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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo o estudo para a montagem futura de um sistema de 

instrumentação – e a análise do escoamento na sua tubulação – que alimente com mais de um 

gás uma câmara de colisões no experimento de espectrometria de massa com extração 

retardada. Foram avaliados modelos para equação de estado dos gases e escolhido o que 

apresenta maior simplicidade mediante um erro adotado como aceitável. A partir de um modelo 

teórico para o escoamento, derivado das equações de conservação, pode-se elaborar métodos 

de previsão de propriedades termodinâmicas do escoamento e controle do mesmo. Combinado 

o modelo de escoamento com a instrumentação, composta por um controlador, termopares, 

válvulas e manômetros, operando em uma estratégia de controle Proporcional-Derivativa, 

pôde-se proporcionar um processo automático de mistura dos gases em concentrações 

desejadas, sem a necessidade atual de alteração manual, garantindo assim maior precisão. Foi 

constatado que as simulações de modelagem e controle são adequadas e aptas a serem aplicadas 

no experimento proposto. 

Palavras-Chave: mistura; gases; escoamento 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This work’s goal is to develop a study for the future assembling of an instrumentation 

system - and the analysis of the flow in its pipeline - to feed with more than one type of gas a 

collision chamber in a mass spectrometry experiment with delayed extraction. The authors 

evaluated models for equations of state of the gases and chosen the one that presents greater 

simplicity through an error adopted as acceptable. From a theoretical model for the flow, 

derived from conservation equations, it is possible to elaborate prediction methods of 

thermodynamic properties by the flow and its control. Combining the flow model with the 

instrumentation, composed of a controller, thermocouples, manometers and valves, operating 

in a Proportional-Derivative control strategy, it was possible to provide an automatic process 

of mixing the gases in desired concentrations without the actual need for manual change, thus 

ensuring greater precision. 

Key-Words: Gases; flow; mixture. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação inicial deste trabalho foi a otimização do sistema utilizado para 

experimentos de espectrometria de massa com tempo de voo livre e extração retardada, 

realizada pelo professor do departamento de física da Universidade Federal Fluminense Lucas 

Sigaud.  

Atualmente, o experimento é realizado apenas com um gás na câmara. A utilização de 

mais de um composto pode simular situações mais próximas do que é observado na natureza. 

Um exemplo dessa questão é a reação de clorofluorcarbonos (CFC) com a atmosfera, mais 

especificamente na camada de ozônio. Sua presença em diversos produtos resultou em um 

interesse de seu estudo e possíveis consequências ambientais (UNEP, 2000). Sua estabilidade 

e baixa reatividade os possibilitam atingir extremas altitudes na atmosfera, chegando até a já 

mencionada camada de ozônio. Dessa forma, podem interagir tanto com elétrons energizados 

ou fótons UV do Sol, que não estão presentes em menores altitudes, e o produto dessas reações 

pode afetar a camada de ozônio. Em particular, a quebra do CFC, liberando átomos de Cloro, 

são a principal causa do buraco aberto na camada de ozônio ao longo das últimas décadas. No 

entanto, o estudo da reação dos produtos desta fragmentação com moléculas de ozônio em um 

ambiente controlado nunca foi realizado. 

Esse tipo de exemplo mostra o potencial do estudo, caso seja realizado com dois ou mais 

gases na câmara. Hoje, a pesquisa é desenvolvida com uma câmara que contém apenas um gás. 

Misturar CFC e gás ozônio no experimento, por exemplo, permitiria medir a taxa de reação dos 

fragmentos de CFC, após a ionização, com o ozônio e a energia desses novos compostos. 

Esse cenário motiva a montar um aparato que, além de contribuir para o estudo no 

âmbito da engenharia, desenvolvendo técnicas de controle e modelagem e resolução numérica 

de escoamentos, também agrega na construção de uma pesquisa com consequência para outros 

âmbitos científicos, como Física, Geografia e Biologia. 
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1.2 O EXPERIMENTO 

Este experimento se baseia no estudo da aceleração de partículas e quebra de moléculas. 

Essa área pretende simular o acontecimento de diversos fenômenos no planeta, a fim de melhor 

estudá-los e compreender o que os causam e quais suas consequências, ajudando no 

desenvolvimento de suas respectivas áreas. Esses fenômenos são comuns no bombardeamento 

da atmosfera por radiação solar, em tratamentos de radioterapia, entre outros. 

 

Figura 1.1: Aparato experimental, mostrando o canhão de elétrons (Electron Gun), a 

célula gasosa (Gas Cell), o detector MCP (Micro-Channel Plate), o tubo de tempo 

de voo (TOF), o sistem de entrada do gas (Gas Inlet) e os aparatos eletrônicos de 

aquisição de dados. 

Fonte: “Cross-section measurements for the fragmentation of CHClF2 by 

electron impact” 

O aparato experimental, exibido na figura 1.1, é composto por um canhão de elétrons, 

uma célula gasosa e um espectrômetro medidor de tempo de voo, incorporando um detector de 

placa de micro canais sensíveis à posição. No fim do percurso dos elétrons, está o copo de 

Faraday, responsável por coletar os elétrons. Ele, por fim, ao detectar as partículas, mede a 

corrente do feixe elétrico. O tubo de tempo de voo é montado perpendicularmente à direção 

incidente de feixe de elétrons, com grades em ambas as extremidades e um par de placas de 

extração circulares. 
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A interação entre partículas gera a possibilidade de um determinado fenômeno 

acontecer. Entre as possibilidades estão ocorrência de espalhamento elástico, excitação das 

moléculas, sua ionização, captura ou perda eletrônica ou mesmo que não ocorra nada. 

Íons positivos e fragmentos moleculares carregados resultantes de colisões são extraídos 

da região de bombardeamento para o tubo de tempo de voo e são detectados como partículas 

individuais pela placa de micro canais (MCP). Tempo de voo é um método no qual a razão que 

relaciona massa e carga de um íon é determinada pela medição do tempo de voo. Os íons são 

acelerados por um campo elétrico de força conhecida (sabendo a diferença de potencial). 

(STEPHENS,1946) 

 A velocidade do íon depende, portanto, da relação entre a massa e a carga (quanto mais 

pesados os íons, menores são suas velocidades e quanto maior a carga, maiores são as 

velocidades atingidas). O tempo que o íon carregado leva da câmara gasosa para atingir a MCP 

é medido e, assim, é possível, a partir da massa e carga e pelo conhecimento de parâmetros 

experimentais prévios, identificar os produtos da reação e suas respectivas quantidades. 

O campo formado citado anteriormente é acionado em pulsos, ativado após o feixe de 

elétrons ser emitido pelo canhão. Depois de diversos experimentos, foi detectada uma mudança 

na concentração dos resultados ao fim do tubo de tempo de voo de acordo com o intervalo de 

tempo para acionamento do campo após o disparo de elétrons. 

 Já se era previamente esperada uma mudança de concentração na quantidade de 

moléculas com a mudança desse intervalo de tempo, visto que, quando uma molécula se 

fragmenta, os fragmentos mais velozes deixam a região de coleta antes das mais lentas, devido 

à conservação de momentum. Entretanto, foi possível medir novos resultados gerados a partir 

da formação de novos compostos pela interação das espécies formadas após o disparo do pulso 

de elétrons. 

Ou seja, os próprios íons gerados podem reagir entre si e gerar novos componentes, que 

podem também ser medidos no experimento. Portanto, a detecção passa a possibilidade de 

medir um tempo de formação de substâncias até seu pico, pela excitação eletrônica, bem como 

seu decaimento por deixar a região de coleta pela velocidade do produto formado. 

Essa lógica também pode ser aplicada para mais de uma substância na mistura de gases. 

Há a possibilidade de os íons formados nas descargas eletrônicas nos dois componentes também 
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reagirem entre si, formando novas moléculas para análise. Novamente, será possível medir 

tanto a taxa de formação de um fator, como a sua energia cinética.  

Essa análise abre novos horizontes de estudo, visto que pode simular reações de gases 

presentes da natureza, ajudando a entender suas possibilidades de resultado e também suas 

causas, probabilidades de acontecimentos, variações ainda não medidas e aspectos que ainda 

não foram questionados pelos pesquisadores. 

1.3 OBJETIVOS 

Busca-se neste projeto desenvolver o estudo de um sistema capaz de promover a mistura 

de dois gases de forma autônoma nas concentrações desejadas para cada gás e prever 

propriedades do escoamento desta mistura, tais como pressão, temperatura e vazão em qualquer 

ponto do duto. Para que seja possível este controle e previsão, a obtenção do modelo teórico 

que descreve o comportamento dos gases e a relação do escoamento com o grau de abertura da 

válvula é necessária. 

Visto que este sistema pode ser aplicado em atividades nas quais ocorre a mistura de 

gases, tais como produção de uma atmosfera controlada ou distribuição de misturas gasosas 

numa instalação industrial, os autores optaram por considerar a previsão de algumas 

propriedades do escoamento nessa condição. Dessa forma, a modelagem melhor se adapta ao 

cenário estudado. 

A modelagem dos gases parte de definições analíticas que buscam simular seu 

comportamento. Foram abordadas três equações de estado e as equações de conservação. A 

partir de um modelo definido, torna-se possível determinar o comportamento das propriedades 

termodinâmicas para cada gás e, consequentemente, para a mistura. 

A mistura deve apresentar-se de forma que o seu escoamento (laminar ou turbulento) 

para a câmara não interfira de forma significativa no experimento. Reações prévias ao 

bombardeamento de elétrons nos gases configurariam uma fuga indesejada do controle do 

ambiente, afastando o experimento das premissas teóricas postuladas por seus profissionais 

realizadores.  

No trabalho, deve-se considerar toda a influência e controle do ambiente externo e do 

material da tubulação, que irão contribuir na temperatura, esforços cisalhantes e regime do 
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escoamento. Esse fator é essencial na análise do fluido, tanto para os valores práticos de teste, 

quanto para as postulações dos modelos de formulação analítica, bem como de cálculo por 

simulação numérica. Isso demonstra a importância tanto da escolha dos materiais para a 

construção do aparato como da formulação de toda a instrumentação e controle.  

As possíveis variações de temperatura do ambiente e outras perturbações devem ser 

monitoradas para que o aparato controle o escoamento dos gases por meio do grau de abertura 

das válvulas agulha aplicadas com êxito. Essas variáveis podem afetar o escoamento e, por 

consequência, os valores do escoamento obtidos pelo programa desenvolvido pelos autores. 

O objetivo do planejamento de um modelo de instrumentação mais sofisticado para o 

experimento é auxiliar no seu controle autônomo. A presença da automação nos experimentos 

científicos e aplicações tecnológicas é crescente, possibilitando maior segurança no manejo de 

seus respectivos equipamentos. 

Seu estabelecimento visa desenvolver mecanismos que facilitem a rotina operacional do 

experimento e contribuam com a mitigação de possíveis erros na aplicação da análise do fluido. 

Entre as ações tomadas para esse fim está controlar o intervalo de tempo ideal em que câmara 

de gás é preenchida.  

Ao atrelar os dados do escoamento com a medição dos aparelhos de instrumentação, é 

possível obter as características dos gases no escoamento, retornando, entre outros valores, a 

vazão. Desse modo, pode-se identificar a quantidade de gás presente na câmara onde ocorrerá 

o choque com o pulso de elétrons.  

Essa quantidade também mostra importância pelo objetivo final do experimento, já que 

a quantidade de cada gás na câmara irá interferir na probabilidade e, como consequência, na 

quantidade de cada íon medido pelas MCP.  

Inicialmente será definida, para questões de estudo, uma quantidade arbitrária de cada 

gás. Entretanto, o modelo será realizado de modo que a concentração seja definida de acordo 

com as necessidades do experimento, desde que as propriedades de um gás em excesso não 

impossibilitem o estudo do escoamento.  

Ou seja, além de haver a possibilidade de estudar diferentes concentrações de cada gás 

de acordo com o ambiente a ser simulado, seria possível também extrapolar o modelo para 

diferentes gases. O fator de impedimento para o estudo seria apenas uma configuração que fuja 
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dos modelos de gases a serem apresentados nesse projeto. Para esses casos, seria necessário 

redefinir a modelagem e talvez os métodos computacionais. 

Assim, a concentração ideal para cada gás na tubulação, definida pela abertura das 

válvulas, é pré-programada e o controle opera para que essa proporção seja atendida e, de 

acordo com as simulações numéricas, mantenha-se a característica de escoamento subsônico. 

Dessa forma, o planejamento do trabalho busca levar dois gases de seus cilindros pelas suas 

linhas de distribuição até o ponto de mistura e subsequentemente até a câmara a ser 

bombardeada pelos elétrons. Durante essa ação, tem-se como objetivo monitorar, prever e 

controlar o escoamento da mistura, de modo a determinar a concentração de cada gás. 
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2 METODOLOGIA 

Visto que o objetivo deste trabalho é desenvolver o estudo de um sistema capaz de 

proporcionar a mistura de gases e prever propriedades do escoamento, foram necessárias quatro 

etapas de elaboração e validação. Primeiramente, a definição do modelo para gases foi de suma 

importância tanto para elaboração da mistura quanto do escoamento.  Posteriormente, a partir 

das equações regentes do problema, foram desenvolvidos modelos para o escoamento, a seleção 

da instrumentação e, consequentemente, o modelo de controle da mistura. 

Antes que fossem iniciadas as elaborações matemáticas, foram definidas as limitações 

e simplificações do projeto. Considerando as condições do laboratório, foi admitido que a troca 

de calor com a parte externa à tubulação é desprezível (adiabático), não há realização de 

trabalho externo e a parede do tubo tem temperatura muito próxima da temperatura do fluido. 

Além disso, admite-se que o escoamento é realizado em tubo de seção transversal constante, 

em regime permanente e unidimensional, uma vez que sua velocidade na direção longitudinal 

é muito maior que na direção circunferencial ou radial. A avaliação do escoamento é feita a 

partir das válvulas agulhas que fazem o controle do fluxo de cada gás independentemente.  

A primeira etapa de elaboração foi relacionada à termodinâmica, sendo a definição dos 

modelos para gases a partir das suas equações de estados. Foram abordadas as equações de 

estado de gás ideal, de Van der Waals e de Beattie-Bridgeman. Para validação destes modelos, 

foram calculados por cada equação os volumes específicos para o gás nitrogênio em diversas 

temperaturas e pressões e comparados com os valores tabelados encontrados na literatura. 

Algumas das equações são implícitas, sendo resolvidas pelo método iterativo de ponto fixo. 

A segunda etapa foi relacionada à mecânica dos fluidos, elaborando um modelo de 

escoamento compressível. O modelo foi desenvolvido a partir das equações de conservação de 

massa, energia e momento linear. Devido às simplificações admitidas para este trabalho, o 

modelo desenvolvido pôde ser validado pelas equações do escoamento de Fanno. A partir desta 

modelagem se tornou possível determinar pressão, temperatura, volume específico e a vazão 

do escoamento em qualquer ponto do tubo. O sucesso dos resultados desta etapa está 

intrinsecamente relacionado ao sucesso da etapa de controle. 

A proposta do sistema de mistura conta com um controlador Arduino, duas válvulas 

agulhas (uma vez que o escoamento é gasoso e requer precisão), quatro manômetros digitais e 
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três sensores de temperatura. A seleção da válvula foi feita a partir da vazão esperada para o 

escoamento com base nas simulações realizadas para o projeto. A figura 2.1 mostra como é 

feita a montagem destes instrumentos para o controle de mistura proposto, onde os subscritos 

1 e 2 indicam que são instrumentos para os gases 1 e 2, respectivamente, e o subscrito m indica 

ser instrumento utilizado na mistura. O quarto manômetro é posicionado na câmara de gás que 

recebe a mistura. 

 
 Figura 2.1: Esquema de instrumentos e controlador para mistura 

Fonte: Dos Autores 

Por fim, possuindo um modelo de comportamento para o escoamento gasoso e tendo 

sido definidos os instrumentos, foi possível elaborar as equações para controle. A partir da 

vazão e do fator de atrito da válvula selecionada, foi desenvolvida a relação do grau de abertura 

da válvula com a vazão consequente. Por meio de um software desenvolvido pelos autores deste 

trabalho, os gases utilizados na mistura são selecionados, assim como a concentração desejada 

de cada um deles na mistura.  

A técnica de controle retroalimentado escolhida foi proporcional-derivativa, da qual a 

parte proporcional garante que a ação corretiva seja mais acentuada conforme maior for a 

diferença entre a pressão real e a desejada, enquanto que a parte derivativa garante suavização 

nessa transição, como pode ser visto na figura 2.2. 
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  Figura 2.2: Tratamento de sinal em técnica proporcional-derivativa 

Fonte: Adaptada do site InstrumentationTools.com 

O software desenvolvido também é responsável pela previsão de propriedades do 

escoamento, retornando os valores de pressão, temperatura, vazão e volume específico para o 

ponto do escoamento desejado pelo usuário. Uma vez que os valores iniciais destas 

propriedades são medidos e que o modelo exista, a evolução destes é dada por método 

numérico.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 MODELO PARA GASES: IDEAL X REAL 

Existem diversos modelos para gases, os quais variam em grau de simplificação e, 

consequentemente, grau de precisão. A aproximação mais simples é a de gás ideal, utilizada 

como base para todos os outros modelos. Em um material de ensino, Magalhães, Fernandes e 

Ferreira (2006) mostram que, para baixas temperaturas e altas pressões, o modelo de gás ideal 

se afasta do gás real. As referências para definição do quão elevada é a pressão ou quão baixa 

é a temperatura são, respectivamente, a pressão e temperatura crítica do gás.  

Segundo Kauzmann (1970), o modelo para gás ideal admite as seguintes hipóteses: os 

gases são formados por partículas (moléculas) em movimento desordenado num recipiente e 

obedecem aos princípios da mecânica newtoniana; o número de moléculas é muito grande; o 

volume da molécula é irrelevante comparado com o volume do recipiente; as únicas forças que 

agem sobre as moléculas surgem nas colisões e estas são perfeitamente elásticas e de duração 

insignificante. 

O modelo de gás real abrange a maioria das condições de temperatura e pressão, além 

de considerar as forças de atração e repulsão das moléculas de movimento aleatório.  

3.2 MODELAGEM DOS GASES 

O comportamento de um gás pode ser definido por variáveis termodinâmicas (como 

pressão, volume, temperatura) e pelo número de mols. A equação de estado é o modelo 

matemático que relaciona essas propriedades termodinâmicas no estado de equilíbrio. A 

complexidade na compreensão das interações entre moléculas fez com que muitos modelos 

tenham sido desenvolvidos de forma empírica. 

3.2.1 Equação De Estado Para Gases Ideais 

Como explica Aparicio (2010), utilizando o modelo ideal de gases, foram desenvolvidas 

a Lei de Boyle (para massa e temperatura constantes), Lei de Charles e Gay-Lussac (para massa 

e pressão constantes) e Lei de Avogadro (para pressão e temperatura constantes). Com estas 

leis foram determinadas três relações entre as propriedades pressão P, temperatura T e volume 

V, como mostra o quadro 01.



24 

 

 

Lei de Boyle Lei de Charles e Gay-Lussac Lei de Avogadro 

𝑉 ∝ 1/𝑃 𝑉 ∝  𝑇 𝑉 ∝  𝑛 

Quadro 01: Leis termodinâmicas para gás ideal 

Fonte: Dos Autores 

Ao unir estas três leis obtém-se a Lei Combinada dos Gases, para uma quantidade 

constante n de gás, dada pela equação 3.1a. A constante presente na equação 3.1a é a constante 

universal dos gases e corresponde ao limite da equação para quando a pressão tende a zero, 

sendo o valor de 8,314 J K mol⁄ . 

P V

T
= n ∗ constante                         (3.1a) 

A Lei de Clapeyron utiliza a Lei Combinada dos Gases e assim define a equação de 

estado para gás ideal. Essa é a equação 3.1.b, onde P é a pressão [Pa], V é o volume ocupado 

[m³], n é a quantidade de gás [mol], R é a constante universal dos gases [
𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙
] e T é a 

temperatura absoluta [K]. 

P V = n R T                            (3.1b) 

3.2.2 Equação De Estado Para Gases Reais 

Em determinadas condições de temperatura e pressão, o volume real ocupado pelo gás 

não é exatamente o previsto pela equação de Clapeyron. O desvio do comportamento real de 

uma determinada massa de gás com relação ao comportamento ideal, nas mesmas condições de 

temperatura e pressão, pode ser medido pela razão entre o volume real (Vr) e o volume ideal 

(Vid). Esse desvio é o fator de compressibilidade (Z), como explicam Magalhães, Fernandes e 

Ferreira (2006), sendo um fator de correção do comportamento real em relação ao ideal 

expressado pela equação 3.2.  

Z =
Vr

Vid
=

P Vr

n R T
                             (3.2) 

Para gases ideais, o fator de compressibilidade sempre será 1. Para gases reais, este valor 

pode ser superior ou inferior a 1, tornando maior o desvio conforme a temperatura abaixa e/ou 

a pressão eleva. 

Existem diversas equações de estado para gases reais que determinam com boa precisão 

o comportamento das propriedades termodinâmicas para qualquer condição de temperatura e 
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pressão. Neste trabalho serão abordadas a equação de Van der Waals e a equação de Beattie-

Bridgeman. 

3.2.2.1 Equação De Estado De Van Der Waals 

A equação de Van der Waals consiste na correção da equação de estado para gases 

ideais, considerando os efeitos do volume real ocupado pelas moléculas e das interações 

intermoleculares. Desta forma foram criados os parâmetros a e b, que estabelecem as correções 

de pressão e volume.  

Magalhães, Fernandes e Ferreira (2006) afirmam que, no modelo ideal, o volume molar 

tende a zero com o aumento contínuo da pressão. Isso é possível pela hipótese de que a molécula 

é uma partícula com massa, porém volume desprezível. Neste novo modelo, conforme ocorre 

a elevação da pressão, o volume molar tende a um valor mínimo b no qual as moléculas se 

tocariam. Nessa condição, a nuvem eletrônica das moléculas impediria a aproximação por meio 

de repulsão. Ou seja, o volume b é uma aproximação do volume de um mol das moléculas. 

Assim, quanto maior for a molécula, maior será o parâmetro b. Dessa forma, o volume molar 

real (Vm) é dado pela equação 3.3a, sendo a soma do volume molar ideal (Vm,id) com o volume 

de um mol (b). 

Vm = Vm,id + b                          (3.3a) 

Quando as moléculas do gás estão numa distância muito curta uma das outras, surgem 

forças repulsivas. Porém, quando apresentam uma distância de algumas vezes seu diâmetro, 

essas moléculas experimentam forças atrativas entre si. Uma vez que uma molécula se encontra 

cercada por outras, numa distribuição relativamente simétrica, essas forças atrativas se anulam. 

Quando uma molécula se aproxima de uma das paredes do recipiente em que se encontra o gás, 

ocorre o desequilíbrio de forças de forma que a molécula é atraída para o interior do recipiente. 

Caso esta molécula se movesse em direção a uma das paredes do recipiente, sua velocidade é 

reduzida ao experimentar essa força. Esse efeito possui duas consequências: aumento do tempo 

em que uma molécula precisa para alcançar uma das paredes do recipiente e a quantidade de 

movimento com a qual ela chega a esta parede. Essas duas consequências são expressadas na 

redução da pressão exercida pelas moléculas sobre as paredes do recipiente em relação a pressão 

exercida pelo gás ideal. A diferença entre a pressão real (P) e ideal (Pid) é a pressão interna (k’). 

Dessa forma, a pressão real é dada pela equação 3.3b. 
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P = Pid − k’                           (3.3b) 

Van der Waals considerou que a pressão interna seria proporcional à frequência de 

choque entre as moléculas e as paredes do recipiente. Essa frequência é proporcional à 

concentração de moléculas presentes, assim como a força atrativa resultante que atua sobre as 

moléculas. Logo, a pressão interna é proporcional ao quadrado da concentração. Seja a 

concentração expressada pela razão do número de moléculas por volume, a pressão interna é 

expressada por: 

k′ = a C² =  
a n²

V²
=

a

Vm
2                         (3.3c) 

Substituindo as correções de pressão e volume no modelo ideal, tem-se:  

P =  
R T

Vm−b
−

a

Vm
2                           (3.3d) 

As constantes a e b são chamadas de constantes de Van der Waals. Cada gás possui suas 

constantes tabeladas em literaturas. Como demonstram Çengel e Boles (2007), uma forma de 

estimar estas constantes sem consultar uma tabela é avaliando o diagrama Pressão-Volume. No 

gráfico da figura 3.1 tem-se o ponto crítico, estado no qual não existe distinção entre as fases 

líquida e gasosa em uma substância.  

 
Figura 3.1: Isoterma crítica de uma substância pura 

Fonte: Termodinâmica (ÇENGEL; BOLES, 2007) 
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Este ponto é o máximo de uma região que compreende a liquefação de substâncias, onde 

a variação de volume não implica na variação da pressão. Ou seja, a derivada da pressão em 

relação ao volume em uma dada temperatura é zero. 

(
∂P

∂V
)

T
= 0                            (3.3e) 

A curva da pressão, na temperatura crítica (Tc), apresenta um ponto de inflexão 

horizontal no ponto crítico. Logo, a segunda derivada da pressão em relação ao volume, nesta 

temperatura, é igual a zero. 

(
∂2P

∂V2
)

Tc

= 0                            (3.3f) 

Com estas duas avaliações, obtemos as constantes: 

a =  
27 R2Tc

2

64 Pc
                            (3.3g)  

b =  
R Tc

 

8 Pc
                             (3.3h) 

3.2.2.2 Equação De Estado De Beattie-Bridgeman 

Çengel e Boles (2007) mostram que a equação de Beattie-Bridgeman possui cinco 

constantes, expressada pela equação 3.4a, onde seus parâmetros A e B são definidos pelas 

equações 3.4b e 3.4c, respectivamente. 

P =
R T

Vm
2 

(1 −
c

VmT3) (Vm + B) −
A

Vm
2                    (3.4a) 

A = A0 (1 −
a

Vm
)                          (3.4b) 

B = B0 (1 −
b

Vm
)                          (3.4c) 

As constantes A0, A, B0, B e c são obtidas experimentalmente, podendo ser encontradas 

em literaturas e publicações, como a tabela 3.1. A equação de Beattie-Bridgeman é conhecida 

por ter uma boa precisão para densidades de até 0,8ρ𝑐𝑟, onde ρ𝑐𝑟 é a densidade da substância 

no ponto crítico.  

 



28 

 

 

Tabela 3.1: Constantes de estado de Beattie-Bridgeman* 

Gás A0 a B0 b c (10-4) 

Ar 

(Argônio) 
130,7802 0,02328 0,03931 0,0 5,99 

CO2 507,2836 0,07137 0,10476 0,07235 66,00 

He 2,1886 0,05984 0,01400 0,0 0,0040 

H2 20,0117 -0,00506 0,02096 0,04359 0,0504 

N2 136,2315 0,02617 0,05046 0,00691 4,20 

O2 151,0857 0,02562 0,04624 0,004208 4,80 

Fonte: Termodinâmica (ÇENGEL; BOLES, 2007) 

* P em kPa, Vm em m³/kmol, T em K, R = 8,314J/(K mol) 

3.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA MISTURA DE GASES 

Seja uma mistura composta por N gases, Van Wylen, Sonntag e Borgnakke (2013) 

mostram que a massa e a quantidade de mols da mistura são iguais, respectivamente, à soma da 

massa e do número de mols de cada gás. Sendo assim, determina-se a fração mássica (c) e 

fração molar (y) a partir da razão entre a massa (mi) ou número de mols (ni) de uma substância 

sobre a massa (mtot) ou número de mols (ntot) totais na mistura, como são vistas nas equações 

3.5a e 3.5b, respectivamente. 

ci =
mi

mtot
                             (3.5a) 

yi =
ni

ntot
                              (3.5b) 

Sabendo que a massa é dada pelo produto da quantidade de mols com a massa molar do 

mesmo gás, pode-se relacionar as equações 3.5a e 3.5b de forma a achar uma relação de massa 

molar da mistura (Mmist), como mostra a equação 3.5c. 

Mmist =
mtot

ntot
=  

∑ nj Mj

ntot
= ∑ yj Mj                     (3.5c) 

3.3.1 Propriedades Termodinâmicas Da Mistura 

Existem tabelas termodinâmicas para misturas mais frequentes (como o ar). Contudo, a 

grande variedade de misturas inviabiliza o uso de tabelas como principal forma de determinação 



29 

 

 

de propriedades termodinâmicas. Pode-se determinar as propriedades termodinâmicas da 

mistura a partir das propriedades para cada gás que compõe a mistura. Seja uma propriedade 

extensiva Y, seu valor na mistura é equivalente ao somatório dos valores de Y de cada gás na 

mistura, como mostra a equação 3.6a. Seja uma propriedade intensiva J, seu valor na mistura é 

equivalente ao somatório do produto da fração mássica (caso seja por unidade de massa) ou 

molar (caso seja por unidade de mols) com a propriedade de cada gás, como mostram as 

equações 3.6b e 3.6c, respectivamente: 

Ymist = ∑ Yi                                (3.6a) 

Jmist = ∑ ci Ji                                (3.6b) 

Jm,mist = ∑ yi Ji                              (3.6c) 

3.3.2 Modelos De Mistura Simplificados 

Van Wylen, Sonntag e Borgnakke (2013) apresentam os modelos de Dalton e Amagat. 

Estes modelos assumem que, para uma mistura de gases ideais em que a quantidade de mols da 

mistura é equivalente ao somatório de mols dos gases presentes, cada componente não é afetado 

pela presença dos demais. Essa hipótese não pode ser admitida para misturas em alta pressão, 

pois ocorre a interação entre as moléculas dos diversos componentes.  

O modelo de Dalton garante que, sendo o volume e temperatura constantes, a pressão 

da mistura é dada pela soma das pressões de cada gás, como mostra a equação 3.7a.  

Pmist = ∑ Pi                           (3.7a) 

O modelo de Amagat garante que, sendo a pressão e temperatura constantes, o volume 

da mistura é dada pela soma dos volumes de cada gás, como mostra a equação 3.7b. 

Vmist = ∑ Vi                            (3.7b) 

3.4 PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS PARA UM GÁS IDEAL 

Diferentemente da mecânica de sólidos, no estudo de mecânica dos fluidos são avaliados 

os comportamentos e propriedades de “partículas de fluido”. White (2011) diz que em um 

problema de escoamento, as propriedades termodinâmicas de um fluido são determinadas em 

função da sua posição e tempo. As principais propriedades de um fluido são: 
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 Pressão (P) 

 Densidade (ρ) 

 Temperatura (T) 

 Energia interna (u) 

 Entalpia (h) 

 Entropia (s) 

 Calor específico (Cp – para pressão constante; Cv – para volume constante) 

 Coeficiente de viscosidade (µ) 

 Condutividade térmica (k) 

As propriedades de pressão, densidade e temperatura se associam por meio da equação 

de estado. Dividindo a equação 3.1b pela massa m do fluido, calculada pela equação 3.8a, 

obtemos a equação 3.8b, onde R’ é a constante para o gás utilizado. (ÇENGEL; BOLES, 2007). 

 𝑚 = 𝑛 𝑀                            (3.8a) 

𝑃 = 𝜌𝑅′𝑇                            (3.8b) 

A energia interna de uma substância pura é uma função da temperatura e volume 

específico. A experiência de Joule prova que, para um gás ideal, a derivada da energia interna 

em relação ao volume específico é nula. Assim, a variação da energia interna é expressada pela 

equação 3.9. (VAN WYLEN; SONNTAG; BORGNAKKE, 2013). 

du = (
∂u

∂T
) dT +  (

∂u

∂ν
) dν = (

∂u

∂T
) dT                     (3.9) 

A entalpia de uma substância pura é uma função da temperatura e pressão. Pela 

experiência de Joule, para um gás ideal, a derivada da entalpia em relação à pressão é nula. 

Assim, a variação da entalpia é expressa pela equação 3.10. (VAN WYLEN; SONNTAG; 

BORGNAKKE, 2013). 

dh = (
∂h

∂T
) dT +  (

∂h

∂P
) dP = (

∂h

∂T
) dT                      (3.10) 
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A entropia mede o grau de irreversibilidade de um processo. Pela segunda lei da 

termodinâmica, a variação da entropia deve ser igual (processo adiabático) ou superior a zero. 

A variação da entropia é dada pela equação 3.11, onde δq é a variação de calor. 

ds =
δq

T
                                 (3.11) 

O calor específico é a quantidade de calor necessária para que o fluido aumente uma 

unidade de temperatura. O valor desta propriedade depende de considerações de volume ou 

pressão constante, sendo definidos pelas equações 3.12a e 3.12b respectivamente. Por 

consequência, as equações de variação de energia interna e de entalpia se tornam as equações 

3.12c e 3.12d. 

Cv = (
∂u

∂T
)

V
                             (3.12a) 

C𝑃 = (
∂h

∂T
)

P
                         (3.12b) 

du = Cv dT                             (3.12c) 

dh = CP dT                         (3.12d) 

O coeficiente de viscosidade, assim como a condutividade térmica, são funções da 

temperatura. Estas propriedades foram calculadas por polinômios de 3º grau, como mostra a 

equação 3.13 para uma propriedade x genérica. Os coeficientes utilizados foram obtidos por 

tabelas com dados experimentais encontrados no anexo A deste trabalho. (MATOS, 1998). 

x(T) = a0 + a1T + a2T2 + a3T3                       (3.13) 

3.5 NÚMEROS ADIMENSIONAIS 

No estudo de escoamentos é muito comum a utilização de números adimensionais para 

caracterizar o fluxo em função de um número menor de variáveis. Os números adimensionais 

que serão abordados neste trabalho são os números de Reynolds, Mach, Prandtl e Nusselt. 

O número de Reynolds (Re) relaciona as forças inerciais com as forças viscosas, 

determinando a natureza do escoamento como laminar (Re<2100) ou turbulento (Re>4000). 

Este número é calculado pela equação 3.14, onde v é a velocidade do fluido e D é um 
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comprimento característico. Para o caso do escoamento interno, D é o diâmetro do tubo. (FOX, 

1995). 

Re =  
ρ v D

μ
                               (3.14) 

O número de Mach (Ma), dado pela equação 3.15a, relaciona a velocidade do fluido no 

escoamento, v, com a velocidade do som, vsom, nas mesmas condições de temperatura e pressão, 

determinando o fluxo como subsônico (Ma<1), sônico (Ma=1) e supersônico (Ma>1). O 

comportamento de propriedades do escoamento varia de acordo com o número de Mach. A 

velocidade do som para um gás ideal é obtida pela equação 3.15b. (WHITE, 2011). 

Ma =  
v

v𝑠𝑜𝑚
                                (3.15a) 

v𝑠𝑜𝑚 =  √
CP

CV
 𝑅 𝑇                              (3.15b) 

O número de Prandtl relaciona a taxa de difusão da quantidade de movimento com a 

difusão térmica, sendo assim uma medição de eficiência nas camadas limites térmica e 

hidrodinâmica. É calculado pela equação 3.16. (INCROPERA et al., 2007) 

Pr =  
CP μ

k
                               (3.16) 

O número de Nusselt é a razão entre a transferência de calor por convecção e a 

transferência de calor por condução. Pode ser calculado em função da condutividade térmica, 

comprimento característico e coeficiente de transferência de calor. O número de Nusselt para 

escoamentos turbulentos em tubos circulares pode ser definido pela correlação de Dittus-

Boelter, dada pela equação 3.17. (INCROPERA et al., 2007) 

Nu =  0,023 Re0,8 Pr0,4                          (3.17) 

3.6 SISTEMA TÉRMICO 

A transferência de calor pode ser feita de três formas: condução, convecção e irradiação. 

A condução promove a troca de calor entre moléculas vizinhas pela agitação molecular, sendo 

mais eficiente quanto maior for a condutividade térmica do material. A convecção é a troca de 

calor associada ao movimento macroscópico de massas. É muito comum nos processos 
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térmicos que envolvem fluidos, uma vez que a locomoção destes é mais fácil. A convecção 

pode ser natural, quando a troca de calor promove a movimentação, ou forçada, quando o fluido 

está sob condições que promovem o seu movimento e este realiza troca de calor. A troca de 

calor por irradiação é presente em todo corpo, de forma espectral por meio de ondas 

eletromagnéticas. Um sistema não apresenta necessariamente só um dos tipos de transferência 

de calor, mas sim uma possível combinação entre eles. Contudo, existem situações em que o 

valor de um deles pode ser desprezível em relação ao outro. 

Lienhard IV e Lienhard V (2017) definem que um sistema térmico pode ser comparado 

com um circuito elétrico, onde há presença de um componente responsável pela transmissão da 

energia, uma resistência e uma diferença de potencial que promove essa transferência. A 

equação de circuito térmico é dada pela equação 3.18. O componente responsável pela 

transmissão de energia num circuito térmico é taxa de calor (q), uma vez que o sistema utiliza 

energia térmica. A diferença de potencial é dada pela diferença de temperatura (ΔT) entre os 

corpos participantes, sendo maior a troca quanto maior for o gradiente de temperatura. O 

componente da resistência (RT) depende do tipo de troca de calor.  

∆𝑇 = 𝑞 𝑅𝑇                           (3.18) 

A resistência térmica pode ser calculada pelas equações 3.19a, 3.19b e 3.19c para 

condução, convecção e irradiação, respectivamente. Para as equações de resistência térmica 

seguintes, L é a espessura do corpo, k é a condutividade térmica, A é a área de troca de calor, 

hT é o coeficiente de transferência térmica e εT é a emissividade térmica. 

RT =  
L

k A
                              (3.19a) 

RT =  
1

hT A
                            (3.19b) 

RT =  
1−εT

εT A
                             (3.19c) 

Para o caso de escoamento de gás em um tubo, a condução no fluido e irradiação são 

desconsideradas, sendo a convecção a forma de transferência de calor predominante. A 

temperatura da parede do tubo será próxima da temperatura do fluido que possuir menor 

resistência térmica. Como visto na equação 3.19b, para o cálculo da resistência térmica é 

necessário ter conhecimento do coeficiente hT. O coeficiente de transferência térmica 
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convectiva pode ser calculado em função do número de Nusselt, da condutividade térmica e do 

diâmetro do tubo D, como mostra a equação 3.20. 

hT =
k

D
 Nu =

k

D
 0,023 Re0,8 Pr0,4                      (3.20) 

Os valores destes coeficientes são estimados para o tipo de escoamento, demonstrado 

no quadro 02. Como pode ser visto, o valor do coeficiente de transferência térmica convectiva 

para gases em convecção forçada é maior que os valores para ar em convecção natural. 

Consequentemente, a resistência térmica será maior no ar externo à tubulação, de modo que a 

temperatura da parede do tubo se mantém próxima à do fluido. Desta forma, pode-se admitir 

que a troca de calor é desprezível no sistema que está sendo analisado por este trabalho. 

Processo hT [W/m² K] 

Convecção 

Natural 

Ar 

Gases 

Líquidos 

Água líquida 

Água em ebulição 

5-30 

4-25 

12-1200 

20-100 

120-24000 

Convecção 

Forçada 

Ar 

Gases 

Líquidos 

Água líquida 

Água em ebulição 

30-300 

12-120 

60-25000 

50-10000 

3000-100000 

Quadro 02: Coeficiente de transferência de calor convectivo por processo e fluido 

Fonte: Material de Aula (IFSC, 2010) 

3.7 EQUAÇÕES REGENTES 

As equações utilizadas para modelagem do escoamento proposto para este trabalho 

avaliam propriedades do fluido a partir de um volume de controle. White (2011) explica que o 

volume de controle é uma região arbitrária do espaço delimitado por uma superfície de controle 

onde as leis de conservação são respeitadas. 

A superfície de controle pode ser subdividida em áreas infinitesimais dA, as quais 

possuem um vetor normal n. Os vetores das propriedades do fluxo não são necessariamente 

perpendiculares ao vetor normal, como mostra a figura 3.2a, sendo assim decompostos em 

componentes normais e tangenciais.  
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Figura 3.2a: Volume de controle delimitado por uma superfície S  

que compreende um fluido com velocidade v 

Fonte: Introdução aos Escoamentos Compressíveis (PONTES; 

MANGIAVACCHI; ANJOS, 2017) 

Em um duto de seção transversal constante, a superfície de controle é definida como 

mostra a figura 3.2b. Dessa forma, o volume de controle tem o formato cilíndrico do tubo por 

onde escoa o fluido, de modo que a área lateral do volume seja em contato com a parede.  

 

Figura 3.2b: Volume de controle delimitado dentro de uma tubulação 

Fonte: Dos Autores 

O teorema de transporte de Reynolds, dado pela equação 3.21, correlaciona a variação 

de determinada propriedade extensiva Φ de um sistema (dada pela derivada material) com o 

fluxo líquido desta propriedade através da superfície de controle e com a variação no tempo da 

mesma dentro do volume de controle por meio da propriedade intensiva η relacionada a Φ. O 

quadro 03 mostra propriedades extensivas e intensivas usadas nas equações conservativas. 

𝐷𝛷

𝐷𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
∫ (ρ η)dV

 

𝑉
+ ∫ (ρ η) 𝐯 ∙ 𝐧 dA

 

𝑆
                   (3.21) 

Equação Propriedade Extensiva 

(Φ) 

Propriedade Intensiva 

(η) 

Conservação de massa Massa 1 

Conservação de energia Energia total 
Energia por unidade de 

massa 

Conservação da 

quantidade de movimento 
Quantidade de movimento Velocidade 

Quadro 03: Equações e suas propriedades relacionadas para  

teorema de transporte de Reynolds 

Fonte: Dos Autores 
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3.7.1 Equação Da Continuidade 

A equação da continuidade denota que não há variação da massa de um fluido ao longo 

do escoamento. Pontes, Mangiavacchi e Anjos (2017) definem que este princípio estabelece 

que a taxa de acumulação de massa m dentro de um volume de controle é igual ao fluxo líquido 

através da superfície de controle, que vale zero. 

O vetor de velocidade do fluido v pode ser separado em duas componentes, sendo a 

componente vn paralela ao vetor normal n e a vt perpendicular ao mesmo. Apenas a velocidade 

paralela contribui para a travessia do fluxo através da superfície. 

Em termos matemáticos, a equação de conservação da massa é expressada pela equação 

3.22a. O primeiro termo representa a taxa de massa dentro do volume de controle, enquanto o 

segundo termo expressa a diferença entre a massa que entra e sai pela superfície de controle. 

𝐷

𝐷𝑡
m = + ∫ ρ 𝐯 ∙ 𝐧 dA

 

𝑆
= 0                     (3.22a) 

De acordo com o teorema de Gauss, uma integral de superfície pode ser reescrita como 

uma integral de volume. Dessa forma, podemos transformar esta equação integral em uma 

equação derivativa para elementos de volume infinitesimal, expressa pela equação 3.22b. 

div(ρ 𝐯) = 0                         (3.22b) 

Sendo o escoamento em regime permanente, pode-se notar que o produto da densidade 

com a velocidade do escoamento é uma constante. Essa constante é o fluxo mássico, obtido 

através do produto da densidade com a velocidade do fluido. Logo, obtemos a equação 3.22c. 

ρ v = G                          (3.22c) 

3.7.2 Equação Da Quantidade De Movimento 

A equação expressa a variação por unidade de tempo da quantidade de movimento de 

um volume fixo no campo de velocidades de um meio contínuo, o que equivale ao somatório 

de forças presentes. Esta variação é igual ao balanço do fluxo da quantidade de movimento 

através da superfície de controle e forças resultantes. (PONTES; MANGIAVACCHI; ANJOS, 

2017). 
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As forças resultantes no sistema são divididas em forças de superfície e forças de campo. 

As forças que atuam sobre a superfície de controle não são obrigatoriamente normais a ela, mas 

sim proporcionais a uma combinação linear das componentes do vetor normal. Além disso, a 

intensidade das forças será proporcional à área de atuação. A conservação é expressada pela 

equação 3.23a. 

∑ 𝑭 =
∂

∂t
∫ ρ 𝐯 dV

 

V
+ ∫ ρ 𝐯 (𝐯 ∙ 𝐧)dA

 

𝑆
                 (3.23a) 

As forças exercidas sobre a superfície de controle em um escoamento dentro de um tubo 

são proporcionadas pela diferença de pressão sobre o fluido na região avaliada (forças normais) 

e pela tensão de cisalhamento τ entre parede de tubo e fluido em movimento (forças 

tangenciais). A combinação dessas forças é expressa matematicamente pela equação 3.23b, 

onde A é a área da seção transversal e Aw é a área superficial de um segmento de tubo. 

∑ 𝑭 = ∫ −P 𝐧 dA
 

𝑆
− ∫ 𝛕 ∙ 𝐧 dA𝑤

 

𝑆
                  (3.23b) 

Para um escoamento interno, a tensão de cisalhamento pode ser dada por uma relação 

com o fator de atrito f, como pode-se ver na equação 3.23c. (BROWN, 2000). 

𝛕 = f ρ
𝐯2

2
                          (3.23c) 

O fator de atrito f pode ser determinado por equações empíricas ou através das curvas 

do diagrama de Moody, demonstradas no apêndice A como usar. Neste trabalho, foi adotada a 

equação implícita de Colebrook, vista na equação 3.23d, em função do número de Reynolds 

Re, do diâmetro do tubo D e da rugosidade relativa εr. 

1
√f

⁄ = −2 log [2,51
Re√𝑓

⁄ + (

εr

𝐷
3,72

⁄ )]                 (3.23d) 

Admitindo-se regime permanente, o termo com derivada no tempo da equação 3.33 é 

anulado. Combinando-a com as equações 3.23a e 3.23b, resolvendo a integral, tem-se a 

conservação de quantidade de movimento expressada pela equação 3.23e. Passando para forma 

diferencial e dividindo pela área da seção transversal, a equação transforma-se na 3.23f. 

−(P𝑓 − P𝑖) 
π D2

4
− f ρ

v2

2
π D (x𝑓 − x𝑖) = ρ v

π 𝐷2

4
(v𝑓 − v𝑖)         (3.23e) 
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dP + 2 f ρ
v2

D
dx + ρ v dv = 0                   (3.23f) 

A equação 3.22c mostrou que o produto da velocidade v com a densidade ρ é o fluxo 

mássico constante G. Dessa forma, a velocidade e sua derivada podem ser expressadas em 

função da densidade, como mostram as equações 3.24a e 3.24b. Combinando as equações 3.23f, 

3.24a e 3.24b, a equação da conservação de massa transforma-se na equação 3.25. 

v =
𝐺

𝜌
                              (3.24a) 

dv = −
𝐺

𝜌2                             (3.24b) 

dP

ρ
+ 2 f 

v2

D
dx −  

G2

ρ3 dρ = 0                      (3.25) 

3.7.3 Equação Da Energia 

A equação da energia iguala a variação de energia dentro de um volume fixo no espaço 

com o balanço do fluxo de energia e de calor através da superfície de controle, o trabalho das 

forças de superfície e de volume e o calor gerado dentro do volume. (PONTES; 

MANGIAVACCHI; ANJOS, 2017). 

Através da equação de transporte de Reynolds, a equação da energia pode ser expressada 

pela equação 3.26a, onde g é o vetor da gravidade. Ao aplicar as simplificações de regime 

permanente e não presença de trabalho W através da superfície de controle, assim como a não 

existência de troca de calor Q, a equação 3.26a se transforma na equação 3.26b, onde h é a 

entalpia do sistema. Sendo o produto da densidade e velocidade constante, da equação 3.26b 

obtém-se a equação 3.26c. Combinando as equações 3.12d, 3.36a e 3.26c, a conservação de 

energia é expressada pela equação 3.27. 

Q̇ − Ẇ =
∂

∂t
∫ ρ (u + 𝐠z +

𝐯2

2
) dV

 

V
+ ∫ ρ (u + 𝐠z +

𝐯𝟐

2
+

𝑃

𝜌
) (𝐯 ∙ 𝐧)dA

 

𝑆
       (3.26a) 

0 = ∫ ρ (h +
𝐯2

2
) (𝐯 ∙ 𝐧)dA

 

S
= 𝑑 [ρ v (h +

v2

2
)]              (3.26b) 

0 = d (h +
v2

2
)                        (3.26c) 

0 = C𝑝dT +
G2

ρ3 dρ                          (3.27) 
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3.8 ESCOAMENTO DE FANNO 

Pontes, Mangiavacchi e Anjos (2017) apresentam o escoamento de Fanno (“Fanno 

Flow”) como um escoamento em regime permanente de gases perfeitos, adiabático, que 

percorre em dutos de seção transversal constante, com fricção, sem troca de calor e sem 

realização de trabalho externo. Para este problema, as equações que regem o escoamento são 

escritas em função do número de Mach. A partir da equação 3.15a e 3.15b pode-se encontrar a 

equação 3.28 que relaciona diretamente a velocidade do fluxo com o número de Mach. Seja γ 

a razão entre os calores específicos à pressão constante e volume constante, como mostra a 

equação 3.29. Realizando a substituição da velocidade nas equações de conservação 3.22b, 3.25 

e 3.27, obtém-se as equações das propriedades do escoamento 3.30, 3.31 e 3.32. 

v =  Ma 
CP

CV

P

ρ
                                  (3.28) 

γ =  
CP

CV
                                    (3.29) 

ρ1

ρ2
=

Ma2

Ma1
√

T2

T1
                                  (3.30) 

P2

P1
=

Ma1

Ma2
√

T2

T1
                                  (3.31) 

T2

T1
=

2+(γ−1 )Ma1
2

2+(γ−1 )Ma2
2                                (3.32) 

As linhas de Fanno (“Fanno Line”) são linhas obtidas num diagrama entalpia-entropia 

(h-s), como mostra a figura 3.3, que conectam pontos com a mesma entalpia de estagnação e 

fluxo mássico. A entalpia de estagnação é o valor mínimo de entalpia para um gás quando este 

é desacelerado até velocidade zero ao encontrar um corpo em meio ao seu escoamento. 

 

Figura 3.3: “Fanno Line” 

Fonte: Adaptado de One-Dimensional Flow with Friction (ANDERSSON, 2017) 



40 

 

 

Em seu material didático, Seitzman (2001) explica que conforme o fluido escoa ao longo 

do duto, maior será a influência do atrito sobre o gás e, como consequência, a entropia do 

sistema aumenta. Para escoamentos inicialmente subsônicos, o número de Mach (Ma) aumenta 

conforme aumenta o comprimento do duto (parte superior da curva), enquanto que para 

escoamentos supersônicos, o número de Mach diminui (parte inferior da curva). Portanto, existe 

um comprimento ideal Lmáx onde, independentemente do tipo de escoamento, o valor final de 

Mach será 1 (escoamento sônico).  

Caso o comprimento da tubulação seja maior que o comprimento ideal Lmáx, o 

escoamento apresentará problemas. Se o escoamento na entrada é supersônico, ocorrerá um 

choque (processo de intensa desaceleração que faz com que o escoamento passe de supersônico 

para sônico em uma distância de microns), enquanto que se o escoamento na entrada é 

subsônico, as condições a montante serão alteradas para que o Mach de saída seja igual a 1. O 

comprimento ideal para a tubulação depende do número de Mach na entrada, de modo que este 

parâmetro é utilizado para determinar comprimentos que as tubulações devem ter. 

A partir da linha de Fanno é possível avaliar a evolução da pressão, temperatura, 

velocidade e densidade do escoamento conforme percorre o duto sob a influência de atrito. 

Algumas destas propriedades mostram comportamentos diferentes quando o escoamento é 

inicialmente subsônico ou supersônico. O quadro 04 mostra o comportamento das propriedades 

termodinâmicas ao longo do duto (aumento da entropia) de acordo com o tipo de escoamento 

inicial. 

Propriedade Subsônico Supersônico 

Mach Aumenta Diminui 

Entalpia Diminui Aumenta 

Temperatura Diminui Aumenta 

Pressão Diminui Aumenta 

Densidade Diminui Aumenta 

Velocidade Aumenta Diminui 

Quadro 04: Consequência para propriedades ao longo de escoamento de Fanno 

Fonte: Georgia Tech (SEITZMAN, 2001-2012) 
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3.9 MÉTODOS NUMÉRICOS 

3.9.1 Método Iterativo De Newton-Raphson 

Um método iterativo consiste na correção de uma variável a partir de um valor inicial 

arbitrário. O método é finalizado quando o novo valor converge para o valor anterior, isto é, o 

erro relativo é menor que uma tolerância, que costuma ser próxima de zero, definida na 

implementação do método. Dentre os métodos iterativos para determinar zeros de funções tem-

se o método de Newton-Raphson. Asano e Colli (2009) explicam que este método calcula a 

cada iteração um novo valor para uma variável (xi+1) com base no seu valor na repetição anterior 

(xi), na função f que rege o comportamento da variável quando esta é igual ao xi (fi) e de sua 

derivada f’ no mesmo ponto (f’i), como pode ser visto na equação 3.33a. O erro percentual é 

calculado pela equação 3.33b.  

xi+1 = xi −
fi

fi
′                        (3.33a) 

erro =  
(xi+1−xi)

xi+1
                        (3.33b) 

O método de Newton-Raphson não terá sucesso em qualquer situação. Existem casos 

em que a função pode apresentar mais de uma raiz, promovendo a aproximação para o zero de 

função mais perto do valor arbitrário inicial e a perda dos demais. Outro caso em que não ocorre 

a convergência pelo método é quando, mesmo tendo uma única raiz, a sequência para a variável 

não converge. Portanto, é preciso que a função seja diferenciável, com derivada contínua. 

(ASANO; COLLI, 2009). 

3.9.2 Método Do Ponto Fixo 

Segundo Asano e Colli (2009), este método é utilizado para identificar a raiz de uma 

função a partir de uma função auxiliar, iterativamente. A condição necessária para que se possa 

achar esta raiz é de que a função auxiliar F* avaliada no ponto x* seja igual ao valor do ponto 

x*, como mostra a equação 3.34. Todo ponto x onde se tem a função auxiliar igual ao próprio 

x é um ponto fixo. Assim, para cada iteração, o ponto x*k+1 será o valor de F*(x*k). 

F∗(x∗) =  x∗                          (3.34) 
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3.10 TEORIA DE CONTROLE 

 O controle autônomo de um sistema tem como princípio a possibilidade de uma 

variável de processo ser medida, transmitida a um controlador e este realizar ações. Franklin, 

Powell e Emani-Naeini (2013) definem que para um controle bem-sucedido buscam-se três 

condições. A primeira é de que o sistema total, representado pela malha, seja estável, pois o 

controle retroalimentado pode aumentar a instabilidade com suas tentativas de correção. Por 

exemplo, um sistema que deve se equilibrar pode falhar devido a suas ações corretivas 

realizarem movimento excessivo para uma direção. A segunda condição é de que a saída do 

sistema seja restrita a um comando, como a abertura de uma válvula. A terceira é a de rejeição 

de distúrbios, medida com propósito de atenuar mudanças causadas por fatores externos, como 

vibrações ou vazamentos.  

 Para desenvolver um controle de sistema dinâmico deve-se elaborar um modelo 

matemático que descreverá aproximadamente, mas de maneira satisfatória de acordo com seus 

objetivos. O ideal é a busca por um modelo simples, porém robusto, capaz de manter 

desempenho independente das mudanças incontroláveis do sistema, como as que podem surgir 

por perturbação, alterando os parâmetros de temperatura, pressão e, por consequência, aqueles 

dependentes deles.  Além disso, é importante que seja capaz de se adaptar a mudanças 

dinâmicas que não sejam provenientes de ruído. 

Um sistema de controle funciona por meio de componentes que formam uma malha de 

controle. A malha de controle pode ser aberta, onde não ocorre de maneira autônoma o controle 

da variável de saída, ou fechada, no caso retroalimentado. O componente principal é o processo 

do qual se tem sua saída controlada. A perturbação é presente no sistema e comporta-se como 

um distúrbio inevitável. O atuador é o instrumento que realiza as ações sobre a variável 

controlada do processo. O controlador é o componente que recebe as informações medidas e 

envia ordens ao atuador. Os sensores são os medidores que leem a variável de processo na saída 

e as transmitem ao controlador. A resposta dos sensores é comparada com o “setpoint”, um 

valor desejado, pelo controlador e então o resultado é enviado como uma ordem ao atuador.  

 Os esquemas de controle mais simples são os de realimentação e antecipação como 

podem ser vistos nas figuras 3.4 e 3.5. O primeiro se comporta considerando apenas a variável 

de processo e a variável controlada. Seja o exemplo de controle térmico em uma sala, o controle 

de realimentação mede a temperatura da sala e com isso controla a vazão de ar frio que entra 
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na mesma. O esquema antecipação considera as perturbações do processo, prevendo as 

oscilações indesejadas. No exemplo da sala, o método de antecipação mediria a vazão de ar por 

brechas da sala, como porta e janelas, e atuaria previamente para evitar os efeitos de tal 

interferência. 

 

Figura 3.4: Exemplo de sistema com realimentação (de malha fechada)  

Fonte: Engenharia de Controle Moderno (Ogata, 2010) 

 

Figura 3.5: Exemplo de sistema com antecipação (de malha fechada) 

Fonte: Controle Antecipatório (Stockler, 2012)  

A estratégia é a filosofia básica do controle dos processos. É ela que define todos os 

instrumentos e também sua disposição física ao longo da planta. É importante tanto para o 

monitoramento como para a reação às suas detecções.  

De acordo com Viana (1999), a escolha do tipo de malha de controle implica em um 

bom conhecimento do comportamento do processo.  Só haverá condições de especificar a malha 

de controle mais apropriada caso todos os questionamentos realizáveis sobre o processo sejam 

respondidos. Ou seja, o melhor controle é aquele aplicado em um processo perfeitamente 

conhecido. 

Para simplificação da montagem do sistema, ele pode ser representado por um diagrama 

de blocos. Eles representam graficamente as funções que cada componente do sistema de 

controle desempenha e o fluxo de sinais entre eles. Dessa forma, o fluxo de sinais pode ser mais 

realisticamente indicado. 

Cada bloco do diagrama equivale a uma operação matemática aplicada ao sinal de 

entrada nesse bloco, que produz um sinal de saída. A função de transferência dos componentes 
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normalmente é incluída nos blocos correspondentes, que estão conectados por setas que 

apontam a direção do fluxo de sinais.  

A facilidade de elaborar um diagrama de blocos apenas interligando os blocos 

componentes de acordo com o fluxo de sinais é uma grande vantagem para essa representação. 

Adicionalmente a essa característica, existe a possibilidade de avaliar a contribuição de cada 

componente para o desempenho global do sistema.  

Comparada à avaliação do próprio sistema físico, a visualização do diagrama de blocos 

pode elucidar de maneira mais fácil a operação funcional do sistema. Ele compreende seu 

comportamento dinâmico, mas não inclui nenhuma informação sobre a construção física do 

sistema. 

Ogata (2011) constata que a função de transferência de um sistema representado por 

uma equação diferencial linear invariante no tempo é definida como a relação entre a 

transformada de Laplace da saída (função de resposta) e a transformada de Laplace da entrada 

(função de excitação), admitindo-se todas as condições iniciais nulas. 

Elas normalmente são usadas para estabelecer as relações de entrada e de saída de 

componentes. Também são utilizadas em sistemas que podem ser descritos por equações 

diferenciais lineares invariantes no tempo. 

Para auxiliar no cálculo do sinal de saída, Mason (1956) estabeleceu uma regra que pode 

ser utilizada com o diagrama de blocos. Essa regra leva em consideração a variável de saída Z, 

a variável de entrada 𝑍𝑖, o produto de cada função de transferência de 𝑍𝑖 a Z, П e o produto de 

cada função de transferência de retroalimentação П𝑓. Ela é expressada na equação 3.35:  

𝑍

𝑍𝑖
=  

П

1+П𝑓
                        (3.35) 

Em geral, a diferença entre os produtos se dá pelos sinais de perturbação, levados em 

consideração no cálculo. Eles não fazem parte do controle em si e não se encontram no caminho 

do sinal de entrada e sinal de saída no diagrama de blocos, mas influenciam no seu resultado. 
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3.10.1 Estratégia De Controle 

As estratégias de controle determinam a lógica de como o atuador deve se comportar 

para determinado sinal de entrada. Este trabalho apresentará duas dessas estratégias de controle, 

sendo elas Duas Posições (ON-OFF) e Controle Proporcional Integral Derivativo (PID).  

A primeira destas estratégias exige que o atuador esteja posicionado ou no máximo ou 

no mínimo. Um exemplo para esta estratégia é no uso de válvulas de segurança, que ao detectar 

qualquer variação indesejada, posiciona-se automaticamente como completamente fechada. 

Ogata (2011) diz que o controle de duas posições é muito usado em sistemas de controle 

industriais e domésticos por ser relativamente simples e barato. Esses fatores, além de auxiliar 

na redução dos custos, facilita a resolução de problemas e operação do sistema. Um exemplo 

pode ser visto na figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Diagrama de Blocos de um controlador duas posições 

Fonte: Engenharia de Controle Moderno (Ogata, 2010). 

Sendo um sinal de saída do controlador u(t) e o sinal de erro atuante e(t), o primeiro 

permanece em um valor máximo ou mínimo, de acordo com o valor do erro (positivo ou 

negativo). Denomina-se intervalo diferencial o intervalo no qual o sinal de erro atuante deve 

variar antes de haver a comutação entre as posições. 

Esse intervalo diferencial faz com que a saída u(t) mantenha o valor atual até o momento 

em que o sinal de erro atuante varie ligeiramente além do valor nulo. Ele pode ser aplicado 

propositalmente, prevenindo a operação exaustiva do mecanismo de abertura e fechamento. 

O PID é elaborado para corrigir o erro, calculado pela diferença do valor medido de uma 

grandeza com o “setpoint”. O cálculo do sinal de resposta é feito pela soma de uma, duas ou 

três parcelas. Estas parcelas correspondem à correção proporcional, integral e derivativa. 

Imagine o exemplo de um controle de temperatura de um processo industrial. Neste processo, 

tem-se um termômetro em contato com o fluido de processo, uma válvula que controla o fluxo 
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de líquido resfriado que chega ao local recipiente onde ocorre o processo e um controlador, 

como mostra a figura 3.7.  

 

Figura 3.7: Esquema de controle de temperatura em processo industrial 

Fonte: Dos Autores 

O ganho proporcional (Kp) modifica o sinal de saída proporcionalmente ao erro. No 

exemplo anteriormente citado, a parcela proporcional seria relativa à diferença de temperatura 

esperada e o valor da temperatura medida, acionando a válvula de modo a aumentar ou diminuir 

o fluxo de fluido resfriado e assim extinguir a diferença de temperatura medida e esperada. O 

ganho integral (Ti) utiliza o erro acumulado para estabilizar a variável de processo igual ao 

“setpoint”, porém valores elevados do ganho aumentam a instabilidade. No exemplo dado, a 

parcela integral seria referente à soma das diferenças entre valor medido e esperado de 

temperatura dentro de um intervalo de interesse. O ganho derivativo (Td) gera uma ação 

antecipatória que compara os erros, melhorando a estabilidade da correção. Considerando o 

exemplo dado, a parcela derivativa seria referente ao quanto a diferença entre as temperaturas 

medida e esperada se modificou no tempo. Ogata (2011) explica que o sinal de saída u(t) do 

controlador para uma estratégia PID é dado pela equação 3.36, onde e(t) corresponde ao erro. 

u(t) = Kpe(t) + Ti ∫ e(t) dt
t

0
+ Td

de(t)

dt
                  (3.36) 

O cálculo das ações do controle PID é dado pelo uso de funções de transferência. Elas 

se dão pela análise do diagrama de blocos, que representam instrumentos nos processos da 

malha. Para trabalhar nesse método, deve-se levar em consideração as informações do sistema 

existentes, de modo a formular os objetivos do controle, atrelá-los aos princípios físico-

químicos do problema e à teoria de Processos de Controle, definindo assim a Estratégia de 

Controle. A figura 3.8 mostra um diagrama de blocos de um controle PID. 
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Figura 3.8: Diagrama de controle PID em blocos 

Fonte: Dos Autores 

Essa estratégia leva em consideração a simulação computacional do processo, para 

monitoramento e controle das variáveis e conhecimento de aparelhos de hardware encontrados 

no mercado, para saber a possibilidade real de medição dos parâmetros. Por fim o sistema de 

controle pode ser instalado.  

3.11 INSTRUMENTAÇÃO 

Segundo Oliveira (1999), “instrumentação é a ciência que aplica e desenvolve técnicas 

para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de 

variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais”. Os instrumentos são os elementos 

que compõem a malha de controle e realizam tarefas. Os instrumentos podem ser definidos pela 

sua função e pelo seu tipo de sinal. 

 Um instrumento pode possuir mais de uma função. É possível identificar a função de 

um instrumento de controle pelo seu código na malha. Este código, chamado “tag”, denota qual 

variável está relacionada ao instrumento e qual a tarefa dele. O quadro 05 mostra essas funções. 
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Tipo de Função Descrição 

Detector 
São dispositivos com os quais conseguimos detectar alterações na variável do 

processo. Pode ser ou não parte do transmissor. 

Transmissor 

Instrumento que tem a função de converter sinais do detector em outra forma 

capaz de ser enviada à distância para um instrumento receptor, normalmente 

localizado no painel. 

Indicador 
Instrumento que indica o valor da quantidade medida enviado pelo detector, 

transmissor, etc. 

Registrador 
Instrumento que registra graficamente valores instantâneos medidos ao longo 

do tempo, valores estes enviados pelo detector, transmissor, controlador etc. 

Conversor 

Instrumento cuja função é a de receber uma informação na forma de um sinal, 

alterar esta forma e a emitir como um sinal de saída proporcional ao de 

entrada. 

Unidade 

aritmética 

Instrumento que realiza operações nos sinais de valores de entrada de acordo 

com uma determinada expressão e fornece uma saída resultante da operação. 

Integrador 
Instrumento que indica o valor obtido pela integração de quantidades medidas 

sobre o tempo. 

Controlador 

Instrumento que compara o valor medido com o desejado e, baseado na 

diferença entre eles, emite sinal de correção para a variável manipulada a fim 

de que essa diferença seja igual a zero. 

Elemento final 

de controle 

Dispositivo cuja função é modificar o valor de uma variável que leve o 

processo ao valor desejado. 

Quadro 05: Classificação por funções de instrumentos 

Fonte: Oliveira, 1999 

Um instrumento pode se comunicar com outros em uma mesma malha por meio de sinal 

pneumático, hidráulico, elétrico, digital, via rádio, via modem entre outros. O tipo de sinal terá 

vantagens e desvantagens, limitando sua utilização de acordo com o processo. Por exemplo, 

para processos onde existe o risco de explosão, o uso de sinais não elétricos é essencial. Os 

tipos de sinais pneumático e elétrico possuem uma faixa de operação padronizada 

internacionalmente, sendo respectivamente de 3 a 15psi (equivalente à faixa de 20,68 a 

103,42kPa) e 4 a 20mA (ou 0 a 5V). São variáveis na seleção do tipo de sinal a velocidade com 

que o sinal é transmitido, os fatores limitantes (como distância máxima ou necessidade de 

tubulação especializada para tal) e o custo. (OLIVEIRA, 1999). 
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O funcionamento do sistema de controle que promove a mistura de gases é dependente 

dos instrumentos utilizados para coleta de dados e manipulação do processo. Para a escolha de 

sensores em geral deve-se primeiramente avaliar a ordem de grandeza da variável medida no 

processo. Seja a proposta de sistema de mistura visto na figura 2.1, com controle em malha 

fechada e com estratégia proporcional derivativa (PD). Como mencionado, são necessários 

instrumentos de medição de temperatura, pressão e válvulas agulhas para controle do fluxo de 

cada gás.  

3.11.1 Sensores De Temperatura 

Existem diversos tipos de sensores utilizados para medição de temperatura. De uma 

forma geral, estes instrumentos avaliam a partir de algum comportamento físico de seus 

componentes os valores de temperatura. Alguns dos tipos de sensores de temperatura são os 

termômetros bimetálicos, termopares e termorresistências. Este trabalho abordará sobre os 

termopares, uma vez que estes foram utilizados para o sistema proposto. 

Os termopares são dispositivos compostos por dois fios de materiais diferentes ligados 

por uma de suas extremidades, como mostra a figura 3.9. O comportamento físico presente 

neste instrumento para que se mensure a temperatura é o efeito termoelétrico Seebeck. Este 

efeito tem como princípio a diferença de potencial elétrico formado nas extremidades livres do 

termopar de acordo com a temperatura em que são expostos, sendo possível assim correlacionar 

a temperatura para valores de tensão medidos. (SILVA, 1996 - 1998). 

 

Figura 3.9: Representação de um termopar 

Fonte: Dos Autores 

A classificação do termopar, assim como sua faixa de operação e a sensibilidade da sua 

resposta através da diferença de tensão, é dependente da dupla de materiais que compõem o 

instrumento. O quadro 06 mostra alguns dos tipos de termopares e suas características.  
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Nome Constituição Gama de 

Temperatura 

B Platina + (30% Ródio-Platina) 273,15 – 2073,15K 

C (Tungstênio-5% Rénio) + (Tungstênio-26% Rénio) 273,15 – 2593,15K 

E (Níquel-Cromo) + (Cobre-Níquel) 3,15 – 1273,15K 

G Tungstênio + (Tungstênio-26% Rénio) 273,15 – 2573,15K 

J Ferro + (Cobre-Níquel) 63,15 – 1023,15K 

K (Níquel-Cromo) + (Níquel-Alumínio) 3,15 – 1643,15K 

N (Níquel-Cobre-Silício) + (Níquel-Silício-Magnésio) 3,15 – 1573,15K 

R Platina + (13% Ródio-Platina) 223,15 – 2023,15K 

S Platina + (10% Ródio-Platina) 223,15 – 2023,15K 

T Cobre + (Cobre-Níquel) 3,15 – 673,15K 

Quadro 06: Classificação e características de termopares 

Fonte: Termopares (SILVA, 1996 - 1998) 

3.11.2 Sensores De Pressão 

A pressão pode ser medida, dentre outras formas, através da deformação elástica de 

componentes do medidor ou por altura da coluna de líquido. Dentre os tipos de sensores, para 

este trabalho foi decidido o uso de sensores de pressão de diafragma.  

O sensor de pressão de diafragma é constituído por uma membrana, que pode ou não 

ser metálica, presa pelas pontas, como mostra a figura 3.10. De acordo com a deflexão desta 

membrana, a pressão tem seu valor medido. A faixa de operação para medidores desse tipo é 

para baixas pressões, na ordem de até 10³kPa. (ACOSTA, 2012). 

 
Figura 3.10: Representação de sensor de pressão de diafragma 

Fonte: Fundamentos de medição de pressão (ACOSTA, 2012)  
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3.11.3 Válvulas  

As válvulas são elementos finais de controle de uma malha. Sua principal função é criar 

obstrução na tubulação para que se controle a vazão do escoamento. As válvulas podem ser de 

obstrução total ou parcial, manual ou automática.  

São aplicadas quando deseja-se controle de vazão direcional e selagem na saída de 

vasos. Sua atuação pode ser por meio de força-motriz externa, com o auxílio de um motor, ou 

de operação automática, por meio de molas ou contrapesos. 

As categorias de uma válvula são: bloqueio, controle, retenção ou segurança. A 

descrição de cada categoria, juntamente de exemplos, pode ser vista no quadro 07. (ACOSTA, 

2012). 

Categoria Descrição Exemplo de 

válvula 

Bloqueio 
Deve trabalhar completamente aberta 

ou completamente fechada 

Válvula gaveta 

Válvula macho 

Controle 

Pode trabalhar com qualquer 

percentual de fechamento, a fim de 

manipular a vazão de saída 

Válvula globo 

Válvula agulha 

Retenção Permite o fluxo em apenas um sentido Válvula wafer 

Segurança 

Seu objetivo é o controle de pressão 

antes e depois da válvula (montante e 

jusante) 

Válvula de 

segurança 

Quadro 07: Classificação e características de válvulas 

Fonte: Especialização em automação industrial (ACOSTA, 2012) 

Dependendo do tipo de válvula selecionada, a relação da vazão com o grau de abertura 

terá comportamento diferente. Existem quatro tipos de características de vazão, sendo elas 

linear, parabólica modificada, igual porcentagem e abertura rápida. Como mostra a figura 3.11, 

pode-se ver a curva da relação de vazão (%) com abertura de válvula (%). 
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Figura 3.11: Característica de vazão de válvulas 

Fonte: Especialização em automação industrial (ACOSTA, 2012) 

Como pode ser visto pela figura 3.11, válvulas de abertura rápida promovem uma alta 

variação de pressão com pequeno grau de abertura da válvula. Este tipo de característica permite 

a passagem quase total da vazão com cerca de 25% do curso. Dessa forma, o ganho de vazão 

para variação de 80% para 90% da válvula aberta é muito pequeno. A característica linear 

determina que a variação da vazão será proporcional ao grau de abertura da válvula. A 

característica igual porcentagem apresenta acréscimos de vazão em relação à vazão do 

momento, ou seja, variação de 10% do curso resultará em acréscimos de vazões diferentes 

dependendo do grau de abertura atual. Assim, o ganho de vazão na característica igual 

porcentagem é baixo no início de abertura da válvula e cresce conforme a abertura aumenta. 

Por fim, a parabólica modificada apresenta comportamento intermediário às válvulas de 

característica linear e igual porcentagem. (ACOSTA, 2012). 
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4 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO 

4.1 MODELO DE EQUAÇÃO DE ESTADO 

A escolha do modelo de equação de estado é fundamental para qualquer passo seguinte 

de controle da mistura ou previsão de escoamento. A partir da escolha feita serão relacionadas 

as propriedades de pressão, temperatura, número de mols e volume específico de cada gás em 

trabalho.  

Seguindo o método de validação explicado no capítulo 2, a validação é dada mediante 

a verificação do volume específico do nitrogênio. Para as equações implícitas, foi utilizado o 

Método de Ponto Fixo para encontrar raízes, elaborado no Mathematica (software do Wolfram), 

que pode ser encontrado no apêndice B. 

Com base na validação, para efeitos de cálculo de densidade (ρ), foi utilizada a equação 

de gás ideal 3.1b, dividida pela massa molar do gás, transformando-se na equação 4.1, onde R’ 

é a constante universal dos gases dividida pela massa molar do gás.  

P = ρR′T                            (4.1) 

4.2 MODELO DE ESCOAMENTO 

Uma simplificação adotada para este trabalho foi de que o escoamento acontece em 

regime permanente. Essa hipótese foi levantada com base em dados experimentais, pelos quais 

constatou-se que a taxa de variação de pressão na câmara de gás ao longo do preenchimento é 

muito pequena.  

Utilizando a equação de conservação da quantidade de movimento, demonstrada na 

equação 3.25, e multiplicando pelo quadrado da densidade, tem-se a equação 4.2a. Ao integrar, 

obtém-se a equação 4.2b, a qual contém um termo integral da densidade em relação a variação 

de pressão, uma vez que não é conhecido este comportamento.  

ρ dP + 2 f 
G2

D
dx −  

G2

ρ
dρ = 0                     (4.2a) 

∫ ρ dP + 2 f 
G2

D
(x𝑖+1 − x𝑖)  − G2 ln (

ρ𝑖

ρ𝑖+1
) = 0               (4.2b) 
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Integrando a equação de conservação de energia, expressada pela equação 3.27, tem-se 

a equação que descreve a temperatura em cada ponto da tubulação em função de sua 

temperatura num ponto anterior, densidade e calor específico, expressada pela equação 4.3. 

T𝑖+1 = T𝑖 −  
G2

2 CP
(1

𝜌𝑖+1
2⁄ − 1

𝜌𝑖
2⁄ )                      (4.3) 

Conhecendo a equação de estado de gás ideal, demonstrada pela equação 4.1, pode-se 

achar uma equação para a pressão em cada ponto do escoamento a partir da equação 4.3 para 

temperatura. Assim, combinando as equações 4.1 e 4.3, obtém-se a equação 4.4a para pressão 

em função da pressão no ponto anterior da tubulação, densidade, constante do gás e calor 

específico. Derivando a equação 4.4a obtém-se a equação 4.4b em função da densidade, 

podendo ser aplicada na equação 4.2b. 

P𝑖+1 = P𝑖
𝜌𝑖+1

 

𝜌𝑖
 ⁄ −  

G2𝑅′

2 CP
(1

𝜌𝑖+1
 ⁄ −

𝜌𝑖+1
 

𝜌𝑖
2⁄ )                (4.4a) 

𝑑P =
P𝑖

𝜌𝑖
 ⁄ − 

G2𝑅′

2 CP
(− 1

𝜌𝑖+1
2 ⁄ − 1

𝜌𝑖
2⁄ )                  (4.4b) 

Retornando para a equação 4.2b, substituindo a equação 4.4b dentro da integral, 

encontra-se uma equação em função somente da densidade. Esta equação é expressada pela 

equação 4.5a. Como é uma função implícita, foi utilizado o método de Newton-Raphson para 

determinação da densidade em cada ponto do escoamento. Para isso, foi necessário encontrar a 

derivada da equação 4.5a, sendo esta dada pela equação 4.5b. Por fim, a implementação do 

método iterativo para determinação da densidade é demonstrada pela equação 4.5c, onde fi é a 

função dada pela equação 4.5a e f’i é a equação 4.5b. A tolerância de convergência foi de 10-³. 

1

2

P𝑖 

𝜌𝑖
 (𝜌𝑖+1

2 − 𝜌𝑖 
2 ) +

G2𝑅′

CP
(

1

2
ln (

ρ𝑖+1

ρ𝑖
) +

1

4
(

ρ𝑖+1

ρ𝑖
)

2

) + 2 f 
G2

D
(x𝑖+1 − x𝑖)  − G2 ln (

ρ𝑖

ρ𝑖+1
) = 0          (4.5a) 

P𝑖 𝜌𝑖+1
 

𝜌𝑖
 +

𝐺2

𝜌𝑖+1
 +

𝐺2𝑅′(
1

2 𝜌𝑖+1
 +

𝜌𝑖+1
 

2 𝜌𝑖
 2)

CP
 = 0                        (4.5b) 

ρi+1 = ρi −
fi

fi
′                          (4.5c) 

A velocidade foi obtida através da relação demonstrada na equação de conservação de 

massa, expressada pela equação 3.22c, onde define-se que o fluxo mássico é constante. Assim, 

a velocidade é dada pela razão do fluxo mássico pela densidade em qualquer ponto do tubo, 
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como pode ser visto pela equação 4.6. Com as equações 3.15a, 3.15b e 4.6 é possível achar o 

valor do número de Mach em cada ponto do escoamento e então realizar a validação do modelo 

com as equações de Fanno. 

vi+1 =
G

ρi+1
                             (4.6) 

Um problema enfrentado para realização deste trabalho foi a impossibilidade de 

mensurar a vazão mássica (ṁ) na saída das válvulas de controle. A solução adotada pelos 

autores para este problema foi de um método iterativo, no qual a correção é calculada com base 

na razão do valor de pressão final calculado (Pf,calc) com o valor de pressão final medido (Pf,med). 

O erro percentual (erroP), calculado pela equação 4.7, compõe a equação de correção. A 

equação de correção 4.8 foi elaborada empiricamente pelos autores, desenvolvendo uma função 

de modo que o ajuste convirja mais rapidamente.  

erroP = 1 − Pf,calc Pf,med⁄                         (4.7) 

ṁ = ṁ ∗ ((Pf,med − erroP) Pf,med⁄ )0.5                    (4.8) 

Para que não existisse a possibilidade deste escoamento se tornar supersônico e causar 

choques, o controle das válvulas é feito de maneira que o escoamento seja sempre subsônico. 

A forma de ajuste para essa função foi similar à adotada para a vazão mássica, alterando a 

função de ajuste para a equação 4.9, sendo a variável de controle a pressão inicial do 

escoamento (Pinicial) com base no número de Mach calculado na entrada da câmara de gás 

(Mafinal). 

 Pinicial = Pinicial ∗ 1 Mafinal⁄                        (4.9) 

Uma vez que é encontrado o valor de pressão inicial ideal, o controle proporcional-

derivativo poderá ajustar as válvulas de maneira que se mantenha a proporção entre a 

concentração dos gases, mas que atenda a característica de escoamento subsônico. 

Para validação do modelo, foi avaliada uma simulação de mistura com 50% nitrogênio 

(N2) e 50% de Oxigênio (O2). A pressão inicial considerada foi 1330Pa e final de 130Pa. A 

temperatura no início da mistura foi de 300K. Para propriedades intensivas da mistura, tais 

como calor específico e constante dos gases, foi utilizada a equação de fração mássica, dada 

pela equação 3.6b. 
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4.3 MODELO DA INSTRUMENTAÇÃO 

O desenvolvimento da instrumentação dá-se em quatro etapas. A primeira é a escolha 

do sensor de temperatura, a segunda é a escolha do sensor de pressão, a terceira é a escolha da 

válvula agulha para realização do controle e, por fim, a alocação dos instrumentos no sistema. 

O ponto de atenção para a escolha do sensor de temperatura, assim como para a escolha do 

sensor de pressão, foi a faixa de operação. Reconhecendo que a temperatura varia muito pouco 

ao longo de todo escoamento, mantendo-se próximo da temperatura ambiente, foi escolhido 

para o projeto do sistema o termopar do tipo K com comunicação para Arduino com capacidade 

de medir temperaturas entre -50 e 400ºC (223,15 e 673,15K). A leitura de temperatura deste 

sensor é linear, de acordo com a equação 4.10, onde Ts é a temperatura medida e VT é a tensão 

emitida pelo sensor ao controlador. 

Ts = 90 V𝑇 + 223,15                        (4.10) 

O sensor de pressão já existente no laboratório é do tipo diafragma, da marca MKS-

Baratron. Após algumas medições, foi elaborada a tabela 4.1, com pontos relacionando a 

pressão medida com a tensão emitida pelo sensor.  

Tabela 4.1: Pontos experimentais de relação Pressão – Tensão 

Fonte: Lucas Ramos 

Assim, tornou-se possível a interpolação da curva que correlaciona essas grandezas por 

meio de um polinômio expressado pela equação 4.11, onde PP é a pressão medida e VS é a 

tensão emitida pelo sensor. O polinômio, originalmente do 3º grau, pode ser simplificado até o 

1º grau, tendo em vista que os valores dos coeficientes do 3º e 2º grau são desprezíveis quando 

comparado aos demais. O gráfico do comportamento do polinômio e a relação deste com os 

pontos experimentais pode ser visto na figura 4.1. 

VS = (PP − 4,5282) 0,9804⁄                      (4.11) 

Pressão 

(Pa) 

Tensão 

(mV) 

Pressão 

(Pa) 

Tensão 

(mV) 

Pressão 

(Pa) 

Tensão 

(mV) 

140 137 215 213 338 336 

172 170 225 223 439 437 

205 203 235 232 497 495 

207 205 245 243 613 611 
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Figura 4.1: Curva do polinômio que correlaciona tensão e pressão do manômetro com 

pontos experimentais 

Fonte: Dos Autores 

Para escolha da válvula agulha planejada para o controle do processo, deve-se atentar 

ao coeficiente de vazão (Kv) oferecido por ele e comparar com o coeficiente de vazão desejado 

para a malha. 

Para gases, o coeficiente de vazão é calculado pela equação 4.12, onde Qv é a vazão 

volumétrica em m³/h e Dr é a densidade relativa do gás (sendo o ar a referência). A pressão 

nesta equação é dada em bar e a temperatura em Kelvin. Esta equação é permitida porque o 

fluxo é subcrítico, ou seja, a pressão posterior à válvula é tal que o gás não passa para o estado 

líquido.  

Kv = (Qv/295) √Dr T/((Pi+1 − Pi)(Pi+1 + Pi))                 (4.12) 

Assim, foi planejada a válvula Integral Bonnet Needle Valve, da empresa Swagelok, 

com coeficiente de vazão igual a 0,73. Esta válvula não possui comunicação digital, sendo de 

cursor manual. Por tanto, para sua automação, seria acoplado junto a ela um servo motor, sendo 

seu grau de giro controlado de acordo com a tensão enviada pelo Arduino.  

O servo motor escolhido para o projeto foi o modelo Servo TowerPro MG996R com 

rotação de 360º, uma vez que seu torque certamente seria capaz de movimentar o cursor da 

válvula. É utilizado um acoplamento de engrenagens entre o servo motor e a válvula para 

transmissão do movimento. De acordo com a tensão enviada ao motor, um ângulo será 
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interpretado, promovendo assim a mesma abertura à válvula. A tensão de operação deste motor 

está na faixa de 4,8 até 6V. 

A montagem planejada do Arduino com o servo motor é demonstrada pela figura 4.2. 

O motor possui três fios, os quais representam a alimentação, o aterramento e o sinal. O Arduino 

possui dois tipos de portas, as digitais e analógicas. As portas analógicas podem emitir sinais 

numa escala entre 0 e 1024, enquanto que para as portas digitais o sinal emitido é máximo ou 

mínimo (5 ou 0V). Contudo, as portas digitais PWM conseguem simular o comportamento de 

uma porta analógica, sendo então usadas para emitir sinais dentro de uma escala.  

 

Figura 4.2: Montagem do servo motor no Arduino 

Fonte: https://www.instructables.com 

A figura 4.3 reflete o esquema do sistema planejado neste trabalho, onde à esquerda 

tem-se os cilindros com gases 1 e 2, genéricos, com suas linhas de distribuição até o ponto onde 

se encontram e ocorre a mistura, sendo então levada até a célula gasosa para que seja 

bombardeada por elétrons durante o experimento. Na linha de distribuição de cada gás tem-se 

um medidor de pressão, um de temperatura e uma válvula agulha, na linha onde escoa a mistura 

tem-se um medidor de pressão e temperatura e na célula gasosa tem-se um medidor de pressão. 

 

 Figura 4.3: Esquema do sistema de mistura 

Fonte: Dos Autores 

https://www.instructables.com/
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4.4 MODELO DE CONTROLE 

Primeiramente, antes que fossem elaboradas as relações matemáticas interligando os 

componentes da malha de controle, foi desenvolvido o diagrama em blocos da malha do projeto, 

visto na figura 4.4.  

 
Figura 4.4: Diagrama de bloco para proposta de sistema de controle 

Fonte: Dos Autores 

As variáveis presentes no diagrama acima são: 

 PP: Valor de pressão do processo, medido no ponto em que ocorre a mistura dos 

gases; 

 VS: Tensão emitida pelo sensor de pressão correspondente ao valor medido; 

 VSP: Tensão correspondente à pressão desejada no ponto de mistura (“Setpoint”); 

 VA: Diferença entre a tensão esperada e a tensão emitida pelo sensor, a fim de 

determinar o erro de pressão no sistema; 

 Vm,i: Tensão de alimentação para cada servomotor, a qual determina o 

posicionamento em graus do giro; 

 XV,i: É o curso para cada válvula agulha, ou seja, percentual de abertura dela; 

 QV,i: É a vazão volumétrica do escoamento através de cada válvula; 

 QVT: É a vazão volumétrica total da mistura, sendo a soma de QV de cada gás. 

Com base nas especificações de cada componente, tais como faixa de operação para 

sensor e motor e característica de vazão inerente para a válvula, foram determinadas as 

equações de correlação entre os sinais. A função que relaciona PP e VS foi expressada pela 

equação 4.11. A variável VA é determinada pela equação 4.13, sendo a diferença entre VSP e 

VS. A função que correlaciona a tensão para acionamento de cada motor para correção do erro 
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com o sinal de entrada no controlador é dada pela equação 4.14. A relação entre a abertura de 

cada válvula com o acionamento de seu motor é dada pela equação 4.15. Para a função que 

relaciona a vazão volumétrica de cada gás com a abertura de sua válvula foi determinada, com 

base na equação 4.12 com ajuste de unidades, pela equação 4.16, uma vez que a válvula tenha 

característica de vazão inerente do tipo linear, como ilustra a figura 3.11. Por fim, a relação 

entre a pressão de saída e vazão volumétrica total é dada pela equação 4.17, onde dt é o intervalo 

de tempo entre a medição atual e anterior. O modelo de gás ideal, utilizado em toda 

implementação deste trabalho, foi considerado para obtenção da equação 4.17. 

VA = VSP − VS                          (4.13) 

Vm = Vm − Concentração ∗
Vol.  do gás

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑜 𝑔á𝑠 1
∗ 0,2048 (KP VA + 𝑇𝑑

 (VA−VA 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑑𝑡
)        (4.14) 

XV = 0,9766 ∗ 10−4 Vm                       (4.15) 

QV = 5,98 ∗ 10−7 √
(Pi+1−Pi)(Pi+1+Pi)

Dr T
  XV                 (4.16) 

PP =
n R T

QVT dt
                            (4.17) 

Combinando as equações 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, montou-se o controle da 

pressão através do acionamento das válvulas agulha de acordo com a diferença entre a pressão 

desejada (obtida na simulação do escoamento) e a pressão medida no início do escoamento da 

mistura. A influência do controle PD deu-se sobre a variável VA para cálculo de cada Vm. O 

Arduino controla independentemente e simultaneamente, por meio dos servomotores, cada 

válvula, de modo que o ajuste de cada uma considera a razão dos volumes das moléculas de 

cada gás utilizado e mantém as concentrações escolhidas para mistura. 

Os valores dos ganhos proporcional (KP) e derivativo (Td) usados foram, 

respectivamente, 40 e 0,5. Estes valores foram obtidos por método de tentativa e erro aplicados 

em uma simulação. Ao encontrar um comportamento esperado na simulação, estas constantes 

foram selecionadas para projeto do controle. Estes valores conferem suavização aos valores de 

abertura da válvula, evitando oscilações duradouras, de modo que o baixo valor do ganho 

derivativo protege o sistema de erros com oscilações significativas. Para validação do controle, 

foi feita uma simulação a partir das equações de controle citadas acima com Vm inicial=0, para 

um valor de pressão inicial de 410Pa, pressão desejada de 400Pa e intervalo de leitura de 0,5s.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DE EQUAÇÃO DE ESTADO 

Os dados na tabela 5.1 foram retirados da tabela B.2.2 encontrada no livro Fundamentos 

da Termodinâmica. As tabelas 5.2, 5.3 e 5.4, respectivamente, apresentam os valores de volume 

específico calculados pelas equações de estado de gás ideal, de Van der Waals e de Beattie-

Bridgeman. 

Tabela 5.1: Volume específico tabelado para Nitrogênio 

Pressão  

(kPa) 

Temperatura (K) 

150 200 250 300 400 

100 0,44261 0,59231 0,7414 0,89023 1,18983 

500 0,08643 0,11744 0,14782 0,17792 0,23749 

2000 0,01954 0,02844 0,03656 0,0444 0,0593 

6000 0,00442 0,00877 0,01194 0,0148 0,02019 

10000 0,00239 0,00501 0,00711 0,00895 0,01232 

Fonte: Fundamentos da Termodinâmica (VAN WYLEN; SONNTAG; BORGNAKKE, 

2013) 

 

Tabela 5.2: Volume específico por equação de Gás Ideal para Nitrogênio  

Pressão  

(kPa) 

Temperatura (K) 

150 200 250 300 400 

100 0,44521 0,59361 0,74201 0,89041 1,18721 

500 0,08904 0,11872 0,14840 0,17808 0,23744 

2000 0,02226 0,02968 0,03710 0,04452 0,05936 

6000 0,00742 0,00989 0,01237 0,01484 0,01979 

10000 0,00445 0,00594 0,00742 0,00890 0,01187 

Fonte: Dos Autores 
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Tabela 5.3: Volume específico por equação de Van der Waals para Nitrogênio  

Pressão  

(kPa) 

Temperatura (K) 

150 200 250 300 400 

100 0,44267 0,592049 0,74104 0,88989 1,18711 

500 0,08645 0,117159 0,14744 0,17751 0,23736 

2000 0,01948 0,028111 0,03616 0,04398 0,05930 

6000 0,00409 0,008374 0,01153 0,01439 0,01978 

10000 0,00267 0,004690 0,00674 0,00858 0,01196 

Fonte: Dos Autores 

 

Tabela 5.4: Volume específico por equação de Beattie-Bridgeman para Nitrogênio  

Pressão  

(kPa) 

Temperatura (K) 

150 200 250 300 400 

100 0,44262 0,59224 0,74131 0,89012 1,18747 

500 0,08645 0,11741 0,14777 0,17787 0,23775 

2000 0,01956 0,02842 0,03652 0,04436 0,05970 

6000 0,00436 0,00878 0,01192 0,01478 0,02018 

10000 0,00224 0,00505 0,00712 0,00894 0,01232 

Fonte: Dos Autores 

O erro percentual em função da temperatura de cada método pode ser visto nas figuras 

5.1, 5.2 e 5.3, para as pressões de 100kPa, 2MPa e 10MPa, respectivamente. Pode-se notar que 

para todos os métodos, quanto maior for a pressão, maior é o desvio. 

 

Figura 5.1: Desvio de modelos de gases à 100kPa 

Fonte: Dos Autores 
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Figura 5.2: Desvio de modelos de gases à 2MPa 

Fonte: Dos Autores 

 

 

Figura 5.3: Desvio de modelos de gases à 10MPa 

Fonte: Dos Autores 

Com estas curvas, torna-se possível avaliar uma tendência do desvio de volume 

específico para cada valor de temperatura e pressão. Sabendo que as condições de aplicação 

propostas a este trabalho estão na faixa de 30 a 1000Pa e temperatura de 300K, admite-se que 

o modelo de gás ideal é suficiente por sua simplicidade e erro na ordem inferior a 0,5%. 

5.2 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DO MODELO DE ESCOAMENTO 

O desenvolvimento da densidade, pressão, temperatura, velocidade e número de Mach 

do escoamento ao longo do tubo pode ser visto, respectivamente, nas figuras 5.4a, 5.4b, 5.4c, 

5.4d e 5.4e. O código utilizado para modelagem pode ser encontrado no apêndice C. 
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Figura 5.4a: Comportamento da densidade ao longo do escoamento 

Fonte: Dos Autores 

 

Figura 5.4b: Comportamento da pressão ao longo do escoamento 

Fonte: Dos Autores 

 

Figura 5.4c: Comportamento da temperatura ao longo do escoamento 

Fonte: Dos Autores 
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Figura 5.4d: Comportamento da velocidade ao longo do escoamento 

Fonte: Dos Autores 

 

Figura 5.4e: Comportamento do número de Mach ao longo do escoamento 

Fonte: Dos Autores 

Comparando este resultado com o quadro 04, pode-se confirmar que o escoamento 

segue a previsão do problema de Fanno. O decréscimo da temperatura visto na figura 5.4d é 

referente à expansão da mistura de gases. A pressão inicial vista na figura 5.4c, de 

aproximadamente 240Pa, é decorrente ao controle das válvulas para que o escoamento seja 

subsônico. Verificando o resultado obtido pelo modelo com as equações de Fanno, tem-se uma 

diferença de 0,003% no ponto final do escoamento, considerando assim o modelo bem-sucedido 

em seu propósito. Com o modelo validado, pode-se monitorar as propriedades do escoamento 

em qualquer ponto ao longo do tubo. As simulações numéricas também corroboraram com a 

hipótese de regime permanente, uma vez que o fluxo mássico calculado na entrada da câmara 

de gás, avaliado nos momentos com pressão máxima e mínima na câmara, teve uma variação 

de 0,03kg/m²s. 
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5.3 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DE CONTROLE 

Conforme a validação do controle mencionada no capítulo anterior, obteve-se o 

resultado visto na figura 5.5. Como pode ser visto, em cerca de 5 segundos o valor medido 

converge para o esperado, comprovando a eficiência do controle. Outro ponto positivo sobre 

este controle é o fato de que a pressão medida não ultrapassou o valor esperado, garantindo 

segurança ao processo que utilizar este controle. 

 

Figura 5.5: Comportamento da pressão mediante ao controle comparada com “setpoint” 

Fonte: Dos Autores 

A pressão medida é dada pela soma das pressões individuais de cada gás, como prevê o 

modelo de Dalton uma vez que o volume e temperatura são constantes. Como a validação foi 

realizada em cima de uma simulação, não há ruídos, sendo o exemplo de um controle robusto. 

  

https://www.instructables.com/
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6 CONCLUSÕES E PREVISÕES FUTURAS 

Foi possível, durante a realização do trabalho, definir uma modelagem que descrevesse 

o escoamento numericamente de forma compatível com as previsões da revisão bibliográfica. 

Assim, foi desenvolvido um sistema de controle para realizar a mistura de gases proposta de 

acordo com a concentração desejada. 

De acordo com as validações de cada etapa do projeto, pode-se admitir que o objetivo 

foi atendido. A utilização de gás ideal foi satisfatória considerando a natureza do problema 

proposto. Foi possível apresentar um modelo que pudesse avaliar o escoamento e realizar o 

controle da instrumentação de acordo com os parâmetros desejados. 

O trabalho pôde então agregar ao experimento com um modelo que pode a ele ser 

aplicado de modo a possibilitar o estudo com a nova configuração da câmara de gás. Isso foi 

possível já que as propriedades do gás previstas pelo modelo de gás ideal demonstraram ser 

compatíveis com o previsto na revisão bibliográfica, as propriedades do escoamento previstas 

numericamente foram adequadas ao esperado pelo quadro de Fanno, a modelagem numérica 

foi apta a manter o escoamento subsônico e a resposta do controle foi adequada.  

Para sistemas com pressão elevada ou temperatura muito baixa, o modelo proposto 

poderia ser adaptado utilizando uma das equações de estado de gás real demonstrado neste 

documento. Assim, mesmo em situações em que o aparato instrumental ou o local do 

experimento apresentassem características diferentes das consideradas, é possível realizar 

adaptações que mantenham o modelo relevante. 

A modelagem do escoamento não se restringe somente a este experimento, porém 

qualquer tipo de escoamento em que se verifiquem as hipóteses admitidas e validadas neste 

trabalho. A falta de instrumentos adequados fez com que grandezas fundamentais para análise 

em tempo real do escoamento fossem obtidas através de simulação numérica. Uma melhoria 

considerável seria a utilização de instrumento para medição direta da vazão mássica do 

escoamento gasoso, tendo um ganho computacional para a demonstração do desenvolvimento 

das propriedades de temperatura, pressão, velocidade e densidade do escoamento gasoso. 

A mencionada falta de instrumentos se deu por questões orçamentárias e logísticas. Uma 

sugestão para trabalhos futuros é própria aplicação do controle e da instrumentação e sua 

subsequente verificação real. Entretanto, com as simulações numéricas pode-se determinar o 
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fluxo mássico que chega à câmara de gás, permitindo a avaliação da quantidade de mols de 

cada componente da mistura.  

Outra possível linha a se seguir é a análise da variação da diferença de pressão do 

escoamento ao longo do tempo. Por hora, essa variação não foi levada em consideração por ser 

pequena considerando os valores absolutos de pressão. Da mesma forma, a consideração da 

troca de calor entre fluido e ambiente modificaria o quadro do modelo proposto neste trabalho.  

Contudo, é uma opção para avaliar diferentes sistemas, que possam apresentar variações 

de pressão mais bruscas ou que trabalhem em números absolutos diferentes. Logo, é válido 

verificar se o modelo utilizado no presente trabalho continua válido ou se precisaria de ajustes 

referentes a essa questão.  

É possível também avaliar diferentes métodos numéricos para a resolução do modelo, 

que possam fornecer convergências mais rápidas ou mais precisas. Tais métodos poderiam 

aprimorar o sistema de controle e instrumentação ou apenas a análise do próprio escoamento. 

As validações dos métodos utilizados neste trabalho foram através da ferramenta de 

programação Mathematica. Para maior automatização e integração do sistema, é uma possível 

futura melhoria a elaboração de uma interação direta dos dados, que são colhidos de planilha 

Excel e sensores associados ao Arduino, com uma interface de software. Através desse 

software, usando as equações elaboradas e validadas neste trabalho, a experiência para o usuário 

poderia ser mais amigável, facilitando não só a visualização dos dados, mas também, com o 

uso de um banco de dados, transitar entre combinações de gases para experimentos. 
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ANEXO A – COEFICIENTES PARA VISCOSIDADE E  

CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

(Matos, 1998) 
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APÊNDICE A – UTILIZAÇÃO DO DIAGRAMA DE MOODY 
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O diagrama de Moody é utilizado para determinação do fator de atrito de um 

escoamento. Ele é dado em função do número de Reynolds do escoamento e da rugosidade 

relativa por onde percorre o fluido. O diagrama pode ser visto na figura abaixo. 

 

Para leitura, encontra-se primeiramente o valor do número de Reynolds. Em seguida, 

deve-se subir até tocar uma das curvas de rugosidade relativa. Após localizar o ponto onde a 

linha vertical que parte do número de Reynolds encontra a curva de rugosidade, segue-se 

horizontalmente para esquerda e assim determinando o fator de atrito. Este tipo de avaliação 

pode gerar erros devido a aproximações das variáveis.  
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APÊNDICE B – CÓDIGO PARA CÁLCULO DAS  

EQUAÇÕES DE ESTADO 
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Gás A - Nitrogênio 

clear[PcA,TcA,VcA,mmA,RA,c0A,c1A,c2

A,c3A,CPA,μkA]; 

PcA=3400000; 

TcA=126.26; 

VcA=0.0032; 

c0A=1.11; 

c1A=-0.48; 

c2A=0.96; 

c3A=-0.42; 

μkA = {0.31619-5,0.56192-7,0.24148-

10,0.61370-14}; 

mmA= 0.0280134; 

RA= Rgeral/mmA; 

 

Gás B - Oxigênio 

clear[PcB,TcB,VcB,mmB,RB,c0B,c1B,c2

B,c3B,CPB,μkB]; 

PcB=5043000; 

TcB=154.58; 

VcB=0.002294; 

c0B=0.88; 

c1B=-0.0001; 

c2B=0.54; 

c3B=-0.33; 

μkB = {0.26918-5,0.68519-7,0.29857-

10,0.75600-14} 

mmB= 0.0319988; 

RB= Rgeral/mmB; 

 

1. Equações de Estado 

Gás Ideal 

PGasIdeal[ρ_,T_,R_]:=ρ R T 

νGasIdeal[P_,T_,R_]:=R T/P 

 

Van der Waals 

νVdW[P_,T_,R_,a_,b_]:= 

Module[{Pvw=P,Tvw=T,Rvw=R,avw=a,b

vw=b,erro,nu,nuOld,cont=0}, 

  erro = 10; 

  nuOld=1; 

   

  While[erro>10-4,{ 

    nu=(Rvw Tvw nuOld/(nuOld-bvw)-

avw/nuOld)/Pvw; 

    erro=Abs[Pvw-Rvw Tvw /(nu-

bvw)+avw/nu2]/Pvw; 

    (*Print["ν =",nu,"| ν Old =",nuOld,"| 

Erro =",erro];*) 

    nuOld=nu; 

    }]; 

  Return[nu]; 

  ] 

 

aVdW[R_,Tc_,Pc_]:=27 R2 Tc2/(64 Pc); 

bVdW[R_,Tc_,Pc_]:=R Tc/(8 Pc); 

 

 

Beattie-Bridgeman 

Clear[νBB] 

νBB[P_,T_,R_,a_,b_,c_,A0_,B0_]:= 

Module[{Pm=P,Tm=T,Rm=R,am=a,bm=b

,cm=c,A0m=A0,B0m=B0, 

   Am,Bm,erro,nu,nuOld,func,deriv}, 

  erro = 10; 

  nuOld=1; 

   

  While[erro>10-4,{ 

    Am=A0m(1-am/nuOld); 

    Bm=B0m(1-bm/nuOld); 

    nu=Sqrt[(Rm Tm /Pm)(1-cm/(nuOld 

Tm3))(nuOld+Bm)-Am/Pm]; 

    erro=Abs[(Pm-(Rm Tm /nu2(1-cm/(nu 

Tm3))(nu+Bm)-Am/nu2))/Pm]; 

    nuOld=nu; 

    }]; 

  Return[nu]; 

  ] 
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NRe[μ0_,M0_,De0_]:=M0 De0/μ0; 

 

hnewton[m_,k_,d_,cp_,μ_]:=k/d 0.023  

NRe[μ,m,d]0.8 (cp μ/k)0.4; 

 

atritof[M0_,μ0_,D0_,K0_]:=Module[ 

{M=M0,μ=μ0,dd=D0,kk=K0,fOld,fNew,f

A,fB,errof,cont,nRe}, 

   { 

    fOld=1; 

    errof=2; 

    cont=0; 

    fA=1; 

    fB=2; 

    nRe=NRe[μ,M,dd]; 

    (*Print["Re: ",nRe];*) 

    While[cont<1000 && Abs[fB/fA-

1]>0.001, 

     (*fNew=(-

2*Log[2.51/(nRe*Sqrt[fOld])])^-2;*) 

     (*errof=Abs[(fNew-fOld)/fOld];*) 

     (*fNew=(errof)*fOld;*) 

     fB=-

2*Sqrt[fOld]*Log[0.27*kk/dd+2.51/(nRe*

Sqrt[fOld])]; 

     errof=Abs[fA/fB]; 

     (*Print["It: ",cont," |fA: ",fA," |fB: 

",fB," |Erro: ",errof," |fOld: ",fOld];*) 

     fNew=errof*fOld; 

     fOld=fNew; 

     cont=cont+1; 

     ]; 

    Return[fNew,Module]; 

    }]; 

 

D[P[ii-1] ρ[ii]/ρ[ii-1] -G2 R/(2 cp)(ρ[ii]-1-

ρ[ii]ρ[ii-1]-2),ρ[ii]] 

P[-1+ii]/ρ[-1+ii]-(G2 R (-(1/ρ[-1+ii]2)-

1/ρ[ii]2))/(2 cp) 

 

rho[P0_,rho0_,G_,R_,cp_,ff_,δx_,dd_,ρne

w_]:=0.5P0/rho0(ρnew2-rho02)+G2 R/cp 

(0.5 Log[ρnew/rho0]+0.25(ρnew/rho0)2)-

G2 Log[rho0/ρnew]+G2 2(ff δx)/dd; 

 

drho[P0_,rho0_,G_,R_,cp_,ff_,δx_,dd_,ρn

ew_]:=(ρnew  P0)/rho0+G2/ρnew+(G2 R 

(0.5/ρnew+(0.5  ρnew)/rho02))/cp; 

 

Desenvolvimento[pressaoIn_,pressaoOut_,

Tsup_,temp0_,constR_,diam_,compr_,rug_

,gasForm1_,gasForm2_,percent1_,percent2

_]:=Module[ 

   {dd=diam,ϵ=rug,LL=compr,area,vol,    

R=constR,P1=pressaoIn,P2=pressaoOut,ga

s1=gasForm1,gas2=gasForm2, 

perc1=percent1,perc2=percent2,percMass

A,percMassB, 

M,G,ρ,v,q,h,nRe,Ma,ff,μ,cp1,cp2,cp,cv,k1,

k2,k,T,P,dx,mm1,mm2, 

    dP,ρdP,ρold,rhoO,rhoN, 

erro=10,erroρ=10,cont=0,contρ=0,nn,resp}

, 

   { 

    nn=101; 

    M=0.00001; 

    area=Pi*dd2/4; 

cp1=Cases[gas1,{x_,_}/;x=="Cp"][[1,2]]*

1000; 

cp2=Cases[gas2,{x_,_}/;x=="Cp"][[1,2]]*

1000; 

mm1=Cases[gas1,{x_,_}/;x=="Massa"][[1,

2]]; 

mm2=Cases[gas2,{x_,_}/;x=="Massa"][[1,

2]]; 

k1=Cases[gas1,{x_,_}/;x=="CondK"][[1,2

]]; 

k2=Cases[gas2,{x_,_}/;x=="CondK"][[1,2

]]; 

    R=R/(perc1 mm1 + perc2 mm2 )*1000; 

    Array[ρ,nn,0]; 

    Array[T,nn,0]; 

    Array[v,nn,0]; 

    Array[P,nn,0]; 

    Array[nRe,nn,0]; 

    Array[μ,nn,0]; 

    Array[ff,nn,0]; 

    Array[dx,nn,0]; 

    Array[Ma,nn,0]; 

    While[(Abs[erro]>10-3 || Ma[nn]>1) && 

cont<800,{ 

      Clear[ρ,v,T,P,dx]; 

      (*Print["Tentativa: ", cont+1];*) 

      ρ[0]=P1 /(R temp0 ); 

      v[0]=M/(ρ[0] area); 

      T[0]=temp0; 

      P[0]=P1; 

      dx[0]=0; 

      G=ρ[0] v[0]; 
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      (*Print["Iteração: 0","| ρ: ",ρ[0],"| T: 

",T[0],"| P: ",P[0],"| v: ",v[0]];*) 

      Do[{ 

        dx[ii]=LL/(nn-1); 

        vol=area*LL/(nn-1); 

        μ[ii]=perc1 

Cases[gas1,{a_,_}/;a=="μ"][[1,2]]+perc2 

Cases[gas2,{a_,_}/;a=="μ"][[1,2]]/.θ-

>T[ii-1]; 

        ff[ii]=atritof[G,μ[ii],dd,ϵ]; 

        cp=perc1 cp1+perc2 cp2/.θ->T[ii-1]; 

        cv=cp-R; 

        k=perc1 k1 + perc2 k2/.θ->T[ii-1]; 

         

        contρ=0; 

        erroρ=10; 

        (*Print[" |Cp: ",cp," |μ: ",μ[ii]," |R: 

",R];*) 

        (*dP=D[P[ii-1] ρ[ii]/ρ[ii-1] -G^2 R/(2 

cp)(ρ[ii]^-1-ρ[ii]ρ[ii-1]^-2),ρ[ii]]; 

        ρdP=Integrate[ρ[ii] dP,ρ[ii]]; 

        Print["dP: ",dP]; 

        Print["Interal: ",ρdP];*) 

        ρold=ρ[ii-1]; 

        While[Abs[erroρ]>10-3 && 

contρ<100,{ 

          (*Parcela1=0.5P[ii-1]/ρ[ii-1](ρold-

ρ[ii-1])+G^2R/cp (0.5 Log[ρold/ρ[ii-

1]]+0.25(ρold/ρ[ii-1])^2); 

          Parcela2=-G^2 Log[ρold/ρ[ii-1]]; 

          Parcela3= G^22(ff[ii] LL/100)/dd;*) 

          ρ[ii]=ρold-rho[P[ii-1],ρ[ii-

1],G,R,cp,ff[ii],dx[ii],dd,ρold]/drho[P[ii-

1],ρ[ii-1],G,R,cp,ff[ii],dx[ii],dd,ρold]; 

          contρ=contρ+1; 

          erroρ=Abs[(ρold-ρ[ii])/ρold]; 

          (*Print["Erro: ",erroρ,"| ρold: 

",ρold,"| ρnew: ",ρ[ii],"| f(ρ): ",rho[P[ii-

1],ρ[ii-1],G,R,cp,ff[ii],dx[ii],dd,ρold],"| 

f'(ρ): ",drho[P[ii-1],ρ[ii-

1],G,R,cp,ff[ii],dx[ii],dd,ρold]];*) 

          ρold=ρ[ii] 

          (*Print["=== Iteração ρ: ",contρ," 

|Densidade:", ρold/erroρ," |1º Termo:", 

Parcela1 ,"+", Parcela2," |2º Termo:", -

Parcela3," |Erro:", erroρ];*) 

          }]; 

        ρ[ii]=ρold; 

        T[ii]=T[ii-1]-G2/(2 cp)(ρ[ii]-2-ρ[ii-1]-

2); 

        P[ii]=P[ii-1] ρ[ii]/ρ[ii-1] -G2 R/(2 

cp)(ρ[ii]-1-ρ[ii]ρ[ii-1]-2) ; 

        v[ii]=G/ρ[ii]; 

        Ma[ii]=v[ii]/ ; 

         

        },{ii,nn}]; 

      erro=1-P[nn]/P2; 

      If[Abs[erro]>10-3,M=M*((P2-

erro)/P2)0.5]; 

      If[Abs[erro]<=10-3 && Ma[nn]>1,{ 

        P1=P1*(1/Ma[nn])1; 

        M=G/area; 

        }]; 

      cont=cont+1; 

      (*Print["Erro: ",erro]; 

      Print[""];*) 

      }]; 

    

resp=Table[{{"ρ",ρ[index]},{"v",v[index]}

,{"T",T[index]},{"P",P[index]},{"Ma",Ma

[index]}},{index,0,nn}]; 

    Return[resp,Module]; 

    }]; 

 

============================= 

Teste: 

gasA=DefinirGas["N2"]; 

gasB=DefinirGas["O2"]; 

Pinicio=245.22;(*Pa*) 

Pfim=130;(*Pa*) 

Tsuperficie=300;(*K*) 

Tinicio=300;(*K*) 

Diametro=0.01;(*m*) 

Rugosidade=0.0004;(*m*) 

Comprimento=1;(*m*) 

PercentualA=0.5;(*%*) 

PercentualB=1-PercentualA;(*%*) 

ResultadoEscoamento= 

Desenvolvimento[Pinicio,Pfim,Tsuperficie

,Tinicio,Rgeral,Diametro,Comprimento,Ru

gosidade,gasA,gasB,PercentualA,Percentu

alB]; 

cp cv R T ii


