinais. 

Uma melhor ambientação do temas ‘refrigeração por adsorção’ e ‘processo 

adsortivo’ é feita no capítulo III. O princípio de funcionamento da geladeira solar e dos 

protótipos de refrigeração por adsorção é abordado assim como os fundamentos do 

processo de adsorção, o ciclo termodinâmico pertinente à refrigeração adsortiva e 

especialmente a concentração de adsorbato (metanol) no leito adsorvente (carvão ativado) 

que a variável a ser analisada pelo tomógrafo capacitivo paralelo. É apresentada a equação 

semi-empírica de Dubinin e Astakhov que prevê a concentração de adsorbato no material 

adsorvente e, além disso, trata-se do calor envolvido no processo adsortivo. 

O circuito transdutor proposto é introduzido no capítulo IV e cada um de seus 

elementos eletrônicos constituintes é explicado. O capítulo inicia com a descrição dos 

sistemas transdutores usualmente empregados em outros trabalhos da área e suas 
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limitações ou desvantagens em relação ao projeto proposto de tomografia elétrica paralela. 

Também é apresentado um modelo matemático analítico que foi implementado 

numericamente com a finalidade de realizar a aferição do sistema tomográfico. 

O capítulo V traz os resultados obtidos até o presente momento, em termos de 

implementação e simulação necessária ao desenvolvimento do circuito transdutor, bem 

como um extrato dos resultados obtidos a partir do programa para aferição e sua 

comparação valores de referência da literatura. O aparato em vidro que deriva do modelo 

do protótipo adsortivo desenvolvido por Machado (2008) também é apresentado.  

No capítulo VI, as conclusões e perspectivas do desenvolvimento do presente 

trabalho até o momento atual são expostas. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

TOMOGRAFIA POR CAPACITÂNCIA ELÉTRICA 

 

 

2.1 TOMOGRAFIA DE PROCESSOS 

 

A Tomografia de Processos (TP) tem suas origens na tomografia médica. A 

palavra ‘tomografia’ é utilizada vulgarmente para designar métodos de obtenção de 

imagens de órgãos existentes do corpo humano num plano determinado para fins de 

diagnóstico médico. Esta forma mais conhecida de tomografia utiliza a emissão de raios X 

transmitidos através da seção do corpo e sua posterior detecção. Normalmente está 

associada ao termo ‘computadorizada’ (Tomografia Computadorizada) que faz referência 

ao uso de um computador para controle do processo e/ou exibição das imagens obtidas 

pelo equipamento (AURÉLIO, 2004). 

No entanto, a palavra tomografia tem um sentido mais amplo e está relacionada à 

construção de imagens de uma seção transversal de uma distribuição de materiais num 

objeto ou processo (BECK, WILLIAMS, 1996; DICKIN, HOYLE, HUNT, 1992). 

A obtenção de imagens tomográficas de objetos oferece a oportunidade ímpar de 

revelar as complexidades da estrutura interna sem a necessidade de invasão destes mesmos 

objetos. O termo objeto aqui pode representar corpos extensos, recipientes, reatores, ou 

ainda, tubulações ou esteiras que contêm ou transportam materiais diversos ou 

multifásicos.  

Em síntese, pode-se definir a Tomografia de Processos como a aplicação de um 

sensor distribuído em torno da periferia do processo para prover imagens da distribuição, 

concentração ou movimento dos materiais componentes em seu interior. A TP pode ser 
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aplicada a uma vasta gama de processos físicos e químicos realizados a várias temperaturas 

e pressões. 

Nos últimos anos as indústrias têm sofrido pressão no sentido de: 

 

� Utilizar as fontes de recursos de forma mais eficiente; 

� Satisfazer demandas intensas de produtos de qualidade e legislações mais 

rígidas;  

� Reduzir as emissões ambientais de poluentes.  

 

Por isso, há uma crescente necessidade de se conhecer com mais exatidão o 

comportamento dos parâmetros envolvidos nos processos dos equipamentos industriais. 

Frequentemente isto deve ser realizado de forma não-invasiva, pois instrumentos 

convencionais de medição podem ser inadequados quando não é possível sua exposição 

direta às condições agressivas de certos processos ou sua presença perturbe a operação do 

processo. Para contornar estes problemas, os instrumentos empregados devem ser robustos, 

ter sensores não-invasivos e possam operar nas proximidades de fluidos agressivos com 

fluxo rápido e misturas multifásicas. 

A operação e o projeto de processos envolvendo misturas multicomponentes ou 

multifásicas podem melhorar radicalmente com o uso da TP, ao permitir que as fronteiras 

entre diferentes componentes num determinado processo possa ser imageado em tempo 

real utilizando sensores não-intrusivos. Através de análise das imagens geradas pode-se 

inferir informações a respeito do regime de fluxo e seu perfil num dado instante, do campo 

vetorial de velocidades, concentração e distribuição dos elementos componentes do 

processo no interior de reatores, vasos, reservatórios e tubulações. 

A idéia básica da TP é instalar certo número de sensores em torno da tubulação ou 

vaso a ser imageado. Os sensores são conectados a circuitos transdutores e 

condicionadores que preparam os sinais obtidos para a aquisição da informação. Os sinais 

extraídos do sensor refletem a distribuição dos componentes ou fases do processo, o que é 

definido pela posição de suas fronteiras no espaço de análise. Através de um sistema de 

aquisição de dados, um computador recebe as informações digitais, e após o devido 

processamento, reconstrói uma imagem tomográfica da seção transversal monitorada pelo 

sensor. 
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Na Figura 2.1 podem-se observar os componentes básicos de qualquer processo 

de imageamento tomográfico, compreendidos entre hardware – sensor, transdutor/ 

condicionador de sinal, sistema de aquisição de dados, computador – e software – 

tratamento dos dados, reconstrução de imagem, visualização, interpretação e geração de 

sinais de controle do processo. 

 

 

 

Figura 2.1 – Principais componentes de um sistema tomográfico. 

 

 

2.2 TIPOS DE TOMOGRAFIA DE PROCESSO 

 

Uma variedade de métodos de análise pode ser empregada na TP, que podem se 

basear na medição de sinais de transmissão, difração ou fenômenos elétricos. Na Tabela 

2.1 está relacionada uma seleção dos métodos usuais de análise juntamente com seus 

principais atributos. 
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Tabela 2.1 – Métodos de análise empregados na tomografia de processos.  

 

Princípio 
Físico 

Resolução Espacial 
(percentual do 

diâmetro da seção) 

Realização 
Prática 

Característica 

Radiação 
Eletromagnética 

1% 

Ótica 
Rápida 
Requer acesso ótico 

Raios X e raios γ 
Lenta 
Radiação contaminante 

Emissão positrônica Partículas ‘marcadas’ 

Ressonância Magnética 
Rápida 
Cara para grandes volumes 

Acústica 3% Ultrassônica 
Velocidade de propagação limitada 
Uso complexo 

Medida de 
propriedades 
elétricas 

10% 
Capacitiva 
Condutiva 
Indutiva 

Rápida 
Baixo custo 
Útil para pequenos ou grandes 
volumes 

Fonte: BECK; WILLIAMS (1996). 

 

Apesar de existirem processos que apresentam a possibilidade de emprego de dois 

ou mais princípios de análise (HAWKESWORTH; PARKER, 1995), a maioria dos 

sistemas emprega apenas um único tipo de sensor.  A escolha do tipo mais adequado à 

aplicação ensejada é guiada principalmente pelos seguintes fatores: 

 

� Natureza dos componentes presentes no processo ou material analisado, 

principalmente quando estes se apresentam como sólidos, líquidos, gases ou 

mistura multifásica (e neste caso, em quais proporções); 

� Informação buscada no processo (estacionária, dinâmica, resolução e 

sensibilidade necessária) e o seu propósito (investigação em laboratório, 

otimização de equipamento, medição ou controle do processo); 

� Ambiente do processo (condições ambientais de operação e segurança, 

facilidade de manutenção, etc.); 

� Tamanho do equipamento que desenvolve o processo e escala do fenômeno 

sob investigação. 

 

Baseando-se nos fatores mencionados anteriormente, na Figura 2.2 é apresentado 

um fluxo de decisão que pode auxiliar na escolha método de análise e seu respectivo 

sensor, mais adequados à aplicação desejada. Partindo do estabelecimento da resolução 
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almejada a escolha do sensor é guiada pelas outras características do processo. Outros 

pontos relevantes devem ser considerados como custo, velocidade e robustez. 

De acordo com a Figura 2.2, se alta resolução é necessária, o caminho escolhido 

leva à radiação ionizante. A tomografia por raios X é bastante conhecida, no entanto pouco 

aplicada em processos dinâmicos, pois é volumosa, envolve partes móveis e é 

relativamente lenta. A alternativa para aplicações em tempo real é a radiação γ por ser 

bastante compacta e com o recente desenvolvimento de novos sensores γ (JOHANSEN  et 

al., 1995), imagens com até 10 quadros por segundo podem ser obtidas. 

Para os poucos processos que permitem acesso ótico, as técnicas óticas podem 

prover imagens de alta resolução, por exemplo, com o uso de fontes coerentes como o 

laser. 

 

 

Figura 2.2 – Seleção do sensor a ser empregado na tomografia do processo. 

 

Quando átomos dissociados de hidrogênio estão presentes (usualmente em meios 

aquosos), a ressonância magnética pode ser útil. Mas esta se constitui uma técnica muito 

cara e complexa (requer o resfriamento criogênico do magneto), não pode operar na 

presença de materiais ferrosos, e os maiores sistemas disponíveis são os de uso médico. 

Partículas traçantes são utilizadas em métodos como o de emissão positrônica, 

onde sistemas de imageamento registram sua trajetória durante o processo. Tais métodos, 
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no entanto, estão restritos às situações onde partículas neutras flutuantes são permitidas, e 

podem ser injetadas no processo, e há ainda uma restrição temporal. (HAWKESWORTH; 

PARKER, 1995) 

Outro principal caminho na Figura 2.2 parte da premissa que resoluções lineares 

menores que 5% não são necessárias, o que corresponde a 0.25% de área na região 

imageada. Neste caso, a tomografia por indutância magnética é aplicável quando há a 

presença de materiais ferrosos, como no crescente número de processos envolvendo 

materiais reciclados. 

A natureza elétrica do objeto em estudo define a escolha dos métodos de análise a 

seguir. Quando os eletrodos podem ser colocados em contato com os componentes do 

processo, a tomografia de impedância elétrica constitui-se numa proposta viável, que tem 

um extenso número de aplicações médicas assim como a tomografia ultrassônica. Esta 

mede as propriedades relacionadas à densidade das fases distribuídas ao invés de 

propriedades elétricas e pode ser utilizada também sem o contato com os componentes do 

processo. 

Quando as fronteiras do objeto imageado são eletricamente isolantes, como 

sistemas gás/líquido, gás/sólido, líquidos isolantes, etc., a tomografia por capacitância 

elétrica – TCE – consolidou-se como técnica preferida devido às suas características que 

serão descritas posteriormente. Na indústria petrolífera, por exemplo, é comum a 

realização de medições em processos onde há a necessidade de quantificar a composição 

numa seção tubular ao mesmo tempo em que se busca informação sobre o regime de fluxo, 

neste caso, a distribuição física do gás, água e óleo na seção (BECK; WILLIAMS, 1996). 

Sistemas baseados em tomografia elétrica são mais atrativos para imageamento 

em tempo real de processos industriais devido à sua maior simplicidade, construção 

robusta e capacidade de operar em altas frequências.  

Levando em consideração as condições que definem o problema que se deseja 

tratar neste trabalho, sejam elas: 

 

� As fronteiras do processo são constituídas por material isolante elétrico (vidro); 

� Os eletrodos metálicos não devem ter contato com o processo devido à 

reatividade do metanol, o que altera suas características físico-químicas; 

� Os materiais são dielétricos e suas permissividades são bastante distintas. 
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Optou-se pela escolha do sistema tomográfico baseado na TCE, que além de ser o 

mais adequado a aplicação também vem de encontro ao domínio científico e tecnológico 

do GPICEEMA. Adicionalmente, a participação na Rede de Pesquisas em Escoamentos 

Multifásicos abre uma nova gama de oportunidades de aplicação da técnica escolhida nos 

trabalhos a serem desenvolvidos nesta rede. 

Por isso, as seções seguintes abordarão os temas propostos com ênfase, quer seja 

explícita ou não, nas características que tem relação ou aplicação direta na tomografia 

capacitiva. 

 

 

2.3 TOMOGRAFIA POR CAPACITÂNCIA ELÉTRICA 

 

A TCE é considerada como uma tomografia do tipo soft field, ou seja, o campo de 

medida sofre bastante interação com o meio a ser visualizado, devido às variações de 

permissividade elétrica, permissividade magnética ou condutividade do fluxo a ser 

imageado. Este é um fator limitante no que diz respeito à resolução espacial da técnica em 

comparação com as técnicas que utilizam sensores de campo do tipo hard field (como raios 

X, raios γ, etc.). Na Figura 2.3, por exemplo, é mostrada ilustrativamente a perturbação do 

campo elétrico devido a uma distribuição de permissividades peculiar. No seu centro é 

claramente percebido o contorno de um elemento com permissividade elétrica diferente do 

material que o envolve. No entanto, o seu processo de leitura e a sua eletrônica de 

transdução são preferidos para a maioria das solicitações em plantas industriais devido ao 

seu baixo custo, rapidez e segurança. 
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Figura 2.3 – Deflexão do campo elétrico no interior de um sensor capacitivo simulado 

devido às diferentes permissividades elétricas. 

Apesar de tornar o processo de reconstrução da imagem um pouco mais complexo 

devido à sua não-linearidade entre as medições de capacitância e a respectiva distribuição 

de permissividade elétrica, em comparação com outras modalidades de tomografia, a TCE 

oferece algumas vantagens, tais como: 

 

� Não utilização de radiação ionizante; 

� Resposta rápida; 

� Custo relativamente baixo; 

� Resistente a condições adversas de temperatura e pressão; 

� É uma técnica não-invasiva e não-intrusiva.  

 

Se não houver cargas livres no interior da região da seção imageada, a relação 

entre a capacitância e a distribuição de permissividade é modelada pela seguinte expressão: 
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 (2.1) 

 

sendo ∇  o operador gradiente, ε0 é a permissividade elétrica absoluta do vácuo, 

ε(x,y) é a distribuição de permissividades elétricas relativas, φ(x,y) é o potencial elétrico, e 

Ω é o domínio do problema, ou seja a região a ser imageada. A condição de contorno fica 

definida quando um eletrodo está excitado com uma tensão fixa Vc (eletrodo fonte) e todos 

os outros eletrodos são mantidos aterrados, V=0, o que define o processo de leitura, onde 

em cada um dos eletrodos receptores será feita a medida elétrica no intuito de se medir as 

suas capacitâncias relativas. Sendo então 
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Onde C é a capacitância medida entre os eletrodos e Γ é a região do contorno onde 

se encontra o eletrodo, na superfície da tubulação.  

 

2.3.1 Sensor capacitivo 

 

A capacitância medida entre duas placas ou eletrodos de um capacitor é 

influenciada pela área das superfícies condutoras e suas geometrias, pela distância que as 

separa, e pela característica dielétrica do material que preenche o volume entre as mesmas 

(WARREN; WILCOX, 2006).  

A permissividade elétrica relativa εr, também chamada de constante dielétrica em 

alguns casos, para um grande número de substâncias tem valores entre 1 (como a do ar) e 

80 (água destilada) (WARREN; WILCOX, 2006). A permissividade absoluta ε pode ser 

obtida pelo produto ε = εr ε0, onde ε0 é a permissividade do vácuo (ε0 = 8,8541878176... 

x10-12  F m-1). 
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O elemento sensor de um tomógrafo de capacitância elétrica é composto de 

diversos eletrodos montados em torno do recipiente ou tubulação onde acontece o processo 

ou fluxo a ser averiguado, conforme pode ser visto na Figura 2.4. Em seu interior, a 

distribuição de materiais componentes numa seção transversal define como consequência a 

permissividade elétrica ε(x,y) na seção. Através de um número determinado de medidas das 

capacitâncias entre os eletrodos efetuadas com a eletrônica de transdução conectada ao 

elemento sensor, esta distribuição de permissividades pode ser estimada.  

 

 

 

Figura 2.4 – Esquema básico de um sensor capacitivo com 12 eletrodos. 

 

As capacitâncias a serem medidas têm valores muitos baixos, compreendidos 

tipicamente entre 0,01 e 1 pF (ALME; MYLVAGANAM, 2006). Vários parâmetros de 

implementação do sensor são de grande importância, afetando o sistema de alguma forma, 

e dentre eles os mais relevantes são: 

 

� Dimensão dos eletrodos; 

� Uso de guardas – radiais, axiais, ou mesmo sem as guardas; 

� O material e a espessura da parede entre a malha de blindagem e os eletrodos; 

� O material e a espessura da parede entre os eletrodos e a região de medição; 

� Afastamento entre os eletrodos, e as guardas; 

� Dimensão das guardas. 

 

As características dos eletrodos têm de ser compatíveis com a distribuição de 

materiais envolvidos no processo no interior da zona de medição. As medidas de 
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capacitância efetuadas estão sempre limitadas a um valor máximo e mínimo detectável 

pelo instrumento. Uma maior espessura da parede interna do sensor diminui a capacitância 

entre os eletrodos, e com isso sua sensibilidade. Além disso, as paredes do dispositivo 

devem estar de acordo com as necessidades do processo, não sendo um parâmetro que se 

possa controlar completamente. 

O uso da malha de blindagem é obrigatório para isolar os eletrodos de 

interferências causadas pelo ambiente, como a presença de objetos carregados 

eletricamente e de outros campos elétricos e ruídos. Também é necessário como condição 

de fronteira para o teorema da unicidade, já que é a fronteira do sistema. 

Quanto ao uso de guardas no sensor, três esquemas são majoritariamente descritos 

na literatura: sensor sem guarda alguma, com guardas axiais e radiais (também referida 

como projetada) aterradas, e guardas ativas juntamente com as radiais (ALME; 

MYLVAGANAM, 2006). Os esquemas com os eletrodos podem ser vistos na Figura 2.5.  

 

 

 

Figura 2.5 – Disposição dos eletrodos e guardas do sensor capacitivo. 

 

Uma das desvantagens do sensor sem guardas é que apesar das capacitâncias entre 

os eletrodos na zona de medição serem as de interesse do sensor, estas são dependentes 

também do efeito capacitivo, através do material isolante, entre os eletrodos e a malha de 

blindagem. Este efeito indesejado somado ao fato de haver uma maior sensibilidade ao 
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material usado na isolação, espessura da parede da tubulação e distância entre os eletrodos 

e a malha, tornam mais difícil o projeto otimizado do sensor.  

Para minimizar estes efeitos, como também diminuir as capacitâncias 

permanentes do sensor (sensor vazio), eletrodos de guarda mantidos em potencial nulo 

podem ser incluídos no esquema, como pode ser visto na Figura 2.5. As guardas reduzem a 

dependência do espaçamento entre os eletrodos e a malha de blindagem. 

Outro efeito que deve ser levado em conta é a dispersão do campo na direção 

axial. Este efeito pode ser reduzido ao se implementar eletrodos mais longos, mas isso leva 

a uma redução da resolução na direção axial (ALME; MYLVAGANAM, 2006), como 

pode ser visto na Figura 2.6. Como alternativa, o uso de eletrodos de guarda ativos, que se 

constituem dos eletrodos imediatamente acima e abaixo do eletrodo excitador quando 

mantidos no mesmo potencial que este último. Neste esquema também estão inseridas 

guardas axiais nos interstícios dos eletrodos com potencial nulo. Estas guardas axiais são 

de mais fácil construção que as guardas radiais.  

 

V =0
0

VcV =0
0

Vc

(b)(a)

 

 

Figura 2.6 – Dispersão do campo na direção axial (a) e sua compensação pelo uso de 

eletrodos de guarda ativos (b). 

 

2.3.2 Efeito das guardas radiais e axiais 

 

Diversas simulações realizadas utilizando o Método de Elementos Finitos 

(ALME, MYLVAGANAM, 2006; FLORES, GAMIO, ORTIZ-ALEMÁN, 2005; OLMOS 
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et al., 2007; XU, YANG, 1999) descrevem os efeitos na sensibilidade e características dos 

campos elétricos produzidos nos sensores devido à utilização ou não de guardas, uso de 

guardas axiais, guardas axiais ativas e guardas radiais. A presença dos elementos de guarda 

tende a confinar as linhas de campo elétrico de forma a torná-lo mais homogêneo, reduzir 

as capacitâncias inter-eletrodo e reduzir as interferências causadas por ruídos externos ao 

sistema. O efeito de ocasionado pela presença de guardas no sensor pode ser observado na 

imagem gerada com o software FEMLAB na Figura 2.7 (ALME; MYLVAGANAM, 

2006). 

 

 

 

Figura 2.7 – Linhas equipotenciais para (a) um sensor sem guardas, (b) com guardas 

axiais e (c) com guardas radiais projetadas.  

 

Tanto as guardas radiais (ou projetadas) como as guardas axiais com potencial 

nulo têm a função de desacoplar ou ao menos reduzir os efeitos capacitivos que ocorrem 

entre a zona de medição e a região entre os eletrodos e a malha de blindagem. Este efeito 

pode ser visto na Figura 2.8, onde estão dispostas as linhas equipotenciais nos arredores do 

eletrodo emissor com e sem a presença de guardas radiais. 
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Figura 2.8 – Linhas equipotenciais próximas ao eletrodo emissor: (a) sem guarda; (b) 

com guardas radiais. 

 

O uso de guardas, quer sejam apenas axiais ou axiais e radiais, também ocasiona a 

diminuição das capacitâncias permanentes (medidas com o sensor vazio) entre os 

eletrodos. Isto dá ao elemento sensor uma maior sensibilidade já que as capacitâncias 

medidas entre um eletrodo emissor e seus adjacentes são sensivelmente reduzidas, o que 

leva a uma escala mais coerente com as demais capacitâncias existentes, conforme pode 

visto na Figura 2.9 (FLORES, GAMIO, 2005; OLMOS et al., 2007). 

 

 

 

Figura 2.9 – Comparativo de capacitâncias entre eletrodos obtidas para sensores com 

e sem guardas.  



Capítulo II – Tomografia por Capacitância Elétrica 33 

2.4 PROCESSOS DE RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS NA TCE 

 

O sensor é construído normalmente com lâminas metálicas, geralmente de cobre, 

montadas na periferia de uma tubulação ou de um reator de paredes isolantes e estão 

dispostos num plano perpendicular ao seu eixo axial. O sistema eletrônico de transdução 

do sinal efetua a leitura dos valores de capacitância entre os pares de eletrodos em todas as 

combinações possíveis como pode ser melhor visualizado na Figura 2.10. 

 

 

 

Figura 2.10 – Eletrodos montados na periferia de uma tubulação 

 

O sistema tomográfico realiza então uma série de medidas de capacitâncias no 

elemento sensor. O número de medidas a ser realizado depende intrinsecamente do número 

de eletrodos dispostos no sensor. Num sistema onde cada leitura corresponde à medida de 

capacitância relativa entre dois eletrodos distintos, o número de combinações existentes, 

M, é dado por 

 

2
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onde n é o número de eletrodos, e para o caso de onde há apenas um eletrodo 

excitador e um receptor. Por exemplo, para um esquema básico de tomografia capacitiva 

que utiliza um sensor de 12 eletrodos, como o mostrado na Figura 2.11, 66 leituras 

independentes são obtidas. No entanto, a quantidade de eletrodos montados num sensor e 

as formas de acionamento que podem ser efetuadas para a realização de cada medida 

variam consideravelmente entre os diversos sistemas tomográficos desenvolvidos que 

podem ser encontrados na literatura.  

 

 

 

Figura 2.11 – Configuração básica de um sensor com 12 eletrodos. 

 

Outras formas de acionamento do sistema também são experimentadas 

(REINECKE; MEWES, 1996), onde dois ou mais eletrodos são excitados ao mesmo tempo 

em que uma quantidade não unitária de eletrodos funciona como receptores. Também o 

número de eletrodos utilizados nos sensores variam de 6 a 32. O número resultante de 

combinações de eletrodos linearmente independentes, para um dado sistema de sensores 

selecionado, é dado na Tabela 2.2.  

No sistema de tomografia capacitiva paralela aqui proposta, todos os eletrodos 

que não sejam excitadores, num dado instante, funcionam simultaneamente como 

receptores graças à habilitação dos circuitos transdutores apropriados pela unidade de 

controle do sistema. Isto permite reduzir sensivelmente o tempo de captura das 

informações relacionadas aos valores de capacitância lidos pelo sistema de aquisição de 

dados. 
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Tabela 2.2 – Número resultante de combinações linearmente independentes de 

eletrodos para os sistemas dados. i é o número de eletrodos utilizados em cada leitura 

e n é o número total de eletrodos do sensor 

 

i Fómula 
Sensor com 

16 eletrodos 12 eletrodos 8 eletrodos 

1 n(n-1)/2 120 66 28 

2 n(n-3)/2 104 54 20 

3 n(n-5)/2 88 42 12 

4 n(n-7)/2 72 30 4 

5 n(n9-)/2 56 18  

6 n(n-11)/2 40 6  

7 n(n-13)/2 24   

8 n(n-15)/2 8   

21 ni ≤≤  ∑ =
−−2

1
)]12([

2

n

i
in

n
 512 216 64 

 

Uma vez transmitidos para o computador que controla o sistema, há um número 

amplo de algoritmos de reconstrução de imagens capazes de transformar as informações 

obtidas em imagens, que são descritos por uma ampla literatura (ISAKSEN, 1996). Cada 

algoritmo implementa uma abordagem matemática diferente, que em sua maioria pode ser 

classificado como segue: 

 

� Retroprojeção Linear – LBP. Abordagem que foi utilizada nos primeiros 

experimentos em tomografia médica. É o mais simples e rápido, e de fácil 

compreensão, mas não é o mais acurado; 

� Reconstrução iterativa. A estratégia básica é aplicar correções a uma 

distribuição inicial na tentativa de se aproximar das projeções medidas; 

� Reconstrução analítica. Métodos analíticos são baseados em soluções 

matemáticas exatas para as equações da imagem e por isso são métodos 
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rápidos. Um destes métodos, a retroprojeção linear filtrada, é utilizada na 

maioria dos tomógrafos de raios X. 

 

Variações das duas primeiras técnicas têm sido empregadas na tomografia 

capacitiva. Como não há relação explícita entre a distribuição de permissividades no meio 

e medidas na fronteira do sistema, a abordagem analítica não é comumente implementada. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

REFRIGERAÇÃO POR ADSORÇÃO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A refrigeração constitui-se numa das demandas mais relevantes para a energia 

solar no Brasil, país tropical com alto índice de insolação, quando é levada em conta a 

necessidade de acondicionamento de produtos e conforto térmico, dentre outras 

aplicações. A insolação média durante o ano se situa entre 16 e 20 MJ/m2.dia 

(CRESESB, 2000) para regiões tropicais, onde estão inseridos 93% do território 

nacional. 

A refrigeração e o ar condicionado são aplicações da energia solar que 

despertam um interesse estratégico já que sua necessidade é proporcional à intensidade 

de radiação solar: quanto mais insolação, mais intensamente se utiliza sistemas com 

estas finalidades. Dentre os processos existentes de refrigeração em geral, a adsorção 

merece destaque devido ao aproveitamento de pequenos gradientes de temperatura, sem 

a necessidade de conversão energética. No setor industrial, por exemplo, observam-se 

diversos processos que apresentam rejeitos térmicos entre 70°C e 120°C, faixa de 

temperatura ideal para a aplicação dessa tecnologia. A facilidade de sua aplicação 

também é importante, pois permite a utilização de equipamentos já existentes no 

mercado sem grandes modificações, como coletores planos, amplamente 

comercializados no Brasil. Na Figura 3.1 pode ser observado um diagrama básico de um 

processo de refrigeração por adsorção que utiliza a radiação solar como fonte 

energética. 
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Figura 3.1 – Diagrama básico da refrigeração por adsorção utilizando a radiação 

solar como fonte térmica. 

 

Os sistemas de refrigeração por adsorção, normalmente, se destinam a 

edificações de pequeno e médio porte e representam uma possibilidade de ampliação do 

uso de gás natural como alternativa ao consumo de energia elétrica, voltada a pequenos 

consumidores comerciais ou residenciais. O esquema de um sistema de refrigeração por 

adsorção para produção de gelo é mostrado na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Esquema de uma máquina de produzir gelo pelo processo de adsorção 

que utiliza a energia solar. 1) Coletor; 2) abafador fechado (a) e aberto (b); 3) 

condensador; 4) ambiente refrigerado; 5) evaporador e reservatório do gelo. A – F: 

Detalhes do coletor. 
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A partir da década de 80, os trabalhos com máquinas de gelo com utilização da 

energia solar do físico francês Francis Meunier merecem destaque dentre os estudos 

sobre sistemas de refrigeração solar por adsorção (WANG; OLIVEIRA, 2006). 

Entretanto, a aplicação em sistemas de ar condicionado, operando com diversos ciclos 

diários e estratégias que permitem recuperação de calor e de massa, é mais recente. 

 

3.2 PROTÓTIPO DE REFRIGERADOR ADSORTIVO EM VIDRO 

 

Um protótipo de refrigerador solar adsortivo destinado à fabricação de gelo foi 

montado no LES em 1999. Seu funcionamento era baseado num coletor solar 

multitubular e no par carvão ativado AC35-metanol (LEITE et al, 2007). Esse protótipo 

serviu para análises do componente adsorvedor-coletor solar e do desempenho do 

sistema refrigerador como um todo (ANDRADE, 2004; GRILO, 2004). 

Em 2008, no LES, foi desenvolvido um protótipo para uma bancada para testes 

de instrumentação e controle dos processos de sorção e dessorção em ciclos de 

refrigeração por adsorção física (MACHADO, 2008). Este protótipo, um refrigerador 

adsortivo de aço inox com leito adsortivo de carvão ativado, pode ser visto na Figura 

3.3. 

 

 

 

Figura 3.3 – Protótipo de refrigerador adsortivo (MACHADO, 2008). 
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A quantificação do fenômeno de sorção do metanol sobre o carvão foi 

observada de maneira indireta, pela medida da massa adsorvida realizada através 

balança semi-analítica, posicionada abaixo do evaporador, e pela medida dos fatores 

determinantes do processo que ocorre no leito adsortivo: a temperatura, a pressão, e sua 

geometria. Os dados sobre a pressão e a temperatura foram obtidos através de 

transdutores instalados ao longo da tubulação e no leito adsortivo. No entanto, a massa 

de metanol verdadeiramente adsorvida e, consequentemente, a influência dos 

parâmetros geométricos do leito em sua distribuição espacial, não foi possível inferir 

durante a ocorrência do fenômeno adsortivo. 

Ao final de seu trabalho, Machado (2008) também sugere que, para calcular a 

variação da concentração de refrigerante no leito, o modelo deva considerar a 

difusividade de refrigerante no leito adsorvente, com o intuito de avaliar se esta 

difusividade afeta a cinética de sorção. 

Como forma de contornar estes obstáculos, o presente trabalho sugere a 

construção de um novo protótipo de refrigerador adsortivo, desta vez em vidro, como 

caminho a ser seguido como forma de progredir na implementação do refrigerador.  

Com o leito adsortivo construído em material dielétrico (vidro Pyrex), surge 

então a possibilidade de utilização da TCE como forma de se visualizar a difusão do 

metanol no carvão ativado no processo de adsorção do protótipo. Espera-se com esta 

técnica que seja possível investigar efetivamente a difusão do adsorbato no leito 

adsorvente, suas características temporais e espaciais e sua influência na obtenção de 

um leito adsorvente otimizado. Com esta finalidade, foi construído então um protótipo 

de vidro que permitirá o estudo da tomografia capacitiva, e seus elementos, aplicada ao 

processo adsortivo. 

Outros autores também mencionam a importância do estudo do processo 

difusivo no leito adsortivo como forma de se otimizar o processo, conseguindo-se assim 

um maior rendimento do sistema de refrigeração como um todo. No trabalho de Wang 

et al (2003), por exemplo, foi desenvolvido um sistema adsortivo que utilizava o calor 

liberado dos gases de exaustão de motores a diesel para o processo de regeneração do 

ciclo de adsorção. Os gases da exaustão a 500ºC eram utilizados para aquecer água num 

trocador de calor, que por sua vez era usada para aquecer o leito adsortivo durante o 

processo de regeneração. O sistema foi projetado para obtenção de gelo e o par de 

trabalho escolhido foi o metanol e o carvão ativado em forma de bloco, que pode ser 

visto na Figura 3.4 
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Figura 3.4 – Carvão ativado como adsorvente em forma de bloco sólido. 

 

Segundo os autores, apesar da transferência de calor ser melhor no adsorvente 

como bloco sólido, a transferência de massa foi inferior devido à sua baixa 

permeabilidade. Os autores enfatizam a importância dos canais no interior do 

adsorvente para o fluxo de refrigerante como forma de garantir que as taxas de sorção e 

dessorção não sejam influenciadas pela baixa permeabilidade. 

 

3.3 PRINCÍPIOS DA ADSORÇÃO 

 

A adsorção ocorre na superfície de contato entre um sólido e um fluido, na qual 

forças de coesão agem entre as moléculas de todas as substâncias, sem restrições. Um 

desequilíbrio nessas forças causa mudanças na concentração das moléculas, ou seja, a 

separação de substâncias de uma fase acompanhada da acumulação em outra. Chama-se 

de adsorvente a fase que adsorve e de adsorvato, o material concentrado ou adsorvido. 

No campo da sorção sólida, podem-se distinguir os processos químicos e 

físicos, dependendo da natureza das forças que provocam a adsorção. Na adsorção 

química, também chamada de absorção, essas forças são geradas por forças de 

covalência, decorrentes de uma reação química entre o adsorvente e o fluido que resulta 

em um novo composto, ou seja, trata-se de um processo irreversível. A adsorção física, 

neste trabalho, chamado simplesmente de adsorção, ocorre devido às forças de ligação, 

que podem ser de origem eletrostática ou forças de dispersão-repulsão (Van der Waals). 

Adsorção é um processo exotérmico, no qual a quantidade de calor liberado, 

denominado calor isostérico, depende da natureza do par adsorvente-adsorvato, ou seja, 

da magnitude da força eletrostática, do calor latente e da energia de ligação química 
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envolvida. O calor de adsorção é usualmente 30-100% maior, que o calor de 

condensação do adsorvato. A adsorção, em geral, é mais intensa que a condensação para 

a fase líquida. Muito embora, se um adsorvente puro e um adsorvato em fase líquida 

coexistem em um ambiente fechado, o transporte de adsorvato da fase líquida para o 

adsorvente ocorre na forma de vapor. A temperatura do líquido se torna menor, 

enquanto a temperatura do adsorvente cresce. Os sistemas de refrigeração, incluindo o 

de ar condicionado, utilizam esse princípio de funcionamento. 

 

3.3.1 Equilíbrio termodinâmico da adsorção 

 

Diversas equações de estado foram propostas para descrever o equilíbrio 

termodinâmico entre adsorvente e adsorvato, denominadas isotermas de adsorção. Tais 

equações, que objetivam representar o processo de adsorção, correlacionam 

temperatura, pressão e a concentração (razão entre a massa adsorvida e massa de 

adsorvente) em um sistema fechado. Dentre as teorias básicas mais conhecidas pode-se 

destacar:  

 

� A lei de Henry, válida para processos de adsorção a baixa concentração em 

uma superfície uniforme, onde a variação da concentração do fluido e da 

fase adsorvida pode ser considerada linear;   

� O modelo de Langmuir, que considera o processo de adsorção em camadas 

monomoleculares e em equilíbrio dinâmico, ou seja, a taxa de adsorção das 

moléculas é igual à taxa de dessorção na superfície;   

� A teoria de Gibbs, que se baseia na lei dos gases ideais, na qual o adsorvato 

é tratado como microscópico e bidimensional, ou seja, o volume é trocado 

pela superfície e a pressão pela chamada "pressão bidimensional";   

� O Potencial de Adsorção, fundamentada nas leis da termodinâmica, que 

considera um campo de forças, representado pelos contornos equipotenciais 

sobre a superfície microporosa do adsorvente. 

 

Para elucidar o processo adsortivo, diversas equações de estado foram 

propostas para descrever o equilíbrio termodinâmico, denominado isoterma de 

adsorção, que correlaciona temperatura, pressão e a concentração da fase adsorvida 

(massa adsorvida/massa de adsorvente) em um sistema fechado. As teorias básicas mais 
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conhecidas são: Lei de Henry, válida para processos adsortivos de baixa concentração 

em uma superfície uniforme, onde o equilíbrio entre a concentração do fluido e da fase 

adsorvida pode ser considerado linear; Modelo de Langmuir, que considera o processo 

de adsorção em camadas monomoleculares e em equilíbrio dinâmico, ou seja, a taxa de 

adsorção das moléculas é igual à taxa de desorção na superfície; Teoria de Gibbs; que se 

baseia na lei dos gases ideais, na qual o adsorvato é tratado como microscópico e 

bidimensional, ou seja, o volume é trocado pela superfície e a pressão pela, assim 

chamada, pressão bidimensional; Potencial de Adsorção, fundamentada nas leis da 

termodinâmica, que considera um campo de forças, representado pelos contornos 

equipotenciais sobre a superfície microporosa do adsorvente.  

Devido à estrutura heterogênea da maioria dos sólidos adsorventes, as 

equações analíticas não podem descrever completamente o equilíbrio adsortivo, mas 

formam a base para o desenvolvimento de diversas equações empíricas ou semi-

empíricas. Para processos de adsorção em materiais microporosos com distribuição 

polimodal, como o carvão ativado, Dubinin e Astakhov, em 1971, propuseram a 

seguinte equação semi-empírica: 
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onde X é a concentração (massa adsorvida por unidade de massa adsorvente); 

W0 é a capacidade máxima de adsorção; ρa é a massa específica do adsorvato; T é a 

temperatura do leito adsorvente, Psat é a pressão de saturação do adsorbato no interior 

do adsorvedor; P é a pressão no interior do leito adsortivo e n um parâmetro 

característico do par adsorvente-adsorbato e a constante D, denominada coeficiente de 

afinidade (ver Anexo A). 

Esta equação é uma generalização da curva característica de Dubinin-

Radushkevich, onde n = 2. Por ser uma expressão a 3 parâmetros (Wo, D e n), a equação 

de Dubinin-Astakhov tem um campo de aplicação mais amplo, embora tenha um caráter 

mais empírico, já que admite uma distribuição variável do potencial de adsorção. É 

particularmente adequada para carbonos fortemente ativados com uma grande 

heterogeneidade de poros. 
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Uma regressão numérica obtida a partir de dados experimentais da adsorção de 

metanol em carvão ativado apresentou um desvio residual de 2,2%, em relação à função 

característica proposta por Dubinin e Astakhov (ANDRADE, 2004). As experiências 

foram realizadas para uma faixa de temperaturas entre 20 e 100oC e para massas 

adsorvidas compreendidas entre 71 e 286 g.kg-1 de adsorvente. Para faixas de 

temperatura menores, o desvio foi inferior a 2%. Estes valores do desvio residual 

fornecem uma indicação dos limites de validade deste modelo, o qual é considerado 

razoável para aplicações de engenharia. 

 

3.3.2 Fluidos refrigerantes e adsorventes 

 

Para aplicações de refrigeração, o adsorvente deve ter uma alta capacidade 

adsortiva na temperatura ambiente a baixas pressões e uma baixa capacidade de 

adsorção na temperatura e pressão elevada. Existem diversos pares de fluidos 

refrigerante-adsorventes, utilizados na adsorção sólida e cada qual apresenta 

características capazes de torná-los aptos a determinada aplicação, dependendo 

fundamentalmente da temperatura esperada no evaporador e da faixa de temperatura da 

fonte energética disponível. 

Nesse sentido, o adsorvente ideal possui as seguintes características: 

 

� Alta capacidade de adsorção e dessorção, para aumentar a potência 

frigorífica; 

� Boa condutividade térmica, para reduzir o ciclo de adsorção; 

� Baixo calor específico; 

� Quimicamente estável com o fluido refrigerante; 

� Baixo custo e abundante. 

 

Da mesma forma, o adsorvato deve possuir: 

 

� Alto calor latente por unidade de volume; 

� As dimensões moleculares devem ser pequena, suficiente para facilitar a 

adsorção; 

� Alta condutividade térmica; 

� Boa estabilidade térmica; 
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� Baixa viscosidade; 

� Baixo calor específico; 

� Não tóxico, não inflamável, não corrosivo; 

� Quimicamente estável na faixa de temperatura de trabalho. 

 

Baseado nos critérios ótimos supracitados, alguns dos pares mais utilizados 

são: zeolita-água, zeolita-refrigerantes orgânicos, gel de sílica-água e carvão ativado-

metanol. Para o estudo desenvolvido neste trabalho, o par a ser utilizado inicialmente é 

o carvão ativado AC-35–metanol, dada sua disponibilidade no laboratório e as 

condições iniciais estabelecidas para o protótipo em vidro. No entanto, outras 

apresentações do carvão ativado deverão ser testadas numa etapa futura, bem como 

outros pares adsorvente-adsorvato. 

O metanol possui ponto de congelamento bastante baixo (-94oC), sua entalpia 

de vaporização é relativamente alta (cerca de 1.200 kJkg-1) e sua molécula é 

suficientemente pequena (em torno de 40 nm), sendo facilmente adsorvido em 

microporos. Embora seja um produto tóxico por inalação, seu uso em ciclos de 

refrigeração por adsorção requer sempre pressões abaixo da atmosférica. Isto significa 

um fator de segurança importante, pois em caso de perda de estanquidade do sistema, 

ocorrerá a entrada de ar, provocando um aumento anormal de pressão e queda de 

desempenho do sistema, que podem ser rapidamente detectados. Não é corrosivo e só é 

inflamável na presença de uma chama ou faísca a uma temperatura 65oC. 

O carvão ativado apresenta um volume de microporos significante, de 

dimensões adequadas para a adsorção de metanol. O carvão ativado a ser utilizado no 

sistema frigorífico é do tipo AC-35, fabricado pela indústria francesa CECA. Este tipo 

foi escolhido por ter suas propriedades termofísicas e parâmetros da equação de estado 

bem conhecidos, diferentemente de outros tipos de carvão ativado, como por exemplo, 

os de fabricação nacional, que não possuem suas propriedades termofísicas e 

principalmente, os parâmetros da equação de estado conhecidos. 

O leito adsorvente deve ser preenchido pelo carvão ativado que tem a forma de 

bastonetes cilíndricos, com as seguintes dimensões médias: de 2 mm de diâmetro e 3 

mm de comprimento, como apresentado na Figura 3.5.  

 



Capítulo III – Refrigeração por adsorção  46 

  

 

Figura 3.5 – Carvão ativado do tipo AC-35 utilizado no refrigerador solar 

adsortivo. 

 

Os espaços vazios representam 78% do volume total. Metade do volume livre 

corresponde a espaços intergranulares e a outra metade aos poros no interior dos grãos 

(23% de macroporos e mesoporos e 16% de microporos). O volume específico de 

microporos no carvão ativado AC-35 é de aproximadamente 0,4 litros kg-1. 

 As isósteras do par AC 35-metanol foram levantadas experimentalmente 

por Pons e Grenier (ANDRADE, 2004) e, por consequência, foram determinados os 

parâmetros da respectiva curva de equilíbrio, ou seja, os valores de W0, D e n da 

equação de Dubinin-Astakhov (Equação 3.1). Estes parâmetros podem ser visto no 

Anexo A, bem como as propriedades termofísicas do par. 

 

3.3.3 Calor isostérico de adsorção 

 

A equação que determina o calor liberado durante o processo adsortivo, o calor 

isostérico de adsorção é obtido através da combinação da derivada da equação de 

Dubinin-Astakhov e da função de Gibbs (RIFFEL, 1996): 
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onde α representa o coeficiente de expansão térmica do adsorvato líquido; L é o 

calor latente de mudança de fase; R é a constante de adsorvato gasoso e Psat é a pressão 

de saturação. O primeiro termo dessa equação representa o calor liberado na 

condensação; o segundo e o terceiro correspondem à energia de ligação das moléculas 

do fluido no adsorvente, ou seja, a adsorção propriamente dita. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DO CICLO ADSORTIVO 

 

O ciclo de refrigeração por adsorção do protótipo é fechado e intermitente, ou 

seja, sem recuperação de calor. A Figura 3.6 mostra um ciclo ideal de refrigeração por 

adsorção, que consiste de duas isósteras (iso-linhas com concentração de fase adsorvida 

constante) e duas isóbaras intercaladas. As setas vermelhas indicam o aquecimento do 

adsorvedor e as azuis indicam seu resfriamento. 

 

  

Figura 3.6 – Ciclo termodinâmico ideal de um sistema de refrigeração por 

adsorção. 
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As quatro etapas do ciclo podem ser agrupadas em 2 estágios:  

 

� Refrigeração – o adsorvedor é previamente resfriado (processo 1→2) para 

receber o adsorbato gasoso (2→3), e  

� Regeneração – o adsorvedor é aquecido (3→4) para permitir a transferência 

do adsorbato ao condensador (4→1), completando, assim, o ciclo.  

 

No caso do refrigerador solar para fabricação de gelo, o resfriamento do 

adsorvedor (1→2), ocorre ainda durante o dia, logo após o término da condensação, 

quando se observa uma diminuição da energia solar incidente.  

Esse processo segue teoricamente um processo isostérico (com concentração 

de fase adsorvida constante), até que o adsorbato no evaporador alcance um valor 

mínimo de pressão (estado 2) e passe a fluir para o adsorvedor.  

O processo de adsorção (2→3) tem então início, quando a pressão do 

adsorvedor decresce abaixo da pressão do evaporador, até o primeiro atingir uma 

temperatura mínima (estado 3). Nos testes referentes ao presente estudo, o início da 

adsorção (estado 2) coincide com o instante em que uma válvula de conexão entre o 

evaporador e o adsorvedor é aberta.  

No estado 3 inicia-se o aquecimento do adsorvedor (3→4), pela ação do sol, 

até que a pressão em seu interior supere a pressão de condensação (estado 4), quando, 

então, inicia-se a transferência do adsorbato em fase gasosa para o condensador (4→1), 

onde ele passa à fase líquida, completando, desta forma, o ciclo (estado 1). Uma análise 

termodinâmica experimental do ciclo intermitente de refrigeração por adsorção pode ser 

vista em Andrade (2004). 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ELEMENTOS DE TRANSDUÇÃO E CALIBRAÇÃO 

 

 

4.1 MEDIDOR DE CAPACITÂNCIA BASEADO NO DIFERENCIADOR ATIVO 

 

A implementação de um circuito transdutor em sistema tomográfico capacitivo 

encontra seus maiores desafios quando consideramos os valores de capacitância envolvidos 

no processo a serem medidos e utilização de sinais de frequência elevada (da ordem de 

dezenas de kHz a 10 MHz) para excitação dos eletrodos (HUANG et al., 1988). Também 

são relevantes as características de construção do equipamento como a presença de 

capacitâncias parasitas típicas dos cabos de conexão, linhas de sinais, conectores, entrada 

dos amplificadores operacionais, etc. Enquanto a capacitância a ser medida pode situar-se 

em torno de 0,1 a 10 pF, estas capacitâncias parasitas têm valores da ordem de 150 pF 

(YANG, 1996). 

Diversas propostas para o circuito transdutor foram desenvolvidas e testadas, 

todas almejando superar as dificuldades ditadas acima e atingir as características desejadas 

em um instrumento de medição desta natureza. Dentre elas podemos citar o método da 

ressonante, o método da oscilação, da carga/descarga, da ponte ca, etc (HUANG et al., 

1988).  

Para a realização deste trabalho e confecção de uma unidade TCE, a abordagem 

eletrônica escolhida foi a que faz uso de um circuito diferenciador ativo como transdutor 

de capacitância. Esta escolha tem como base o aproveitamento de uma característica 

peculiar dos amplificadores operacionais (AOP) da série OPA680 e OPA690 da Texas 

Instruments – originalmente concebido pela Burr-Brown Co., que em setembro de 2000 foi 

adquirida pela Texas Instruments (WIKIPEDIA, 2009). Eles apresentam a possibilidade de 
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desabilitar-se sua saída, levando-a a um nível eletrônico de alta impedância, através de um 

pino de controle (DISable). 

Na técnica usual de tomografia capacitiva, cada medida corresponde ao conjunto 

formado por um par de eletrodos. Desta maneira, o número de medidas é n(n-1)/2, onde n é 

o número de eletrodos. Através da Figura 4.1, pode-se observar o circuito básico do tipo 

carga/descarga, que é um dos mais utilizados nos processos de tomografia capacitiva 

tradicional (DICKIN et al., 1992). Cada eletrodo tem associado a si certa quantidade de 

chaves analógicas (geralmente quatro) do tipo CMOS, em quaisquer das configurações 

mais usuais, que permutam as funções do eletrodo a cada ciclo de medidas.   

 

 

 

Figura 4.1 – Circuito básico de medida de capacitâncias pelo processo de 

carga/descarga (charge injection). 

 

Na tomografia proposta, tomografia capacitiva paralela, em cada ciclo de leituras 

dos valores das capacitâncias, um eletrodo é utilizado como elemento ativo ou excitador. 

Os demais eletrodos funcionam como receptores, e estas funções são dinamicamente 

trocadas em cada ciclo de leituras. Desta forma o número de medidas é reduzido para 

apenas n-1. O controle do estado da saída dos AOPs utilizados neste caso, OPA2690, 

permite a redução além do número de varreduras, do número de componentes necessários à 

comutação das funções dos eletrodos do sensor capacitivo. Com o controle do estado da 

saída dos AOPs, as chaves CMOS não se fazem mais necessárias e circuito é bastante 

simplificado em termos do número de componentes e o controle necessário para o seu 

funcionamento. 
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A seguir são descritas as unidades funcionais do circuito baseado no diferenciador 

ativo, que tira proveito da mencionada característica dos AOPs da série OPA680/690 e é 

um dos fatores diferenciais deste projeto. São apresentados os circuitos eletrônicos 

adequados à transdução eletrônica, o comportamento dos sinais devido à eletrônica de 

transdução integrada aos eletrodos e o circuito de medida destes sinais. Descrevem-se as 

considerações para confecção dos circuitos eletrônicos e um sistema de aquisição de dados. 

Por último, descreve-se o método de calibração do mesmo.  

 

4.1.1 Unidades básicas 

 

Para cada eletrodo que compõe o sensor capacitivo há uma unidade funcional do 

circuito eletrônico capaz de transformar o eletrodo correspondente em um emissor ou 

receptor do sinal de excitação de acordo com o ciclo de funcionamento. O eletrodo está 

simultaneamente conectado a uma unidade do circuito que tem como entrada o sinal 

alternado de excitação para o sistema utilizando o eletrodo como elemento ativo. O 

eletrodo também está conectado a uma unidade que tendo o eletrodo como elemento de 

entrada condiciona e trata o sinal recebido de forma que sua amplitude reflita o valor da 

capacitância estabelecida através da zona de medição. O diagrama elétrico simplificado 

pode ser visto na Figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2 – Circuito simplificado do transdutor que é conectado a cada um dos 

eletrodos do sensor capacitivo. 
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4.1.2 Gerador de sinal senoidal de referência 

 

A base para o funcionamento da TCE é a medida da capacitância estabelecida 

entre os pares de eletrodos que envolvem o objeto a ser imageado. A medida da 

capacitância começa pela excitação de um dos eletrodos que servirá como eletrodo emissor 

ou excitador, enquanto que os outros eletrodos funcionarão como receptores. 

Para que se realize esta excitação, um oscilador a cristal é utilizado como 

elemento gerador do sinal senoidal que serve de etapa inicial para o circuito transdutor. 

Como o tomógrafo capacitivo constitui-se num instrumento de medição de precisão, o 

oscilador a cristal foi escolhido como fonte de sinal de excitação devido à sua grande 

estabilidade em frequência e baixa deriva térmica (HOROWITZ; HILL, 1994). Dentre as 

técnicas de geração de sinais senoidais, as que fazem uso de cristais de quartzo são as mais 

estáveis em termos de frequência, distorção harmônica e amplitude, possuindo ainda baixa 

dependência com a temperatura. Cristais de quartzo têm tipicamente uma deriva de 1 

ppm/ºC e circuitos osciladores usuais baseados em cristal têm distorção harmônica em 

torno de 0.1% (NATIONAL SEMICONDUCTOR, 1999). A Distorção Harmônica Total 

(THD) é definida como a razão da soma das componentes harmônicas presentes no sinal 

em relação à frequência fundamental,  

 

2
1

22
4

2
3

2
2 ...

log20
V

VVVV
THD n

dB

++++
=  (4.1) 

 

onde V1 é o valor eficaz (rms) de tensão da frequência fundamental e V2, V3, V4, 

...Vn são os valores eficazes de tensão da segunda, terceira, quarta até a n-ésima 

harmônicas respectivamente. A Figura 4.3 mostra o diagrama do oscilador de precisão 

utilizado (FRERKING, 1978). 
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Figura 4.3 – Gerador de sinal senoidal de precisão. 

 

4.1.3 Diferenciador ativo 

 

O circuito transdutor escolhido para implementação neste trabalho é baseado num 

diferenciador ativo, circuito diferenciador que faz uso de amplificadores operacionais, 

onde o elemento capacitivo formado pelos eletrodos emissor e receptor é parte integrante 

de um circuito diferenciador. O diagrama básico do diferenciador pode ser visto na Figura 

4.4. A capacitância a ser medida, Cx, corresponde ao capacitor formado pelo eletrodo 

emissor, onde o sinal de excitação é aplicado, pelo eletrodo receptor, que está diretamente 

ligado à entrada inversora do amplificador operacional, e a região de medição faz o papel 

de dielétrico deste capacitor assim constituído. Assim, as características dielétricas dos 

materiais presentes entre as placas deste capacitor compõem, juntamente com a disposição 

geométrica, seu valor de capacitância a ser medido através do circuito diferenciador.  

Uma vantagem do circuito diferenciador é a proximidade do elemento sensor com 

a entrada do circuito transdutor, ou seja, a entrada inversora do amplificador operacional 

que pode ser vista na Figura 4.5. Isto é um fator desejável em qualquer circuito de 

transdução eletrônica já que minimiza a distância e a quantidade de conexões e assim 

reduzindo os efeitos de interferências eletromagnéticas (EMI) e ruído que provocariam 

instabilidades no tomógrafo.  
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Figura 4.4 – Circuito diferenciador básico. 

 

Além disso, o ponto de ligação do eletrodo sensor, novamente a entrada inversora 

do operacional, tem potencial nulo por se tratar de um terra virtual, o que é característico 

desta configuração. Como foi descrito na seção que trata do sensor capacitivo do 

tomógrafo, o potencial nulo do eletrodo sensor se iguala ao potencial dos eletrodos 

adjacentes contribui para a incidência normal do campo elétrico sobre o eletrodo sensor e a 

conexão da entrada não-inversora com o terra funciona como uma guarda. 

 

 

 

Figura 4.5 – Posicionamento do eletrodo sensor em relação ao circuito diferenciador. 

 

O sinal de saída do diferenciador pode ser obtido aplicando-se a lei das correntes 

de Kirchhoff para o nó onde está conectada a entrada inversora do OpAmp1,  
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dt

dVe
CxRVs

R

Vs

dt

dVe
Cx f

f

=⇒=+ 0  (4.2) 

 

O valor do sinal de saída depende então de Cx e da taxa de variação do sinal de 

entrada Ve. Mas o sinal aplicado na entrada do diferenciador tem forma e frequência 

constantes, assim como Rf também é constante, Vs então se torna exclusivamente 

dependente de Cx. 

O módulo do ganho de tensão (Vs/Ve) deste circuito é 

 

CxfR

fCx

R
Av f

f
π

π

2

2

1
==  (4.3) 

 

Novamente, o mesmo tipo de dependência é observado para a relação entre a 

tensão de saída e a de entrada. Seguindo-se o mesmo raciocínio exposto anteriormente, o 

ganho de tensão também é apenas dependente de Cx. Portanto, obtendo-se a razão entre o 

valor de tensão do sinal que sai do circuito pelo sinal de entrada é possível determinar o 

valor de Cx. 

A forma de se conseguir esta razão, e ao mesmo tempo efetuar-se uma média 

temporal, é retificar e filtrar o sinal de saída do diferenciador. Isto é feito por um 

retificador de precisão que transformará o sinal alternado senoidal presente em sua entrada 

num sinal cc cujo nível médio está relacionado com a capacitância que se deseja medir. 

 

4.1.4 Retificador de precisão – conversor ca-cc 

 

O retificador de precisão é um circuito eletrônico baseado em amplificadores 

operacionais cuja função é transformar o sinal alternado em sua entrada em sinal contínuo. 

Para isso, implementa o que seria um superdiodo (PERTENCE, 2003) ou diodo ideal, ou 

seja, um diodo que apresenta sua capacidade de retificação, mas sem o inconveniente da 

queda de tensão direta – Vd – de aproximadamente 0,7 V para diodos de pequeno sinal. É 

um circuito não-linear com amplificador operacional utilizado para retificar sinais de 

níveis de tensão muito baixos, da ordem de milivolts, ou quando simplesmente se deseja 

eliminar a queda de tensão direta do diodo retificador. Normalmente é usado em circuitos 

de instrumentação para tratar sinais provenientes de sensores ou transdutores, exatamente 
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como é feito nesta aplicação. Na Figura 4.6 pode-se visualizar o modelo simplificado de 

um retificador de meia-onda. 

 

 

 

Figura 4.6 – Retificador de meia-onda (a) e seu modelo simplificado (b). 

 

Para o circuito e o respectivo modelo apresentado na Figura 4.6 temos as 

seguintes relações: 

 

a) quando Ve < 0  →  Vs = 0; 

b) quando Ve > 0  →  Vs = Ve - Vd  e também Vs = AvoVd - VD, 

 

Logo, 
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Supondo Ve > 0 e fazendo Avo → ∞, temos Vs = Ve. Logo para um semiciclo 

positivo o sinal de saída do retificador se iguala a entrada e para um semiciclo negativo a 

saída é tem valor zero. Em termos práticos, o ganho de tensão em malha aberta (Avo) do 

amplificador operacional a ser utilizado na construção do circuito transdutor, o OPA2690, 

é de 69 dB. Como os valores para Ve são tipicamente maiores que 100 mV, o erro causado 

pela aproximação do amplificador ideal não será maior que 0,3%, que é uma condição 

satisfatória. 
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Como pode ser visto na Figura 4.1 o circuito do transdutor utiliza dois 

retificadores de meia-onda, um para cada semiciclo, e mais um elemento para somar as 

duas respostas e compor um retificador de onda completa. Este circuito também é 

denominado em alguns textos de circuito de valor absoluto, pois qualquer sinal alternado 

que seja aplicado ao circuito tem sua parte negativa retificada pelo mesmo.  

Para que os dois semiciclos tenham o mesmo sinal e sua soma seja positiva, o um 

esquema de amplificação, apresentado na Figura 4.7, antecede os retificadores de meia-

onda. O sinal de saída do diferenciador é entregue a duas etapas amplificadoras de ganho 

G=+1 e G=-1 e cada sinal amplificado segue para um retificador de meia-onda, para então 

serem somados, obtendo-se assim um sinal contínuo pulsante que será filtrado em seguida. 

 

 

 

Figura 4.7 – Retificador de onda completa a partir de retificadores de meia-onda e de 

amplificadores de ganho unitário. 

 

A configuração simétrica tem o objetivo de garantir que não haverá diferenças de 

fase entre os sinais retificados e assim minimizar as distorções no sinal final desta etapa. 

Os diodos utilizados são do tipo Schottky já que na frequência de trabalho desejada, que é 

da ordem de alguns megahertz, estes apresentam vantagens em relação aos diodos de 

pequeno sinal convencionais. Estas vantagens são menor tensão direta (VF) e tempo de 

recuperação reversa (trr), que é de 5 ns para o BAT54, diodo Schottky SMD.   

 

G= +1 

G= -1 
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4.2 CONVERSOR AD 

 

Frequentemente é necessário converter sinais analógicos num número digital 

acurado proporcional a sua amplitude e vice-versa. Esta aplicação não foge a esta regra já 

que uma vez estabelecidos os sinais proporcionais às capacitâncias a serem medidas, estas 

informações são introduzidas num computador ou sistema processado para que sejam 

transformadas em imagens. O sistema TCE constitui-se numa aplicação que faz uso 

intensivo de conversões analógico-digitais para que a informação sobre a distribuição de 

permissividades, traduzida pela capacitância estabelecida entre os eletrodos do sensor, do 

objeto em estudo sejam transferidas para o software que fará seu processamento. De posse 

destas informações, o software será capaz de gerar uma imagem que represente 

adequadamente tal distribuição de permissividades e através desta se possa inferir o que 

está acontecendo no processo.  

Em geral os sistemas de aquisição de dados, além da conversão analógico-digital, 

vêm agregados a conversores digital-analógicos, que fazem o papel eletrônico inverso: eles 

aceitam uma palavra digital como entrada e traduz ou converte o valor recebido para uma 

voltagem ou corrente analógicas proporcionais à entrada. Estes sistemas dispõem ainda de 

canais digitais que podem funcionar como entradas, como saídas ou ambas, a depender do 

modelo do sistema de aquisição e de sua configuração.  

O diagrama de blocos esboçado na Figura 4.8 mostra um fluxo usual de aquisição 

de dados e controle de processo que faz uso de um sistema de aquisição de dados com os 

componentes funcionais descritos acima. 
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Figura 4.8 – Sistema de aquisição de dados e controle de processo auxiliado por 

computador.  

 

O sistema de aquisição utilizado para este trabalho é o NI USB-6215 da National 

Instruments. Este sistema corresponde a um módulo de aquisição de dados de alta 

performance. As características deste sistema incluem: 

 

� Flexibilidade na amostragem e tempo de conversão das entradas e saídas 

analógicas; 

� Vários modos de trigger;  

� FIFO’s independentes para entradas e saídas analógicas e controle; 

� Geração e roteamento de sinais internos e externos de temporização; 

� Dois módulos contadores/temporizadores de 32 bits; 

� Sinais estáticos de entradas e saídas digitais; 

� Interface USB Hi-Speed 2.0 com até 4 fluxos de sinais para aquisição e geração 

de funções. 

O diagrama em blocos do sistema NI USB 6215 é mostrado na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Diagrama em blocos do NI USB 6215.  

 

O sistema de aquisição de dados tem duas funções primordiais na TCE: fazer a 

conversão analógico-digital dos sinais provenientes dos eletrodos do sensor e controlar os 

sinais de habilitação dos amplificadores operacionais OPA680. Este controle possibilita a 

seleção das funções dos eletrodos que podem alternar entre eletrodos emissores ou 

receptores, e comutar a função de eletrodo emissor entre quaisquer dos eletrodos que 

compõe a unidade sensora, conforme pode ser observado na Figura 4.10. Para o esquema 

de tomografia paralela proposto, um dos eletrodos servirá como excitador num dado 

instante, enquanto os demais eletrodos serão receptores e terão seus sinais transduzidos e 

aquisicionados pelo DAQ. Estas funções são comutadas sequencialmente entre os 

eletrodos até que um ciclo completo de leitura seja efetuado. 
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Figura 4.10 – Controle das unidades transdutoras e aquisição dos sinais.  

 

4.3 CONSIDERAÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO 

 

Ao operar em altas frequências, alguns componentes eletrônicos têm um 

comportamento distinto daquele observado quando os circuitos trabalham com baixas 

frequências ou sinais cc. Isto pode ocasionar o funcionamento inadequado dos circuitos e 

distorções nos sinais envolvidos à medida que sua frequência aumenta. Para contornar esse 

problema faz-se necessário o conhecimento mais aprofundado das características de 

componentes básicos como resistores, indutores, diodo e circuitos integrados, dentre 

outros, e suas modificações de comportamento com o aumento da frequência de trabalho.  

Também o projeto das placas de circuito impresso ganha mais relevância nesta 

situação. O comprimento, a largura, o afastamento das trilhas de sinal e o posicionamento 

de planos aterrados (JUNG, 2004) devem ser cuidadosamente projetados visando diminuir 

interferências, atenuação dos sinais e o aparecimento de componentes indutivos e 

capacitivos parasitas. A seguir estão alguns exemplos de considerações relevantes quando 

frequências elevadas (da ordem de megahertz), que é a faixa de frequências de trabalho 

desejada para instrumentos como o tomógrafo capacitivo que se deseja implementar, e as 

formas de contornar os problemas mencionados. 

Quando submetido à frequências elevadas, os resistores apresentam características 

indesejáveis. Isto pode ser inferido a partir do modelo equivalente de um resistor de valor 

R submetido a altas freqüências (PERTENCE, 2003), que pode ser visto na Figura 4.11. Se 

a frequência for baixa (< 100 kHz), o indutor L se aproxima de um curto circuito, o 

capacitor C de um circuito aberto, e o equivalente resistivo torna-se uma resistência pura. 
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Porém, para frequências mais altas (>100 kHz) os efeitos das reatâncias capacitiva e 

indutiva tornam-se relevantes, ocasionando distorções na resposta do circuito quando 

idealmente a relação R=R’ deveria valer para qualquer frequência f. 

 

 

 

Figura 4.11 – Modelo elétrico de resistor para altas frequências.  

 

Para minimizar estes efeitos, nos circuitos com AOPs adota-se como regra prática 

a utilização de resistores na faixa de 1 kΩ a 100 kΩ para frequências não superiores a 100 

kHz. Quando a frequência de operação do circuito chega à ordem de 1 MHz, a faixa 

preferencial reduz-se para 1kΩ a 10kΩ, e quanto maiores as frequências de trabalho do 

AOP mais estreita deve ser a faixa de valores para R. Para o circuito transdutor do 

tomógrafo capacitivo, estas frequências estão tipicamente entre 500 kHz e 10 MHz e isto 

limita razoavelmente a faixa de valores para os resistores presentes no circuito já que se 

deseja evitar o efeito nocivo descrito anteriormente. 

 

4.4 CALIBRAÇÕES DO SISTEMA TOMOGRÁFICO 

 

O sistema desenvolvido para calibração é baseado em software que serve para 

aferir a transdução eletrônica e a solução numérica do problema direto no processo de 

determinação de imagem tomográfica. A partir deste método, tanto experimentalmente 

como teoricamente, as respostas dos modelos e ensaios são avaliadas. Também é 

caracterizado pela facilidade de realização. Um simples tubo circular de diâmetro e 

permissividade elétrica conhecidos é utilizado para calibrar um determinado sensor 

tomográfico, através da simulação de um escoamento tipo anular. 

A Figura 4.12 corresponde uma representação simplificada de um tomógrafo com 

seus elementos para calibração. As placas dos eletrodos são lâminas metálicas, 

normalmente cobre devido à sua baixa resistividade, que recebem ou emitem os sinais de 
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tensão elétrica. Os números de 1 a 8 representam os eletrodos de um determinado 

tomógrafo. As lâminas, de tamanhos idênticos, são coladas na periferia do elemento 

isolador com um espaçamento regular. O isolador são usualmente tubos de vidro de 

borossicilicato ou polimetil-metacrilato (Acrílico) ou outro plástico de permissividade 

elétrica (ε3) conhecida. O elemento que representa um escoamento anular é um bastão de 

permissividade elétrica também conhecida (ε1), como borossilicato ou polimetil-

metacrilato. A permissividade elétrica ε2 corresponde ao fluido em que o bastão ou tubo 

anular é inserido.   

 

 

 

Figura 4.12 – Vista transversal dos elementos do tomógrafo para aferição. 

 

Para um tomógrafo de 8 eletrodos, a imagem tomográfica é obtida a partir das 28 

capacitâncias formadas pela combinação, dois a dois, dos oitos eletrodos. O campo 

eletrostático interno aos eletrodos serve para determinação das diversas capacitâncias. 

A equação de distribuição do campo elétrico interno aos eletrodos em 

coordenadas cilíndricas é determinada através da solução da Equação 4.6, com suas 

diversas condições de contornos e fronteiras impostas, e onde V é a tensão elétrica. 
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As condições de contorno aplicáveis à Equação 4.6 para solução do problema são 

dadas pelas Equações 4.7 e 4.8: 

 

iparaVcV φφ 〈=    (4.7) 

iparaV φφ 〉= 0    (4.8) 

 

Onde φi é o ângulo do arco do eletrodo i. 

O cálculo da cálculo da capacitância Cij, capacitância entre os eletrodos i e j, é 

dada pela Equação 4.9: 

 

∫
Γ

Γ∇=
i

i

C

Vd
V

Cij 30

1
εε   (4.9) 

 

Sendo Гi o comprimento do arco do eletrodo i. 

Na Figura 4.13 são apresentados os detalhes geométricos dos elementos utilizados 

na solução do problema.  

 

 

 

Figura 4.13 – Detalhes geométricos utilizados na solução analítica. 
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A solução analítica que permite determinar o valor de capacitância entre os 

eletrodos i e j é dada pela Equação 4.10 (BELO, 1995). O eletrodo i se estende entre os 

ângulos φ1 e -φ1, e o eletrodo j entre φ2 e φ3. R3 e R2 são os raios externos e internos do 

isolador e R1 é o raio do tubo (bastão cilíndrico).   
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A partir desta equação foi elaborado o software LAMP.C (Anexo B), escrito em 

linguagem C, que calcula as capacitâncias entre os diversos pares de eletrodos de um 

sistema tomográfico com 8 eletrodos a partir dos dados fornecidos pelo usuário – raios 

interno e externo do tubo isolante, raio do tubo anular, permissividades elétricas dos 

materiais e os ângulos formados pelos eletrodos. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 PROTÓTIPO DO REFRIGERADOR ADSORTIVO EM VIDRO  

 

Inspirado no protótipo de refrigerador por adsorção sólida construído por 

Machado (2008) e em Khattab (2004) o esquema do aparato em vidro a ser construído 

inicialmente é mostrado na Figura 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1 – Esquema ilustrativo do dispositivo em vidro para estudo tomográfico 

do processo adsortivo do par carvão ativado-metanol. 
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À medida que as discussões sobre as nuances do processo de construção do 

aparato e sua funcionalidade foram progredindo, o esquema original foi modificado e 

deu origem ao apresentado na Figura 5.2. Este novo esquema prioriza o estudo da 

tomografia capacitiva aplicada ao processo adsortivo, que fica evidenciado nesta nova 

concepção do aparato. 

 

 

 

Figura 5.2 – Detalhes do novo esquema do protótipo em vidro. 

 

Uma vez definidos os detalhes necessários à construção, o aparato foi 

finalmente confeccionado de acordo com este esquema, conforme pode ser visto na 

Figura 5.3. Todo o corpo do protótipo foi feito em vidro Pyrex, inclusive as válvulas 

para controle do processo. Também pode ser visto o reservatório para o metanol, no 

lado direito da imagem. 

No detalhe da Figura 5.4 pode ser observado o recipiente destinado a funcionar 

como leito adsortivo neste refrigerador por adsorção sólida, cujo par de trabalho é o 

carvão ativado AC-35–metanol. As dimensões do recipiente estão na Tabela 5.1.  
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Figura 5.3 – Foto do protótipo em vidro construído no LES. 

 

 

 

Figura 5.4 – Detalhe do leito adsorvedor. 
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Tabela 5.1 – Dimensões do adsorvedor em vidro.  

 

 
Diâmetro 

interno(mm) 
Diâmetro 

externo(mm) 
Altura (mm) 

Adsorvedor 43,51 49,00 
190 

Requer acesso ótico 

 

Em volta do leito adsortivo será construído o sensor capacitivo que faz parte do 

tomógrafo capacitivo elétrico paralelo para a visualização da difusão do metanol no 

carvão ativado no processo de adsorção do protótipo. Isto possibilitará investigar 

efetivamente a difusão do adsorbato no leito adsorvente, suas características temporais e 

espaciais e sua influência na obtenção de um leito adsorvente otimizado. 

A partir de modificações futuras, também se pretende investigar o processo 

adsortivo em adsorvente com outros formatos, como em blocos ou lâminas. 

 

5.2 CIRCUITO TRANSDUTOR DE CAPACITÂNCIAS 

 

5.2.1 Simulações PSPICE do circuito 

 

Antes da montagem do circuito proposto, foram realizadas diversas simulações 

PSPICE com os circuitos básicos componentes (Figura 5.5) do circuito transdutor a fim 

de se validar o seu funcionamento e determinar a faixa dinâmica de medição possível.  
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Figura 5.5 – Diagrama eletrônico simulado num ambiente PSPICE. 
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Os parâmetros utilizados na simulação foram os mais abrangentes possíveis, na 

tentativa de se estabelecer os limites de funcionamento do transdutor de capacitâncias 

baseado no amplificador operacional do tipo SWOP, OPA2690 da Texas Instruments. O 

sinal de excitação do primeiro buffer (U1) foi estabelecido em 1,0 V de pico e sua 

frequência foi variada de 100 kHz a 10 MHz. O capacitor Cx1 corresponde ao capacitor 

formado pelo par ativo de eletrodos do sensor capacitivo. Os valores de Cx1 também 

foram variados de acordo com as medições de capacitância em sistemas tomográficos 

retirados da literatura (0,1 a 10 pF). Exemplos das formas de onda obtidas nas 

simulações são mostrados nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8. As cores dos gráficos 

correspondem aos sinais de entrada em XSC1 (Figura 5.5). Na Figura 5.8, pela análise 

ac é possível perceber que para freqüências de até 10 MHz, sendo estas superiores às 

previstas para funcionamento do circuito transdutor, o circuito apresenta um 

comportamento uniforme (sem ressonâncias). 

 

 

Figura 5.6 – Formas de onda obtidas como resultado da simulação. 

 

 

Figura 5.7 – Detalhe do instante de comutação (disable) do amplificador 

operacional OPA2690. 
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Figura 5.8 – Análise AC do circuito, para uma frequência de 100 kHz, e com a 

capacitância Cx1 = 10,553 pF. 

 

Também foram realizadas simulações da comutação de funções dos circuitos 

conectados aos eletrodos do sensor capacitivo. Na Figura 5.9 é apresentado um conjunto 

de dois circuitos transdutores, formados pelos amplificadores operacionais U2 e U4 em 

conjunto com Cx que representa o capacitor formado pelos eletrodos E1 e E2 com o 

respectivo valor de capacitância utilizado na simulação PSPICE. Também são 

observados dois amplificadores inversores (U1 e U3) utilizados para acionar os 

respectivos eletrodos E1 e E2 quando estes executam a função de eletrodo de excitação.  

 

 

 

Figura 5.9. Circuito transdutor básico para dois eletrodos, simulado no PSPICE. 
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Os transistores Q1, Q2, Q3 e Q4 fazem a comutação da função dos eletrodos 

E1 e E2 através pino _DIS_ (disable) de cada um dos amplificadores operacionais 

OPA2690 utilizados. Estes representam os sinais de comando do circuito que é será 

responsável pelo controle do sistema de aquisição e que opera em sincronia com o 

circuito de conversão análogo-digital que faz parte do sistema de tomografia capacitiva. 

Para a análise da resposta dos circuitos descritos anteriormente, percebe-se 

ainda a presença de um osciloscópio digital de quatro canais, onde cada um faz a 

mensuração dos sinais de excitação e saída dos respectivos circuitos transdutores. Um 

gerador de sinal senoidal, de amplitude e frequência constantes, é utilizado como fonte 

de sinal de excitação para os amplificadores inversores que acionam os eletrodos E1 e 

E2 quando estes executam a função de eletrodos excitadores. Seus parâmetros foram 

ajustados para uma tensão de 1,0 V de pico e frequência de 5 MHz. 

 

 

 

Figura 5.10. Momento de comutação dos eletrodos E1 e E2. 

 

Como resultado, na Figura 5.10 podem ser observados os instantes de 

comutação da função dos eletrodos E1 e E2: no instante t1, E1 deixa de ser o eletrodo 

excitador e passa a se comportar como receptor. Neste caso, o eletrodo E2 torna-se o 

excitador ativo do elemento sensor com o sinal de excitação correspondente ao traço em 

vermelho na Figura 5.10. Este sinal é advindo do gerador de sinal (V1) e corresponde à 

entrada do amplificador operacional U3 na Figura 5.9. O traço verde caracteriza a saída 
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ativa do circuito transdutor no intervalo de tempo entre t1 e t2, correspondendo à saída 

do amplificador operacional U4 (Figura 5.9). 

No instante t2, ocorre uma nova comutação e as funções de excitação e 

sensoriamento são invertidas: E1 torna-se o eletrodo excitador, sendo ativado pela saída 

de U1 (traço amarelo na Figura 5.10), enquanto E2, agora com a função de eletrodo 

sensor, tem sua resposta amplificada por U2 (traço azul da Figura 5.10). 

Em t3, pode-se observar uma nova inversão das respectivas funções de 

excitação e sensoriamento. Estes ciclos são repetidos continuamente durante o todo o 

processo de aquisição de dados. 

Pode-se perceber ainda na Figura 5.10 que após cada um dos instantes de 

comutação (t1, t2 e t3) há um período de estabelecimento da saída dos circuitos 

transdutores. Nestes períodos, a respectiva saída do amplificador operacional 

responsável pela transdução da capacitância atinge valores de aproximadamente ±4,6 V. 

Estes períodos de acomodação têm duração de 10,4 µs – valor correspondente ao 

intervalo entre o instante da comutação e o instante em que a saída do operacional está a 

menos de 1% do valor final do estabelecimento (settling time). Após este período, a 

aquisição do sinal de saída do circuito transdutor pode ser efetuada. 

 

5.2.2 Desenvolvimento e confecção das PCIs 

 

A placa de circuito impresso foi confeccionada utilizando-se o pacote de 

programas PCAD 2006®. Na Figura 5.11 é mostrado parte do processo de 

desenvolvimento das placas de circuito impresso (PCI) dos módulos confeccionados 

para testes iniciais do circuito transdutor.  
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Figura 5.11. Processo de desenvolvimento da placa de circuito impresso: (a) fase 

inicial; (b) término. 

 

Na fase inicial do projeto das placas – parte (a) da Figura 5.11, os componentes 

do circuito ainda não estão posicionados na placa (contorno de cor azul clara) e deverão 

ser dispostos de acordo com as necessidades do projeto. Neste caso, a utilização de 

trilhas as mais curtas possíveis é fundamental a fim de minimizar os efeitos das 

capacitâncias e indutâncias parasitas nas proximidades dos eletrodos conforme 

mencionado na seção 4.4. Também a modularização e a miniaturização são relevantes 

(a) 

(b) 
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no projeto, já que o sistema de TCE deverá conter vários destes módulos. Estas 

considerações levaram à disposição que pode ser vista na parte (b) da Figura 5.11. 

Depois de confeccionada através de um processo de microfresagem, as PCIs 

desenvolvidas podem ser observadas na Figura 5.12. 

 

 

 

Figura 5.12. PCIs confeccionadas para os testes iniciais do sistema TCE Paralelo. 

 

Foram confeccionadas duas PCIs para os módulos do circuito transdutor e uma 

unidade que aciona os pinos _DIS_ (disable) dos amplificadores operacionais OPA2690 

(a) 

(b) 
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(PCI menor, à direita na Figura 5.12-b). As PCIs na imagem estão dispostas ao redor de 

uma região circular de forma a fazer alusão ao seu posicionamento relativo num sensor 

real para TCE e estão prontas para receber os componentes eletrônicos necessários. 

 

5.2.3 Resultados experimentais do circuito transdutor 

 

O diagrama completo para um par de eletrodos é mostrado na Figura 5.13. 

Neste diagrama podem ser observados os blocos básicos descritos no capítulo IV. 

 

 

 

Figura 5.13 – Circuito efetivamente conectado a um par de eletrodos. 

 

Este circuito, exatamente como está esboçado, faz parte também do Analisador 

de Misturas, equipamento desenvolvido no LES para análise de misturas 

multicomponentes. Apesar de ser construído com amplificadores operacionais OPA680, 

que não são do tipo SWOP (não possuem a função disable), pertencem à mesma família 

do OPA2690, e tem, portanto, grande similaridade com o circuito a ser construído para 

o Tomógrafo Capacitivo Paralelo. Este equipamento, o Analisador de Misturas, está 

plenamente operacional e comprova a eficiência do circuito transdutor de capacitâncias 

proposto neste trabalho. 

A partir do circuito em funcionamento do Analisador de Misturas, foram 

obtidas as formas de onda exibidas nas Figuras 5.13, 5.14 e 5.15. Estas correspondem, 

respectivamente, às curvas nas cores vermelha, verde e azul da Figura 5.6. 
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Finalmente, na Figura 5.17 é mostrado o sinal obtido na saída do circuito 

transdutor de capacitâncias. Pode ser observado na figura um sinal contínuo (cc) que é 

proporcional à capacitância medida pelo circuito. Este é o sinal a ser aquisicionado pelo 

sistema CAD e posteriormente utilizado para inferência das concentrações de misturas, 

no interior do Analisador de Misturas, ou para obtenção das imagens tomográficas 

correspondentes no caso do Tomógrafo Capacitivo Paralelo. 

 

 

 

Figura 5.14 – Forma de onda verificada no eletrodo emissor, na saída do oscilador 

(Figura 5.13). 

 

 

 

Figura 5.15 – Forma de onda verificada na saída do buffer inversor (U2, na Figura 

5.13). 



Capítulo V – Análise dos resultados  78 

 

 

Figura 5.16 – Forma de onda verificada na saída do diferenciador ativo (U2, na 

Figura 5.13). 

 

 

 

Figura 5.17 – Sinal cc obtido na saída do circuito transdução. 

 

5.3 AFERIÇÃO DO TOMÓGRAFO 

 

A aferição de um sistema tomográfico é usualmente feita a partir de ensaios 

com líquidos ou outros materiais de permissividades elétricas conhecidas fazendo-se a 

comparação dos valores de referências ou experimentais com os valores de um modelo. 

No presente trabalho, o modelo está descrito na seção 4.4. Para exemplificar o os 

resultados obtidos a partir do programa LAMP.C (Anexo B), são apresentados nas 
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Tabelas 5.2 e 5.3 os valores de capacitâncias onde foram utilizados os parâmetros de um 

protótipo com diâmetro externo de 100,0 mm, diâmetro interno de 92,7 mm e 

comprimento de 182 mm que possuíam resultados analíticos conhecidos, conforme Belo 

(1995). O sistema corresponde a um tomógrafo de 8 eletrodos. O ângulo φ1 é o final do 

primeiro eletrodo e o ângulo φ2 é o início do segundo eletrodo. Desta forma, os pares 

correspondem respectivamente aos pares de eletrodos 1-2, 1-3, 1-4 e 1-5, já que, 

observada a simetria do problema, as capacitâncias restantes tem os mesmos valores. 

Foram escolhidos um ângulo ideal (φ1 = 22,5o) e outro ângulo com um pequeno 

deslocamento de arco (φ1 = 22,3o). Os meios são o ar para Tabela 5.2 e água para Tabela 

5.3. A permissividade do vidro foi considerada como sendo 4,1, do ar 1,0 e da água 

80,0. 

 

Tabela 5.2 – Valores calculados das capacitâncias entre os eletrodos com meio 

sendo o ar. 

 

φ1 φ2 
Calculado 

(pF) 
Referência* 

(pF) 

22,50
o
 

 

22,5
o
 9,85 9,85 

67.5
o
 0,18 0,18 

112.5
o
 0,10 0,09 

157.5
o
 0,08 0,08 

22,30
o
 

22,7
o
 6,90 6,90 

67,7
o
 0,19 0,19 

112,7
o
 0,11 0,10 

157,7
o
 0,09 0,08 

* (BELO, 1995) 
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Tabela 5.3 – Valores calculados das capacitâncias entre os eletrodos com meio 

sendo a água. 

 

φ1 φ2 
Calculado 

(pF) 
Referência* 

(pF) 

22,50
o
 

 

22,5
o
 16,50 16,49 

67.5
o
 5,90 5,90 

112.5
o
 4,59 4,59 

157.5
o
 4,25 4,25 

22,30
o
 

22,7
o
 6,90 6,90 

67,7
o
 5,81 5,81 

112,7
o
 4,52 4,52 

157,7
o
 4,19 4,19 

* (BELO, 1995) 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo fez abordagens teóricas e experimentais que permitem a 

implementação de um tomógrafo capacitivo, e em especial sua adequação para ser 

aplicado em sistema de adsorção. Trataram-se dos fundamentos que permitem a 

compreensão dos fenômenos físicos envolvidos, tanto no processo adsortivo quanto na 

tomografia capacitiva elétrica, e a consequente formulação da resposta do campo 

elétrico num meio com a presença de materiais com permissividades distintas.  

Foi desenvolvido também um protótipo em vidro de um sistema que permite 

estudar de forma controlada o processo adsortivo, presente no ciclo de refrigeração solar 

por adsorção, e os estudos para integrar um tomógrafo capacitivo a este sistema.  

A eletrônica de transdução aborda a integração do circuito eletrônico com os 

eletrodos. Foram feitos simulações e ensaios experimentais de circuitos para variadas 

frequências. Placas de circuito impresso para os módulos transdutores de capacitância 

foram confeccionados e o processo de desenvolvimento também foi descrito. Estes 

resultados poderão ser aplicados a um tomógrafo real. A solução analítica para dois 

eletrodos fazendo entre si ângulos correspondentes aos de um tomógrafo com oito 

eletrodos foi comparada com valor de referência (BELO, 1995), podendo ser expandida 

para um tomógrafo de maior número de eletrodos.   
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ANEXO A 

 

 

PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE ESTADO 

DO PAR CARVÃO ATIVADO AC-35/METANOL  

E SUAS PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS 

 

 

A.1 PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE DUBININ-ASTAKHOV  

 

Os valores dos parâmetros da equação de Dubinin-Astakhov foram encontrados 

em PONS e GRENIER (1986): 

� Capacidade máxima de adsorção, Wo = 0,425x10-3 m3 kg-1 adsorvente; 

�  Coeficiente de afinidade, D = 5,02x10-7; 

� Parâmetro característico, n = 2,15 

 

A.2 PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS 

 

A.2.1 Carvão ativado AC-35 

 

� Condutividade térmica (leito poroso) (GUILLEMINOT et al., 1987), k = 0,19 

W m-1 K-1; 

� Condutância térmica adsorvente/metal (GUILLEMINOT et al., 1987), h = 16,5 

W m-1 K-1; 

� Calor específico à pressão constante, C1 = 920 J kg-1 K-1; 

� Massa específica (densidade aparente), ρ1 = 420 kg m-3; 
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A.2.2 Metanol 

 

� Calor específico à pressão constante do líquido, C2 = 2.507 J kg-1 K-1; 

� Coeficiente de expansão térmica do líquido, α = 1,26x10-3; 

� Constante de gás (M = 32,04), R = 259,5 J kg-1 K-1; 

� Pressão de vapor de saturação, Ps [Pa], com T em K: 

 

 
2 3

71 1 1
ln 22,185 2.312,83 566.896 4, 419 10sP

T T T

     
= − − + ×     

     
 (A.1) 

 

� Massa específica do líquido, ρ2 [kg m-3], com T em K: 

 

3 2 5 3
2 1.283,315 3,3388 8,65165 10 1,01655 10T T Tρ − −= − + × − ×   (A.2) 

 

� Calor latente de evaporação/condensação, L [kJ kg-1], com T em K: 

 

3 2 8 3643,984 4,74188 10,1045 10 11, 2826 10L T T T− −= + − × + ×   (A.3) 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

 

SOFTWARE LAMP.C 

 

/************************************************************************ 
Programa para calcular a capacitância de dois eletrodos fazendo ângulos quaisquer.  
 
Extraído da tese: 
         APLICAÇÃO DA ANÁLISE ELETRÔNICA AO ESTUDO DE ESCOAMENTOS 
MULTIFÁSICOS 
         Por Francisco Antonio Belo - Apêndice G 
 
Data: 28/11/2008 
Rev.: 16/12/2008 
 
Reescrito por: Yuri Cavalcanti 
Revisado por: Manoel Brasileiro 
 
Variáveis utilizadas no programa: 
t1  = teta1 (angulo da placa 1) 
t2  = teta2 (angulo da placa 2) 
ep1 = permissividade do elemento anular mais interno 
ep2 = permissividade do elemento intermediario 
ep3 = permissividade do elemento isolador (vidro) 
 
A = ep1 + ep2 
B = ep2 + ep3 
C = ep3 - ep2 
D = ep2 - ep1 
 
F1 = (R2*R2)/(R1*R1) 
F2 = (R3*R3)/(R2*R2) 
F3 = (R3*R3)/(R1*R1) 
 
************************************************************************/ 
#include <dos.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
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void cap(); 
void FiN(); 
 
double phi, q, F1, F1n, F2, F2n, F3, F3n, fat, ep1, ep2, ep3, ifat, y; 
double teta, seno, x, delta, delt1, teta1, teta2, teta3, ft, L1, L2; 
double R1, R2, R3, t1, t2, t3, A, B, C, D, ir1; 
 
int i, j, i1;  
 
 
main() 
{ 
 
 int l; 
  
  
 // clrscr(); 
  
  /* Valor de PI (phi) */ 
 x = 1.0; 
 phi = 2.0*asin(x); 
  
 /* Angulo dos arcos dos eletrodos */ 
 printf("Entre com o primeiro angulo (em graus) : "); 
 scanf("%lf",&teta1); 
 teta1 = (teta1)/(180.0)*phi; // grau para rad 
 printf("Entre com o segundo angulo (em graus) : "); 
 scanf("%lf",&teta2); 
 teta2 = (teta2)/(180.0)*phi; // grau para rad 
 teta3 = teta2 + (2*teta1); 
  
 /* Entrada dos dados geometricos para gerar parametros admensionais */ 
 /* Valores dos raios interno R1, e externo R2, ao tubo */ 
 R1 = 92.7;  //em mm 
 R2 = 92.7;  //em mm 
 R3 = 100.0; //em mm 
 F1 = (R2*R2)/(R1*R1); 
 F2 = (R3*R3)/(R2*R2); 
 F3 = (R3*R3)/(R1*R1); 
  
 /* Parametros fisicos do eletrodo e da amostra */ 
 ep1 = 1.0; //permissividade do meio 1 
 ep2 = 1.0; //permissividade do meio 2 
 ep3 = 4.1; //permissividade do vidro 
 A = ep1 + ep2; 
 B = ep2 + ep3; 
 C = ep3 - ep2; 
 D = ep2 - ep1; 
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 /* Cálculo da capacitância */ 
 cap(); 
  
 /* Saída dos resultados */ 
 printf("\n R1 = %lf  \n R2 = %lf  \n", R1, R2); 
 printf("\n teta1      ep1        C \n"); 
 teta1 = (180.0*teta1)/phi; // conversao para grau 
 printf(" %lf   %lf   %lf \n", teta1, ep1, C); 
 
 getchar(); 
 getchar(); 
} 
 
void cap() 
{ 
 fat = 0.0; 
  
 for(i=1; i<400; i++) 
    { 
    t1 = i*teta1; 
    t2 = i*teta2; 
    t3 = i*teta3; 
     
    /* Valor de (R2/R1) elevado a i */ 
    i1 = i; // usado na linha 142 dentro do 'for j' 
 
    FiN(); 
     
    /* Realiza o somatório i */ 
    L1 = (A*B*F3n) + (C*D*F2n) - (A*C*F1n) - (B*D); 
    L2 = (A*B*F3n) + (C*D*F2n) + (A*C*F1n) + (B*D); 
    ft = L1*sin(t1)*sin(t2)/(L2*i); 
    ft = ft - L1*sin(t1)*sin(t3)/(L2*i); 
    fat = fat + ft;              
    }     
  
 /* Cálculo da capacitância */ 
 C = fat; 
 C = 2.0*ep3*8.854*C/phi; 
  
 /* Para comprimento equivalente a 1 cm */ 
 C = C/100.0;   
 C = C * 18.2;   
} 
 
void FiN() 
{ 
 F1n = F1; 
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 F2n = F2; 
 F3n = F3; 
  
 for(j=1;j<i1;j++) 
    { 
    F1n = F1n * F1; 
    F2n = F2n * F2; 
    F3n = F3n * F3; 
    } 
} 
//void FiN() 
 

 




