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RESUMO 
 
 

PRZYSIADA, Felipe A. Desenvolvimento de um sistema para medição do espectro de 
impedância em fluidos. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
 
A necessidade de monitoramento do comportamento de substâncias é fundamental 
em diversas áreas de da indústria atual, como por exemplo, a análise de produções 
provenientes de reações químicas ou a investigação de escoamentos com múltiplos 
componentes, como é o caso do sistema de extração de petróleo. A espectroscopia 
de impedância, onde a impedância elétrica de uma substancia é analisada em 
diversas frequências, é uma técnica candidata e tem seu uso difundido principalmente 
em laboratórios voltados para pesquisas na área de química analítica. No entanto, 
ainda é uma técnica pouco aplicada para monitoração em processos industriais. Este 
trabalho objetiva o desenvolvimento de um sistema simples e de baixo custo de 
espectroscopia de impedância contendo uma possível forma de aplicação em 
atividades industriais. Inicialmente foram revisadas diversas técnicas para obtenção 
do espectro de impedância. Para a implementação, optou-se pela utilização do sinal 
de multifrequência chirp para excitação na faixa de 1 Hz a 495 kHz e do circuito 
amplificador de transimpedância para recepção dos sinais de respostas. Além disso, 
foram utilizadas duas variações de sensores para uma investigação mais abrangente 
do funcionamento do sistema. O sistema desenvolvido é composto por um software 
de recepção de dados no computador, conectado diretamente a um sistema de 
medição microcontrolado, encarregado pela geração amostragem dos sinais do 
sensor. Para validação do sistema, realizaram-se medidas com resistores e 
capacitores de referência assim como o sistema foi testado com diversas substâncias 
conhecidas, tais como ar, água deionizada, óleo de silicone, isopropanol e 
etilenoglicol. Em comparação com valores teóricos, os resultados do sistema se 
mostraram apropriados para que seja possível identificar diferentes substâncias, por 
meio da medição da resposta em frequência da impedância das mesmas. Como 
exemplo de aplicação, o sistema foi utilizado para monitoração do processo de 
formação de gelo, onde pode-se constatar a transição de água líquida para gelo. Desta 
forma, o sistema pode ser aplicado em trabalhos futuros para monitoração outros 
processos.  
 
 
Palavras-chave: Espectroscopia de impedância. Automação de medidas. Impedância 
elétrica. 
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ABSTRACT 
 
 

PRZYSIADA, Felipe A. Development of a system for measuring the impedance 
spectrum in fluids. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 

 
The need to monitor the behavior of substances is fundamental in several areas of the 
industry, such as the analysis of reactions in chemical reactors or the investigation of 
flows with multiple components, such as in the oil and gas extraction. Impedance 
spectroscopy, where the electrical impedance of a substance is analyzed at different 
frequencies, is a candidate technique and its use is spread mainly in laboratories 
focused on research in the area of analytical chemistry. However, this technique is still 
only limitedly applied for monitoring industrial processes. Hence, this work aims at the 
development of a simple and low-cost system based on impedance spectroscopy with 
possible applications in industrial activities. Initially several techniques for obtaining the 
impedance spectrum were reviewed. For the implementation, we opted for the use of 
the chirp multifrequency signal in the range of 1 Hz to 495 kHz for excitation and the 
transimpedance amplifier circuit for receiving the signals of substances. In addition, 
two sensor variations were used for a more comprehensive investigation of the system 
operation. The developed system consists of data reception software on the computer, 
connected directly to a microcontrolled sensing electronics, in charge of the generation 
and sampling of the signals from the sensor. To validate the system, measurements 
were made with reference impedance (resistors and capacitors) as well as the system 
was applied to measure various known substances, such as air, water, silicon oil and 
isopropanol. In comparison with theoretical values, the results of the system proved to 
be appropriate for the identification of different substances by measuring the frequency 
response of the impedance. As an example of application, the system was applied to 
monitor the ice formation process, where was possible to verified the transition from 
liquid to ice water. In this way, the system can be applied in future work to monitor 
other processes. 
 
 
Keywords: Impedance spectroscopy. Measurement automation. Electrical Impedance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 
 

 

Sensores de impedância, nos quais a grandeza a ser mensurada causa 

uma variação de características elétricas, como resistência ou capacitância, tem uso 

bastante difundido em aplicações de controle e automação de processos industriais 

principalmente devido à sua simplicidade, baixo custo de fabricação e robustez. 

Diversos ramos da indústria utilizam sensores baseados em princípios físicos diversos 

para monitorar e inspecionar suas operações e processos, podendo assim ter um 

controle maior, mais rápido e preciso, sendo as variáveis de processo mais comuns, 

temperatura, pressão, nível e proximidade (LIPTAK 2003). Exemplos típicos de 

sensores de impedância podem ser citados como sensores de proximidade 

capacitivos ou termoresistências (p.ex. PT100) para medição da temperatura 

(PALLAS-ARENY E WEBSTER, 2001).  

Medidas do espectro de impedância elétrica (obtenção da impedância 

elétrica em um faixa de frequências) através de instrumentos de alta precisão são 

comuns para a caracterização de materiais e substâncias, por exemplo em química 

analítica ou ciência de materiais (MACDONALD, 1987). Neste caso, tempos de 

medição da faixa de segundos a minutos são empregados para investigação de 

substancias. Entretanto, a técnica de espectroscopia de impedância ainda não 

encontrou espaço em ambiente industrial devido, principalmente, ao alto custo dos 

equipamentos atuais e a necessidade de tempos de medições na faixa dos 

milissegundos para monitoração de processos dinâmicos. Alguns exemplos que se 

encaixam são o monitoramento de reações em reatores químicos, a identificação de 

substâncias ou fases em escoamentos multifásicos em atividades de exploração e 

produção de petróleo (SCOTT 2007). 

Neste contexto, a espectroscopia de impedância é uma forma de análise 

detalhada de substâncias em processos e meios industriais. Seu principal objetivo é 

monitorar e identificar qual a substância presente em uma determinada amostra 

desconhecida, através da verificação do comportamento de sua impedância elétrica 
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em diversas frequências. Esta técnica apresenta algumas vantagens, como poder ser 

minimamente invasiva, ter implementação simplificada e de baixo custo em relação a 

outras técnicas concorrentes.  

Essa análise pode auxiliar em controles, garantindo a qualidade de um 

material em processos industriais, ou ajudar a identificar o fluido presente no 

escoamento. Entretanto, como descrito anteriormente, é visível que essa técnica 

ainda é pouco utilizada em processos industriais de forma geral, por ser direcionada 

em sua essência a estudos e análises dentro de laboratórios de pesquisa. Portanto, 

faz-se necessário o desenvolvimento de sistemas de baixo-custo baseados em 

espectroscopia de impedância que possam no futuro ser implementados em ambiente 

industrial. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

A técnica de espectroscopia de impedância é frequentemente utilizada para 

identificação de substâncias em rotinas de laboratório, no entanto ainda é pouco 

utilizada em processos industriais e de larga escala, devido ao custo e também ao 

tempo de resposta dos equipamentos comerciais utilizados. Este trabalho tem como 

objetivo desenvolver um sistema automatizado, de baixo custo, com tempo de leitura 

na faixa dos milissegundos e de simples configuração, visando a investigação de 

substâncias encontradas na exploração de petróleo e gás. Neste trabalho, a faixa de 

frequência de interesse é de 1 Hz até 495 kHz, o qual pode ser implementado com 

uso de sistemas microcontrolados de baixo-custo. 

O desenvolvimento de um software de controle e aquisição de dados 

permitirá que o usuário faça ajustes nos parâmetros de funcionamento do sistema, 

assim como a apresentação e armazenamento de dados adquiridos, para validação 

humana e processamento futuro. 

Por fim, o sistema desenvolvido deverá ser validado junto à equipamentos 

comerciais para a faixa de aplicação desejada. 
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1.3 APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho está organizado em mais quatro capítulos. Abaixo, uma breve 

descrição do que será abordado em cada um deles. 

No capítulo 2, são apresentados os princípios das propriedades elétricas 

dos fluidos, com foco na impedância elétrica e sua dependência da permissividade e 

da condutividade do material. Neste capítulo, são ainda descritos os principais sinais 

de excitação utilizados na técnica de espectroscopia. Além disso, é apresentada uma 

breve discussão sobre os principais métodos de medida de impedância. 

No capítulo 3, o desenvolvimento e a metodologia experimental utilizada 

para esse trabalho são abordados. Detalhes da construção de hardware e do projeto 

do software são descritos em detalhes. 

No capítulo 4, os resultados obtidos através da medição com o sistema 

desenvolvido são apresentados e discutidos. 

No capítulo 5, são apresentadas as considerações finais acerca do trabalho 

realizado. São discutidas também algumas propostas de trabalhos futuros e possíveis 

melhorias que poderão ser implementadas no sistema desenvolvido. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O objetivo deste capítulo é fornecer fundamentação teórica para o trabalho 

apresentado nesta dissertação em que são estudadas formas de medição de 

impedâncias em substâncias. O capítulo se concentrará na discussão de conceitos 

sobre propriedades elétricas de fluidos, bem como uma visão geral de trabalhos 

relacionados a área de análise de impedância. 

 

 

2.1 PROPRIEDADES ELÉTRICAS DE FLUÍDOS 

 

 

As propriedades elétricas normalmente são associadas a circuitos 

elétricos, no entanto, toda substância também apresenta um conjunto dessas 

propriedades. O foco deste tópico é apresentar e explicar algumas dessas 

propriedades e a relação destas com a técnica de espectroscopia de impedância. 

 

 

2.1.1 Impedância elétrica e permissividade complexa 
 

 

Quando se muda a análise de um circuito de corrente contínua (CC) para 

um circuito de corrente alternada (CA), a noção de resistência como um parâmetro 

que usualmente se atribui a resistores precisa ser estendida pois, além dos resistores, 

os elementos capacitivos e indutivos também oferecem resistência à passagem dessa 

corrente alternada. As resistências que esses elementos opõem à corrente alternada 

são denominadas resistências reativas ou reatâncias. Do ponto de vista da energia 

dissipada, a diferença entre resistência e reatância seria que em uma resistência a 

energia é dissipada unicamente na forma de calor enquanto em uma reatância a 

energia é armazenada periodicamente em campos elétricos ou magnéticos, sem que 

haja perdas de energia. A ação conjunta de resistências e reatâncias é definida como 

impedância, sendo uma grandeza intrínseca a todo circuito elétrico estimulado por 

uma corrente alternada, podendo apresentar valores distintos de acordo com a 



22 
 

variação de tensão e frequência aplicadas (BOYLESTAD, 2009). Essa grandeza 

também é intrínseca a qualquer substância que recebe um estímulo elétrico alternado. 

Além disso, é sabido que cada material apresenta uma impedância característica em 

relação à variação da frequência aplicada, sendo possível a determinação destes 

materiais a partir de uma variação de frequência e verificação do comportamento em 

relação a este estímulo.  

Desta forma, fazendo a definição de uma tensão senoidal conforme 

(BOYLESTAD, 2009), descrita pela Equação (1), sendo V o valor da amplitude do 

sinal, 𝜃 a fase, t o tempo e ω a frequência angular, que se relaciona com a frequência 

f pela relação da Equação (2), considerando f = 1/T onde T é o período do sinal 

senoidal. Lembrando da relação para valores imaginários 𝑗2 = −1, juntamente com a 

identidade de Euler da Equação (3), a tensão v da Equação (1) pode também ser 

escrita em um conjunto imaginário na forma da Equação (4).  

 

𝑣 = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃)                                                 (1) 

       

𝜔 = 2𝜋𝑓                                                        (2) 

           

𝑒±𝑗𝜃 = cos 𝜃 ± jsin 𝜃                                              (3) 

          

𝑣 = 𝑅𝑒(𝑉𝑒𝑗𝜃𝑒𝑗ω𝑡)                                                (4) 

      

É possível fazer a utilização da representação fatorial 𝑉 para a tensão 𝑣, 

sendo assim a Equação (4), tratada como sendo a Equação (5).  

 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑗𝜃                                                      (5) 

          

A partir da Lei de Ohm é possível afirmar que uma tensão no formato da 

Equação (5), aplicando sobre uma impedância 𝑍 irá gerar uma corrente no formato 

da Equação (6).  

 

𝑖 = 𝐼 cos(𝜔𝑡 +  𝜃)                                                 (6) 
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De forma correlata à tensão, a corrente também pode ser fasorialmente, 

resultando na Equação (7). 

 

𝐼 = 𝐼𝑒𝑗𝜃                                                     (7) 

          

Com isso, temos a impedância sendo definida como a relação da Equação 

(8), para elementos de tensão e corrente fasoriados (ALEXANDER E SADIKU, 2011). 

 

𝑍 =  
𝑉

𝐼
=  

𝑉𝑒𝑗𝜗

𝐼𝑒𝑗𝜗
=  𝑍𝑒𝜃                               (8) 

                               

A Figura (1) apresenta a impedância complexa 𝑍 descrita na Equação (9). 

A parte real da impedância é a resistência (𝑋) e a componente imaginária é a reatância 

(𝑌). Para o eixo imaginário, valores positivos representam reatâncias indutivas, já para 

valores negativos, são valores de reatâncias capacitivas. A magnitude |𝑍| da 

impedância é obtida pela Equação (10) e o ângulo 𝜃 é representado pela relação na 

Equação (11).  

 

𝑍 = 𝑋 + 𝑗𝑌                                                      (9) 

       

|𝑍| =  √𝑋2 + 𝑌2                                               (10) 

         

𝜃 =  𝑡𝑔−1(𝑌
𝑋⁄ )                                                 (11) 

              

 

Figura 1 - Eixo real e imaginário 
Fonte: Adaptado de BOYLESTAD (2009). 
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Além da impedância, ainda é possível definir outra característica presente 

em substâncias, a permissividade 𝜀, sendo esta a capacidade de um material de 

polarizar em resposta a um campo elétrico e dessa forma, cancelar parcialmente o 

campo dentro do material. Permissividade é definida com sua parte real e imaginária 

como apresentado na Equação (12) (BOYLESTAD, 2009). 

 

𝜀 =  𝜀′ + 𝑗𝜀′′                                                      (12) 

                                                          

Levando em conta esta capacidade, é possível aplicar a teoria de Debye 

para dispersão e absorção em dielétricos, descrevendo o fenômeno de relaxação 

presente em algumas substâncias, como sendo o tempo de construção ou decaimento 

de uma polarização para seu nível máximo e mínimo, consecutivamente, sendo este 

tempo mutável de acordo com o material em questão.  A Equação (13) apresenta o 

fenômeno de relaxação, onde 𝜎 é a condutividade, 𝜏0 é o tempo de relaxação, 𝜀∞ é a 

permissividade para frequências infinitas e 𝜀𝑠 permissividade para frequências iguais 

a zero, sendo a frequência de relaxação definida como 1/2𝜋𝜏0 (COLE E COLE, 1991). 

 

𝜀 = 𝜀∞ +
𝜀𝑠−𝜀∞

1+𝑗𝜔𝜏0
− 𝑗

𝜎

𝜔𝜀0
                                             (13) 

 

No entanto, apenas a equação de Debye não é suficiente para descrever o 

processo completo de relaxação, pois várias substâncias podem apresentar mais de 

um fenômeno de relaxação. Sendo assim, é preciso fazer a aplicação da equação de 

Cole-Cole, sendo essa apresentada na Equação (14) e sendo um complemento da 

equação original, com o acréscimo do parâmetro 𝛼, tendo valores entre 0 e 1 de 

acordo com a substância (COLE e COLE, 1991). 

 

𝜀 = 𝜀∞ +
𝜀𝑠−𝜀∞

1+(𝑗𝜔𝜏0)1−𝛼
− 𝑗

𝜎

𝜔𝜀0
                                            (14) 

 

De forma a facilitar o processo, é possível fazer a utilização da Equação 

(15), esta sendo uma contração da fórmula original de Cole-Cole, onde o fenômeno 

de relaxação é desconsiderado. Isso pode acontecer, devido a frequência de 

relaxação, para muitas substâncias, como ar, água e óleo, ocorrer apenas na região 
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de GHz. Sendo assim, a formulação só deve ser utilizada para uma substância com 

valor de admitância em baixas frequências, ou seja, na casa dos quilohertz, sendo 

apresentada na Equação (15), sendo 𝜀𝑗 a permissividade para baixas frequências. (DA 

SILVA, 2008). 

 

𝜀 = 𝜀𝑗 − 𝑗(𝜎
𝜔𝜀0⁄ )                                                     (15) 

 

A propriedade admitância é definida como o inverso da impedância, 

conforme a Equação (16), sendo sua unidade o Siemens (𝑆).  

 

𝑌 = 𝑍−1 = 1
𝑍⁄                                                        (16) 

 

 

2.1.2 Relaxação de dielétrico 
 

 

A espectroscopia de impedância é o método de escolha para caracterizar 

a resposta elétrica de sistemas nos quais o comportamento geral do sistema é 

determinado por um número de processos fortemente acoplados, cada um com uma 

velocidade diferente (BARSOUKOV e MACDONALD, 2005). Muitos processos 

microscópicos fundamentais ocorrem em toda a substância quando recebe um 

estímulo elétrico que conduz à resposta elétrica global. 

No entanto, existem conceitos mais complexos envolvendo estes 

processos microscópicos, como o relaxamento de dielétrico. Com o aumento da 

frequência, a permissividade complexa 𝜀 de fluidos, mostra um relaxamento de 

dielétrico no qual 𝜀′ diminui. Um fluido pode apresentar vários mecanismos dielétricos 

ou efeitos de polarização que contribuem para a sua permissividade como um todo. 

De acordo com Da Silva (2008), a orientação do dipolo e a condução iônica 

interagem fortemente em ondas de rádio e frequências de micro-ondas. Cada 

mecanismo dielétrico tem uma frequência característica. À medida que a frequência 

aumenta, os mecanismos lentos abandonam o processo, deixando os mais rápidos 

contribuir para a permissividade. As perdas de condução iônica do tipo não relacional 
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são facilmente perceptíveis no espectro de baixa frequência (faixa de até kHz) e 

diminuem constantemente com a frequência. 

Em Macdonald (1987), verificou-se que um único processo de relaxamento 

caracteriza o comportamento do mecanismo dielétrico para muitos fluídos de baixa 

frequência até a região de frequência de micro-ondas. 

 

 

2.1.3 Espectroscopia de impedância 

 

 

A espectroscopia de impedância é um método comumente utilizado para a 

caracterização de circuitos, componentes, materiais e soluções (DA SILVA, 2008), 

capaz de caracterizar elementos em estado líquido, sólido ou gasoso. A abordagem 

geral desta técnica é aplicar um estímulo elétrico (uma tensão ou corrente conhecida) 

aos eletrodos e observar a resposta (a corrente ou tensão resultante). Tem como 

objetivo obter a resposta da impedância de uma substância em várias frequências. 

A técnica de espectroscopia de impedância é uma ferramenta analítica 

popular em pesquisa e desenvolvimento de materiais. Envolve uma medida elétrica 

relativamente simples e seus resultados podem, muitas vezes, ser correlacionados 

com muitas variáveis de materiais complexos: do transporte de massa, taxas de 

reações químicas, corrosão e propriedades dielétricas, defeitos, microestrutura e 

influências composicionais sobre a permissividade de substâncias (BARSOUKOV e 

MACDONALD, 2005). No entanto, de acordo com Macdonald (1992), as medições de 

espectroscopia de impedância são simples na teoria, e muitas vezes complicadas na 

prática, uma vez que os componentes resistivos e capacitivos desta técnica têm 

grandes intervalos de resposta. A faixa de frequência pode se estender por 12 ordens 

de magnitude ou mais (de 10 μHz a 10 MHz ou superior).  

Outro ponto importante são as relações entre vários espectros, sendo 

possível a existência de uma mesma impedância para substâncias distintas quando 

aplicada uma única frequência. A Figura (2) apresenta quatro espectros de 

impedância hipotéticas, sendo possível verificar que em uma análise pontual, não 

seria possível fazer uma identificação completa entre as substâncias, sendo 

obrigatória a verificação de diversões pontos distintos, ou seja, a necessidade de se 

aplicar frequências distintas para uma análise realmente eficaz.  
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Figura 2 - Espectros de quatro substâncias  
Fonte: Adaptado de HOYLE e NAHVI (2008) 

 

Em um experimento de impedância, a forma mais adequada para analisar 

os dados experimentais é aproximá-los pela impedância de um circuito elétrico 

equivalente constituído de resistores, capacitores e indutores ideais. De forma 

simplificada e mais comum, é necessário a utilização apenas dos elementos resistivos 

e capacitivos ideais (SAWYER, 1951). 

Assim, considerando a Figura (3), que apresenta um circuito RC paralelo 

submetido a uma tensão elétrica 𝑉∗(𝑡) = 𝑉0𝑒𝑗𝜔𝑡 entre suas extremidades, a corrente 

total que atravessa a malha é dividida pelo circuito conforme expresso na Equação 

(17). 

 

 

Figura 3 - Circuito elétrico corresponde 
Fonte: Adaptado de BOYLESTAD (2009) 

 

𝐼∗(𝑡) = 𝐼𝑅(𝑡) + 𝐼𝐶(t)                                                   (17)  
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A impedância no circuito, Z*, é uma quantidade complexa, assim, a 

impedância total do circuito mostrado na Figura (4), é dada pela Equação (18). 

 

𝑍∗ = 𝑍∗
𝑟 + 𝑍∗

𝑅𝐶                                             (18) 

  

Desta forma, obtemos a admitância do circuito para o ramo R e C em 

paralelo como sendo a Equação (19) e sendo possível a partir desta, gerar um novo 

modelo para a impedância, na Equação (20), onde =RC é a constante de tempo do 

circuito (WEST, 1997). 

 

𝑌∗
𝑅𝐶 = (

1

𝑍∗
𝑅𝐶

) =
𝐼∗(𝑡)

𝑉∗(𝑡)
=

1

𝑅
+ 𝑗𝜔𝐶 =

1+𝑗𝜔𝑅𝐶

𝑅
=

1+𝑗𝜔𝜏

𝑅
                      (19) 

  

𝑍∗
𝑅𝐶(ω) =

𝑅

1+(𝜔𝜏)2 − 𝑗
𝜔𝜏𝑅

1+(𝜔𝜏)2 = Z′ + jZ′′                          (20) 

  

Caso seja feita a representação de Z* da Equação (20), como função de Z’ 

e Z’’, obtém-se a equação (21), que representa a equação de uma circunferência com 

raio R/2. Deste modo, a representação dos valores de impedância no plano complexo 

fornece um arco semicircular, cujo diâmetro equivale ao valor da resistência elétrica, 

R, como mostrado na Figura (4). Neste semicírculo, cada ponto corresponde a um 

valor de frequência, e no ponto de máximo, que corresponde à frequência ω0, tem-se 

a Equação (22). 

 

 

Figura 4 - Arco semicircular do plano complexo 
Fonte: Adaptado de COSTA (2012) 

[𝑍′ − (𝑟 +
𝑅

2
)]

2

+ [𝑍′′]2 = [
𝑅

2
]

2

                                      (21) 
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𝑍′ = 𝑍′′ = 𝑅/2                                                  (22) 

  

Gerando a combinação das Equações (21) e (22), é obtido como resultado 

a Equação (23), onde  é a constante de tempo ou tempo de relaxação e, neste caso, 

𝜔0 = 2𝜋𝑓0, sendo 𝑓0 a frequência de relaxação (M'PEKO, 2003).  

 

𝜔0τ = 1                                                      (23) 

  

O pico de alta frequência do semicírculo do espectro de impedância 

complexa permite obter a frequência de relaxação do material (𝜔𝑚á𝑥), de acordo com 

a relação (24), derivando assim uma dependência entre tempo de relaxação e a 

frequência de relaxação, dada pela equação (25), onde Rp e Cp são a resistência e a 

capacitância da substância, respectivamente,  𝜔 = 2𝜋𝑓 é a frequência angular. Com 

a determinação desta frequência e sob a mesma condição (22), é possível calcular 

através da equação (19) a capacitância C do circuito, dada pela Equação (26). 

(M'PEKO, 2003). 

 

𝑓𝑚á𝑥 =
1

2𝜋𝑅𝑝𝐶𝑝
                                                  (24) 

  

𝜏 =
1

2𝜋𝑓𝑚á𝑥
                                                     (25) 

  

𝐶 =
1

𝜔0𝑅
=

1

2𝜋𝑓0𝑅
                                                (26) 

 

 

2.1.4 Sinais de multifrequências 

 

 

A realização da espectroscopia de impedância depende da utilização de 

um circuito apropriado para a medição da corrente de saída, o que será abordado no 

item 2.2, mas também necessita da escolha de um sinal de excitação adequado para 

ser aplicado na substância a ser analisada. Na Figura (5) é apresentado um diagrama 

com os sinais de multifrequências mais utilizados, sendo estes comparados na Tabela 
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(1) em relação a sua banda de frequência, velocidade de resposta e complexidade de 

implementação. 

De acordo com LEITZKE (2014), os sinais mais adequados para a 

aplicação em espetroscopia de impedância são os sinais Chirp e PRBS, devido a 

possibilidade de implementação dos mesmos e por apresentarem banda de 

frequência adequada além da velocidade de geração. 

 
   Tabela 1 - Comparativo entre sinais. 

Características do Sinal Banda Frequência Velocidade Complexidade 

Senoidal sequencial Alta Baixa Baixa 

Multisenoidal Baixa Alta Média 

Chirp Alta Alta Média 

PRBS Média Alta Média 

Pulso Alta Alta Alta 

Sinc Média Alta Alta 

   Fonte: LEITZKE (2014) 
 

 
 

 

Figura 5 - Tipos de Sinais de multifrequências 
Fonte: Adaptado de NAHVI e HOYLE (2009) 

 
 

O sinal Chirp pode ser determinado pela Equação (27), onde 𝑓𝑖 representa 

a frequência inicial, 𝑓𝑓 a frequência final, 𝑓𝑠 a frequência de amostragem do sinal e 𝑡𝑠 

o tempo, em segundos, no qual a frequência final será alcançada. (HAYKIN e VAN 
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VENN, 2001). Na Figura (6) é apresentado um exemplo desse sinal, nesse caso 

variando entre 1 Hz e 100 Hz, em um período de 1 segundo, e na Figura (7) é 

apresentada a resposta em frequência do mesmo, tento praticamente toda a 

magnitude nas frequências geradas. 

 

ℎ(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 (𝜋 ∗ (
(𝑓𝑓 − 𝑓𝑖)

𝑡𝑓
⁄ ) ∗ 𝑡2 + (2 ∗ 𝑓𝑖 ∗ 𝜋 ∗ 𝑡))                       (27)  

 

De acordo com Lemos e Bernardinho (2005) as principais vantagens na 

utilização do sinal Chirp são a não apresentação de uma comutação brusca, o que 

poderia levar o sistema a saturações e escorregamentos, devido a uma dinâmica não 

linear do sinal, assim como a capacidade de definição das frequências de trabalho, 

pois uma vez definido os valores de início e fim, a frequência de trabalho fica dentro 

desta faixa, contendo mínimas aberturas de potência fora da escala desejada, além 

de não haver a necessidade da utilização de ruídos brancos para a geração do 

mesmo, sendo assim, podendo ser considerado um sinal bem definido.   

 

 
Figura 6 - Sinal Chirp em função do tempo 

Fonte: Própria 
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Figura 7 - Resposta em frequência do sinal Chirp 

Fonte: Própria 

 

Em comparação ao sinal Chirp, a Figura (8) apresenta a forma de um sinal 

PRBS e a Figura (9) apresenta a resposta em frequência do sinal PRBS. Este sinal 

pode ser representado pela equação (28) (LJUNG, 1998). 

 

𝑎𝑘 = ∑ 𝑐𝑖𝑎𝑘−𝑖
𝑛
𝑘=1 𝑚𝑜𝑑 2                                       (28) 

 

 

Figura 8 - Sinal PRBS em função do tempo 
Fonte: Própria 
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Figura 9 - Resposta em frequência do sinal PRBS 
Fonte: Própria 

 

É possível observar em função das respostas em frequência que o sinal 

Chirp apresenta um melhor desempenho que o sinal PRBS, por apresentar uma 

linearização na região acima da frequência selecionada, demonstrando uma menor 

influência de possíveis harmônicas, além de apresentar uma amplitude maior na 

região de frequências selecionadas. 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA 

 

 

É possível aplicar diferentes formas de medição de impedância, 

dependendo das faixas de frequências desejadas. Para a faixa de frequência desse 

trabalho, são apresentados alguns métodos para medida de impedância. 

 
 

2.2.1 Método Dos Dois Pontos 
 

 

Este método também é conhecido como Método do Voltímetro e 

Amperímetro. Em sua aplicação, presume-se que a resistência do eletrodo de 

aterramento auxiliar é insignificante quando comparado com a resistência da malha 
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de terra que se deseja analisar. Devido a este fato, uma aplicação usual é utilizar um 

eletrodo que apresente baixa resistência. Dessa forma, é comum a utilização de 

sistemas de saneamento compostos por dutos metálicos como eletrodo auxiliar 

(BOAVENTURA, 1999). 

O método descrito apresenta erros de medição elevados quando são 

aplicados a malhas de baixa impedância. Entretanto, ele apresenta baixa 

complexidade, tornando-o facilmente aplicável como parâmetro inicial. 

 

 

2.2.2 Medição Direta 
 

 

A impedância desconhecida 𝑍𝑋 pode ser obtida diretamente pelo circuito 

apresentado na Figura (10), sendo R uma resistência conhecida e muito menor do 

que 𝑍𝑋. Na prática, um transformador de baixa perda pode ser usado no lugar de R 

para evitar os efeitos causados pela colocação de uma resistência de baixo no circuito. 

O transformador, no entanto, limita a faixa de frequência aplicável. A medida V1 é a 

tensão na impedância a ser medida e V2 a tensão na fonte. Na Equação (29) tem-se 

o valor resultante da impedância (AGILENT, 2016a). 

 

𝑍𝑋 =  (
𝑉1

𝑉2−𝑉1
) ∗ R                                                  (29)  

 

 

Figura 10 - Circuito para medição direta de impedância 
Fonte: Adaptado de AGILLENT (2016) 
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2.2.3 Circuito Ponte 

 

 

O método de circuito ponte é baseado na medição de uma impedância 

desconhecida em função de outras três impedâncias conhecidas, como é apresentado 

na Figura (11). A ponte pode operar de duas formas distintas, estando ela balanceada 

ou desbalanceada. 

 

 

Figura 11 - Circuito ponte para medida de impedância 
Fonte: Adaptado de AGILLENT (2016) 

 

Para que a ponte seja considerada balanceada, ou em formato de 

equilíbrio, é necessário que  𝑉1 = 0 𝑉 ou então que nenhuma corrente flua através de 

𝑉1. Desta forma, pode ser considerado uma relação direta entre todas as impedâncias 

da ponte, sendo assim possível descobrir o valor da impedância desconhecida. A 

relação é apresentada na Equação (30). 

 

𝑍𝑋

𝑍1
=

𝑍2

𝑍3
                                                        (30) 

 

Quando a ponte está desbalanceada, ou seja, existe um valor diferente de 

zero para 𝑉1 ou existe uma corrente fluindo por 𝑉1, a relação direta não pode mais ser 

aplicada, no entanto ainda é possível fazer a determinação da impedância 
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desconhecida, porém, é necessário conhecer os valores de tensão, como é 

apresentado na Equação (31). 

 

𝑉1

𝑉𝑓
=

𝑍2

𝑍𝑋+𝑍2
−

𝑍3

𝑍1+𝑍3
                                          (31) 

 

 

2.2.4 Método Ressonante 

 

 

Esse método utiliza o efeito ressonante de circuitos LC para determinar a 

impedância, já que a frequência de ressonância 𝑓𝑟 tem o valor da Equação (32). Nesse 

método é ideal que os valores de indutância L e capacitância C sejam conhecidos. É 

possível fazer a medição com apenas um dos elementos conhecidos, no entanto a 

natureza capacitiva ou indutiva da impedância que será medida também deve ser 

conhecida. Na Figura (12) tem-se um circuito RLC representando a forma de aplicação 

do método, onde a frequência em R deve ser medida quando ocorrer a situação de 

ressonância, sendo assim V1 máximo. Para este caso, é possível obter-se o valor de 

R diretamente, já que não existe a parte imaginaria. Caso o elemento a ser medido 

tenha características capacitivas ou indutivas, o meio de relacionamento se torna não 

direto, devido a parte imaginaria do sistema. 

 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
                                                      (32)  

 

 

Figura 12 - Circuito RLC usado em método ressonante 
Fonte: Adaptado de AGILLENT (2016) 
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2.3 INSTRUMENTAÇÃO PARA MEDIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA 
 

 

Para que seja possível a realização da espectroscopia de impedância, é 

necessário um arranjo instrumental adequado, desde a geração até a aquisição do 

sinal. Neste tópico, são apresentadas informações sobre os circuitos e sensores 

empregados neste trabalho. 

 

 

2.3.1 Ponte de balanceamento 
 

 

Este método de medição de impedâncias é uma variação do método direto, 

já apresentado na seção 2.2.2. A apresentação e utilização desta técnica se dá em 

virtude das limitações dos demais métodos já presentados, sendo sensibilidade a 

capacitâncias parasitas, uma das principais restrições, o que poderia dificultar a 

medição dos valores de impedância. Além disso, os demais métodos também 

apresentam limitações em funções da velocidade e exatidão da resposta. 

A maneira mais simples de medir a impedância é o método I-V, ou seja, a 

conversão da corrente em tensão (amplificador de transimpedância). A medida pode 

ser melhorada usando um amplificador operacional (AmpOp) com alta impedância 

entrada e baixa impedância de saída. O circuito prático para medir impedâncias 

capacitivas (representado como rede R-C paralela) é mostrado na Figura (13), onde 

Vi representa a tensão de entrada e 𝐶𝑓 e 𝑅𝑓 são a rede de realimentação; 𝑍𝑥 é a 

impedância desconhecida, 𝐶𝑠1 e 𝐶𝑠2 representam as capacitâncias parasitas, 

normalmente causadas por cabos usados para conectar o circuito com o sensor. 

 

 

Figura 13 - Ponte de balanceamento 
Fonte: Da Silva (2008) 
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Para calcular a impedância, a medição de tensão no AmpOp é utilizada e 

assumindo que o AmpOp é ideal, a tensão de saída 𝑉𝑜é determinada pela Equação 

(33). As impedâncias 𝑍𝑥 e 𝑍𝑓 são formadas pelo circuito paralelo de um capacitor e 

uma resistência. Pode assumir-se que as capacitâncias parasitas não têm influência 

no circuito desde Cs1 é diretamente direcionado pela tensão de fonte e 𝐶𝑠2 é 

virtualmente aterrado pelo AmpOp. A resposta em frequência da ponte de 

balanceamento para os componentes típicos esperados pode ser vista na Figura (14). 

 

 

Figura 14 - Resposta em frequência para ponte de balanceamento 
Fonte: Da Silva (2008) 

 

𝑉0

𝑉𝑖
= −

𝑍𝑓

𝑍𝑥
=

𝑌𝑥

𝑌𝑓
                                                (33) 

 

2.3.2 Sensores para medição 
 

 

Dois projetos de sensores são empregados neste trabalho, sendo 

apresentada uma breve explicação sobre cada um destes abaixo. Ambos são 

escolhidos devido a sua simplicidade de criação, facilidade de aplicação em sistemas 

tanto comerciais quanto bancadas experimentais, para testes, além de serem 

bastante usuais em equipamentos de teste de substâncias. 
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Os sensores de placas paralelas consistem em duas placas paralelas com 

um dielétrico entre seus eletrodos (emissor e receptor). Quando uma tensão é 

aplicada em uma das placas, um campo elétrico é criado. A Figura (15) ilustra uma 

configuração típica de um sensor de placas paralelas. As placas podem ser de forma 

retangular ou outra forma geométrica, tal como circular. A admitância entre as placas 

é apresentada na Equação (34), sendo a constante 𝑘𝑔 o fator geométrico 

(MAMISHEV, 2004). Esta admitância pode ser correlacionada com a impedância já 

apresentado no item 2.1.1. 

 

𝑌(𝑗𝜔) = 𝑗𝜔𝑘𝑔𝜀0𝜀                                               (34) 

 

Levando em consideração as duas placas paralelas, separadas por uma 

distância d, e preenchida por um líquido isotrópico. As placas estão dispostas de tal 

maneira, que são perpendiculares ao eixo z (vertical), e devem estar posicionadas nas 

posições z = ±d/2. Assumindo que no equilíbrio termodinâmico, o líquido contém uma 

densidade de íons N de sinais positivo e negativo, uniformemente distribuídos. Nesta 

situação, e na ausência do fenômeno de adsorção, o líquido está globalmente e 

localmente neutro. A presença de uma tensão externa produz uma perturbação na 

distribuição dos íons no interior do líquido, no sentido que ele ainda permanece 

globalmente neutro, mas localmente carregado. No entanto, isso só acontece se a 

amostra for submetida a uma tensão CA (PELASKI e SZNAJD-WERON, 1999). 

O fenômeno de adsorção descreve o fenômeno no qual moléculas que 

estão presentes em um fluido (líquido ou gás), concentram-se espontaneamente 

sobre uma superfície sólida por um tempo finito, e normalmente é desconsiderado 

devido à complexidade de análise e de se tratar de um aprofundamento químico-físico 

do sensor, o que não é o foco da pesquisa. No entanto vale ressaltar que tal fenômeno 

poderia causar influências na medição. Outro ponto é a diferença entre os fenômenos 

de absorção, no qual as moléculas podem fazer parte do interior das placas dos 

eletrodos, e de adsorção, onde as moléculas apenas ficam depositadas sobre a 

superfície dos eletrodos. O processo de dessorção é o fenômeno contrário ao de 

adsorção, e requer que as partículas adsorvidas ganhem energia suficiente para 

quebrarem a ligação com a superfície (LENZI e EVANGELISTA, 2009). 
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Figura 15 - Configuração típica de um sensor de placas paralelas] 
Fonte: Adaptado de Lenzi e Evangelista (2008) 

 

Os sensores de dois fios podem ser aplicados em fluxos de duas fases, tal 

como utilizado por Waltrich et al. (2013) para investigar o desenvolvimento de fluxos 

de gás líquido em um circuito de fluxo vertical, onde as condutividades das fases são 

diferentes e o ambiente não é um isolador elétrico. Este sensor tem um baixo nível de 

intrusão e é normalmente utilizado para distribuir as concentrações de mapeamento. 

Como sensores de placas paralelas, os sensores de dois fios são excitados por um 

sinal CA no eletrodo emissor enquanto o eletrodo receptor pega a resposta do sinal. 

A Figura (16) mostra um esquema do sensor de dois fios. Este sensor pode ser 

montado com os fios normais à parede do tubo. Este tipo de sensor foi usado pela 

primeira vez por (Swanson, 1966). 

 

 

Figura 16 - Esquema do sensor de dois fios 
Fonte: Swanson (1966) 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a visão geral do sistema 

desenvolvido para em seguida apresentar cada um dos componentes específicos de 

forma detalhada. 

 

 

3.1 SISTEMA COMPLETO DE MEDIÇÃO 

 

 

Na Figura (17) é apresentado o diagrama em blocos do sistema 

desenvolvido. O software presente no computador tem função de ajustar os 

parâmetros do sinal a ser aplicado no sensor, além de fazer a geração do mesmo. Os 

valores são armazenados pelo controlador e tem a temporização adequada para 

passarem por um circuito de conversão digital-analógico, ligado a um filtro, de sexta 

ordem, com frequência de corte de 550 k Hz. Após a passagem pelo filtro o sinal é 

injetado no sensor para as medições. A resposta do sensor passa por um circuito de 

conversão de transimpedância, gerando a conversão da resposta em corrente para 

uma resposta em tensão, sendo em seguida lido novamente pelo mesmo controlador, 

que tem como função fazer a conversão analógica-digital e transmissão das 

informações medidas novamente ao computador, que armazena os dados em um 

arquivo do tipo .mat, sendo este um arquivo padrão do software Matlab ,  possibilitando 

análises posteriores. 

Inicialmente, para verificação da viabilidade de medição com o sistema 

proposto, era feita a utilização de uma placa de aquisição de dados do tipo TBS 1052B 

da Tektronix, sendo esta conectada ao computador diretamente pela USB e salvando 

os dados em arquivos de texto. Outro ponto importante a ser ressaltado é que esta 

placa faz uma comunicação direta com um software terceiro, também fornecido pela 

Tektronix juntamente com o equipamento de aquisição (TEKTRONIX, 2013). 

A vantagem na utilização dessa placa de aquisição de forma separada, era 

a velocidade de análise com que o sistema poderia trabalhar. Com a placa, a taxa de 

atualização do software poderia ser maior, assim como a frequência de amostragem 

aplicada ao sensor. Por questão de facilidade e redução de tamanho do sistema, foi 
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escolhido fazer a utilização de apenas um controlador, capaz de controlar tanto a 

geração do sinal tanto quanto a amostragem e envio dos resultados ao computador.  

 

 

Figura 17 - Diagrama de blocos do sistema  
Fonte: Própria 

 

 

3.2 HARDWARE 
 

 

O hardware utilizado consiste na plataforma microcontrolada, no módulo de 

filtro, nos sensores de medição, no conversor D/A e pôr fim no amplificador de 

transimpedância. 

 

 

3.2.1 Sensores 
 

 

Foram utilizadas duas células de medição distintas neste trabalho, a 

primeira um sensor de dois fios, apresentado na Figura (18) e a segunda um sensor 

de placas paralelas, mostrado na Figura (19), sendo estes produzidos de forma 
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manual. Ambos os sensores têm um emissor e um receptor, onde o emissor tem um 

sinal de estimulo CA aplicado, assim gerando um campo elétrico. Esse campo pode 

ser perturbado de formas diferentes por substâncias distintas e o valor resultante 

deste é lido em forma de corrente pelo receptor. 

Para o primeiro sensor, o furo central tem um diâmetro de 2,5 centímetros 

e o valor de espaçamento entre cada um dos fios é de 0,4 centímetros e para o 

segundo sensor, as placas têm um valor de 7,5 por 7,5 centímetros e o espaçamento 

entre cada uma das placas é de 3 centímetros. 

 

 

Figura 18 - Sensor de dois fios 
Fonte: Própria 
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Figura 19 - Sensor de placas paralelas  
Fonte: Própria 

 

 

3.2.2 Amplificador e Conversor 
 

 

Foi utilizado o amplificador operacional OPA656 da Texas Instruments, ele 

é indicado para aplicações de transimpedância, tendo capacidade de trabalho de até 

130 M Hz, além de uma ótima relação sinal/ruído (TEXAS INSTRUMENTS). 

Na Figura (20) pode ser visto o amplificador de transimpedância ou ponte 

de balanceamento, como apresentado anteriormente, sendo um aprimoramento do 

método direto para medição de impedância. No caso da aplicação com sensores, os 

elementos 𝑅𝑥 e 𝐶𝑥seriam substituídos pelos sensores na ligação. O valor 𝑉𝐼 é a tensão 

do buffer aplicada em uma das extremidades dos sensores que contém a substância 

desconhecida de impedância 𝑍𝑥, considerando sua componente resistiva 𝑅𝑥 e 

capacitiva 𝐶𝑥.  
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Figura 20 - Amplificador 
Fonte: Própria 

 

O OPA656 permite o funcionamento do circuito de uma baixa intensidade 

de corrente de polarização de entrada usando valores maiores de ganho (𝑅𝐹). A 

capacitância total (𝐶𝑇) no terminal inversor do amplificador operacional inclui a 

capacitância do elemento (𝐶𝑥) e a capacitância de entrada do amplificador operacional 

(𝐶𝐼𝑁). Esta capacitância total (𝐶𝑇) desempenha um papel importante na estabilidade 

do circuito. O ganho de ruído deste circuito determina a estabilidade e é definido pela 

equação (35). Outro fator importante é a  relação entre a tensão de saída medida e a 

tensão aplicada 𝑉𝐼 em função da impedância conhecida e da desconhecida, definida 

pela equação (36).  

 

𝑁𝐺 =
1+𝑠𝑅𝐹(𝐶𝑇+𝐶𝐹)

1+𝑠𝐶𝐹𝑅𝐹
                                               (35) 

  

𝐺 =
𝑣𝑜

𝑣𝑖
= −

𝑍𝑓

𝑍𝑥
                                                 (36)  

 

A Figura (21) mostra o gráfico do ganho de ruído que intersecta o ganho do 

circuito aberto do amplificador operacional. Com maiores valores de ganho, 𝐶𝐹 e 𝑅𝐹 

criam um zero na função de transferência. Em frequências mais elevadas o circuito 

pode tornar-se instável devido ao excesso de deslocamento de fase ao redor do 

circuito. 
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Figura 21 - Relação Sinal x Ruído  
Fonte: Texas Instruments 

 

Foi utilizado o conversor digital-analógico (D/A) DAC7821 da Burr-Brown 

Products tendo indicação para utilização em sistema de geração de sinais e 

osciladores, tendo uma alta velocidade de conversão e baixa taxa de erro (BURR-

BROWN PRODUCTS). 

O DAC7821, pode ser usado para gerar uma saída unipolar. A polaridade 

da saída de escala completa 𝐼𝑂𝑈𝑇 é o inverso da tensão de referência de entrada em 

𝑉𝑅𝐸𝐹. No entanto a aplicação exige balanceamento de saída bipolar. Conforme 

mostrado na Figura (22), o amplificador operacional externo U4 é adicionado como 

um amplificador soma e tem um ganho de duas vezes, que amplia a extensão de saída 

para 5 V. Um circuito de multiplicação de quatro quadrantes é implementado usando 

um deslocamento de 2,5 V da tensão de referência para a polarização de U4. De 

acordo com a equação de transferência de circuito dada na Equação (37), os dados 

de entrada (D) produzem tensões de saída de VOUT = -2,5 V para VOUT = + 2,5 V. 
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Figura 22 - Circuito com saída bipolar  
Fonte: Burr-Brown Products 

 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = (
𝐷

0.5∗2𝑁
− 1) ∗ 𝑉𝑅𝐸𝐹                                      (37)  

 

 

3.2.2 Filtro 

 

 

Como visto anteriormente, quando se é trabalhado com um sinal multi-

frequência, algumas harmônicas podem aparecer sobre o sinal e isso pode atrapalhar 

a análise como um todo. Devido a este problema, logo após a saída do elemento 

bipolar encontrado após o D/A, foi feito um filtro ativo de sexta ordem, do tipo passa 

baixa e com frequência de corte de aproximadamente 550 k Hz. A Figura (23) 

demonstra um estágio do filtro com duas ordens de grandeza. Para que o filtro se 

torne de sexta ordem é necessário trabalhar com 3 estágios como os apresentados. 

O filtro não apresenta nenhum tipo de ganho embutido, para não existir possibilidade 

de saturação do sistema. 

A topologia escolhida para a criação do filtro foi a Butterworth, devido a sua 

resposta ter um sinal mais plano em comparação as demais tipologias existentes, 

tendo em vista a necessidade de o sinal de excitação ser o mais planar possível para 

uma melhor validação. 
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Figura 23 - Estágio do filtro passa baixa, com duas ordens de grandeza 
Fonte: Adaptado de PERTENCE JÚNIOR (2015) 

 

 

3.3 FIRMWARE E SOFTWARE 
 

 

Neste item serão apresentados os procedimentos de análise de dados 

realizados no trabalho. Inicialmente é apresentado o sistema de controle desenvolvido 

para automatizar as medições e em seguida a análise realizada para levantamento de 

parâmetros necessários para o cálculo da impedância a partir dos valores de tensão 

medidos. 

 

 

3.3.1 Sistema de controle 
 

 

O sistema de controle pode ser divido em duas partes distintas para um 

melhor entendimento: a parte de software, desenvolvida através da ferramenta       

Matlab, consiste em um módulo para seleção de parâmetros do sinal a ser gerado, 

assim como a geração e apresentação do sinal de retorno e que tem ligação direta 

com a segunda parte, de firmware, desenvolvida em Code Composer Studio, tento a 

função principal de fazer o controle de geração do sinal, assim como a aquisição do 

mesmo em tempo real. O fluxo deste sistema pode ser visto na Figura (24). 
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Figura 24 - Fluxo de funcionamento do sistema 
Fonte: Própria 

 

No sistema de software, sendo sua tela apresentada na Figura (25), é 

possível fazer a seleção da frequência inicial, frequência final e do tempo para a 

varredura ser realizada. Com esses parâmetros selecionados, são realizadas algumas 

validações simples, como por exemplo um valor mínimo de 1 Hz para a frequência 

inicial, a frequência inicial não ser maior que a final, entre outros e caso todas sejam 

aceitas, o sinal é gerado, apresentado para o usuário em formato de gráfico, 

juntamente com sua transformada rápida de Fourier (fft) e por fim, repassados via 

USB para o módulo microcontrolado. 

A fórmula para a geração pode ser vista na Equação (38). Os valores 

gerados são de 8 bits, devido a formatação de envio e armazenamento no controlador, 

deixando mais simples o controle sobre os dados assim como a formatação de escrita 

dos mesmos, seja em software ou firmware. Por este sistema ser de simples 

implementação, mas precisar de uma velocidade de aquisição alta, o sinal escolhido 

para a implementação foi o sinal Chirp. 
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Figura 25 - Software de configurações 
Fonte: Própria 

 

O módulo microcontrolado, contendo um ARM® Cortex-M4® 

TM4C123GH6PM mostrado na Figura (26), assim que recebe todos os dados está 

pronto para fazer o controle do sinal a ser utilizado para à análise. Estes valores são 

enviados para o conversor D/A, criando assim uma onda senoidal Chirp completa. Por 

se tratar de um sinal amostrado de forma discreta e gerado de forma digital em 8 bits, 

é possível notar alguns serrilhamentos em altas frequências. 

 

h =  (cos (𝜋 ∗ (𝛼 ∗ 𝑡 ∗ 𝑡) + (𝑓𝑖 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑡)) + 1) ∗ 255                 (38)  

 

𝛼 =
(𝑓𝑓−𝑓𝑖)

𝑡𝑓
                                                  (39) 

  

Na Equação (38) é usado um valor para , este que é definido na Equação 

(39). O valor de alpha representa a taxa de variação do sinal Chirp. Para ambas as 

equações 𝑓𝑖 representa o valor da frequência inicial, 𝑓𝑓 o valor da frequência final, 𝑡𝑓 

o tempo final e 𝑡 é o tempo instantâneo de tempo para geração do sinal. Ainda é 

possível notar na Equação (38) a multiplicação pelo valor 255, este sendo uma 

correção no valor, para os 8 bits de saída do sistema, citados anteriormente. 
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Figura 26 - Módulo microcontrolado para geração de sinais, modelo ARM-Texas 
Fonte: Texas Instruments (2016) 

 

Tendo em vista o conjunto de elementos de hardware a serem utilizados 

além do controlador, foi desenvolvido uma PCI no formato de shield, para encaixe no 

módulo microcontrolador, contendo todos os itens descritos anteriormente. A Figura 

(27) mostra o design desenvolvido. A Figura (28) apresenta imagens do protótipo 

físico desenvolvido. 

 

 

Figura 27 - Design desenvolvido para placa contendo módulos de utilização 
Fonte: Própria 
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Figura 28 - Visualizações do protótipo físico 
Fonte: Própria 

 

 

3.3.2 Forma de análise 
 

 

Tendo o valor de tensão de excitação conhecida (𝑉𝑖) que foi aplicada em 

um dos terminais do sensor e de saída do amplificado (𝑉𝑂𝑈𝑇), é possível obter a 

Equação (40), que tem um resultado uma relação de ganho entre ambos os valores. 

O valor de excitação utilizados nos testes foi de 500 m V e não é feita a medição de 

retorno do sinal gerado.  

 

𝐺𝑥 =
𝑣𝑂𝑈𝑇

𝑣𝐼
                                                 (40)  

 

Conforme a Equação (36) é possível também afirmar que o ganho é a 

relação entre a impedância da substância e a impedância do circuito. Porém na 

Equação (36) não é feita a consideração de nenhuma grandeza parasita, mais 

especificamente de capacitâncias parasitas. Estas possíveis grandezas parasitas 

podem ser representadas por 𝑍𝑆, que ao serem consideradas dão origem a Equação 

(41). 

 

𝐺𝑥 = −
𝑍𝑓+𝑍𝑆

𝑍𝑋
                                              (41)    

 

Considerando as Equações (14) e (15), para uma substância qualquer, é 

possível reescrever a Equação (41) transformando-a na Equação (42).  
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𝐺𝑥 = −(𝑍𝑓 + 𝑍𝑆) ∗ (𝑘𝑔(𝜎 + 𝑗𝜔𝜀0𝜀𝑆))                          (42)   

Definindo as constantes das Equações (43) e (44), que são dependentes 

da frequência, é possível definir uma resposta para as frequências analisadas em 

função das mesmas e da permissividade e condutividade da substância, demonstrada 

na Equação (45) (YEUNG, 2007). 

𝑎 = (𝑍𝑓 + 𝑍𝑆)                                                   (43) 

    

𝑏 = 𝑎 ∗ 𝑘𝑔                                                    (44)   

 

𝐺𝑥 = −𝑏 ∗ (𝜎 + 𝑗𝜔𝜀0𝜀𝑆)                                          (45)
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4 RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos. São abordadas 

as medições de validação em circuitos conhecidos, tanto quanto as medidas em 

substâncias, gerando uma comparação entre valores medidos e valores teóricos 

esperados.  

 

 

4.1 MEDIDAS DE VALIDAÇÃO 

 

 

As medidas de validação foram realizadas de duas formas distintas, uma 

com diferentes circuitos de filtros RLC (elemento Resistivo, Indutivo e Capacitivo), 

para verificação da resposta em frequência do sistema, e a segunda foi realizada com 

diferentes circuitos RC paralelo para análise dos ganhos. Os componentes de teste 

são denominados 𝑅𝑥, 𝐿𝑥 e 𝐶𝑋 e substituem o sensor, como na Figura (19).  

 

 

4.1.1 Filtros 
 

 

Os valores apresentados na Tabela (2) foram utilizados para a validação 

de frequência do sistema, sendo os valores reais dos componentes medidos com uma 

ponte RLC MXB-821, da Minipa (MINIPA). 

Os valores dos elementos do conversor de transimpedância aplicados a 

medição foram Rf = 1M Ω e Cf = 10p F. Para uma validação completa, todos os 

conjuntos foram testados com a mesma frequência inicial de 1 Hz até a frequência 

final de 495K Hz, sendo também aplicado o mesmo tempo de varredura de um 

segundo, juntamente com uma frequência de amostragem de 1 M Hz. 
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Tabela 2 - Valores dos circuitos comparativos de teste em filtros. 

Teste Resistência Capacitância Indutância Filtro 
Frequência 

de corte 

1 8,2k Ω 3,9n F - Passa Baixa 5k Hz 

2 680k Ω 47p F - Passa Baixa 5k Hz 

3 820 Ω 3,9n F - Passa Baixa 50k Hz 

4 68k Ω 47p F - Passa Baixa 50k Hz 

5 200 Ω 3,9n F - Passa Baixa 200k Hz 

6 16k Ω 47p F - Passa Baixa 200k Hz 

7 8,2k Ω 3,9n F - Passa Alta 5k Hz 

8 680k Ω 47p F - Passa Alta 5k Hz 

9 820 Ω 3,9n F - Passa Alta 50k Hz 

10 68k Ω 47p F - Passa Alta 50k Hz 

11 200 Ω 3,9n F - Passa Alta 200k Hz 

12 16k Ω 47p F - Passa Alta 200k Hz 

13 100 Ω 220n F 47u H Passa Faixa 50k Hz 

14 100 Ω 13n F 47u H Passa Faixa 200k Hz 

15 100 Ω 220n F 47u H Rejeita Faixa 50k Hz 

16 100 Ω 13n F 47u H Rejeita Faixa 200k Hz 

   Fonte: Própria 

 

É possível notar na Figura (29) uma diferença entre o software 

desenvolvido e apresentado na Figura (26), devido ao acréscimo dos gráficos centrais, 

que apresentam a resposta esperada, ou seja, os valores teóricos, para cada um 

conjunto de teste. A resposta espera de todos os testes, foi calculada de acordo com 

seus valores reais de componentes, justamente para demonstrar da forma mais 

precisa possível cada uma das tentativas de validação do sistema. 

Na Figura (29) é possível notar uma grande semelhança entre o valor de 

simulação e o real medido pelo sistema desenvolvido. Essa semelhança é uma forma 

de comprovação da funcionalidade correta do sistema, demonstrando que este tem 

capacidade de leitura na frequência desejada e apresenta assertividade em relação 

aos valores lidos. 
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Figura 29 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para o teste 1 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 30 - Explicitação da FFT de saída simulada versus a FFT de saída real do teste 1 
Fonte: Própria 
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Fazendo uma análise de relação em função dos valores teóricos e reais 

apresentados na Figura (30), foi visto uma aproximação de pouco mais de 96% entre 

as curvas, ou seja, a relação entre os valores teóricos e medidos para este caso não 

passa de 4%. A Equação (46) apresenta a formula de cálculo, onde 𝐸𝑅 é o valor da 

relação, 𝑥 é o valor teórico e �̅� é o valor medido. Essa formulação foi aplicada ponto 

a ponto para as curvas. 

 

𝐸𝑅 =
(𝑥 − �̅�)

𝑥⁄                                                 (46) 

 

Os demais testes referentes a frequência de trabalho do sistema 

apresentaram valores semelhantes, tendo uma variação máxima de 4% entre valores 

teóricos e medidos. Todos os testes são apresentados de forma completa no 

Apêndice A. 

Além disso, para a demonstração do funcionamento correto da geração do 

sinal, foi feita uma medida em um osciloscópio com FFT, em função do sinal completo, 

indo de 1 Hz até 495 kHz, sem nenhum filtro, apresentado na Figura (31) e uma outra 

medição com um filtro de passa baixa de 250 k Hz, apresentado na Figura (32). O eixo 

x representa frequência, tendo 250 k Hz por divisão e o eixo y representa amplitude, 

tendo 20 Db por divisão. 

 

Figura 31 - Valor da FFT do sinal completo medido no osciloscópio sem filtro, com frequência 
no eixo x e amplitude no eixo y 

Fonte: Própria 
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Figura 32 - Valor da FFT do sinal completo medido no osciloscópio com filtro de 250k Hz passa 
baixa, com frequência no eixo x e amplitude no eixo y 

Fonte: Própria 

 

 

4.1.2 Circuito RC paralelo 

 

 

Os valores apresentados na Tabela (3) foram utilizados para a validação 

de ganhos do sistema, sendo os valores reais dos componentes medidos com uma 

ponte RLC MXB-821, da Minipa (MINIPA). 

Foram utilizados três conjuntos distintos de elementos para o conversor de 

transimpedância e quatro conjuntos de validação, para desta forma, encontrar o 

conjunto que melhor se adapta ao sistema. Para uma validação completa, todos os 

conjuntos foram testados com a mesma frequência inicial de 1 Hz até a frequência 

final de 495K Hz, sendo também aplicado o mesmo tempo de varredura de um 

segundo. 
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Tabela 3 - Valores dos circuitos comparativos de teste em circuito RC paralelo. 

Teste 𝑹𝒇 𝑪𝒇 𝑹𝑿 𝑪𝑿 

1 1M Ω 10p F 4,7M Ω 10p F 

2 1M Ω 10p F 2,2M Ω 10p F 

3 1M Ω 10p F 470K Ω 10p F 

4 1M Ω 10p F 220K Ω 10p F 

5 1M Ω 4,7p F 4,7M Ω 10p F 

6 1M Ω 4,7p F 2,2M Ω 10p F 

7 1M Ω 4,7p F 470K Ω 10p F 

8 1M Ω 4,7p F 220K Ω 10p F 

9 2,2M Ω 10p F 4,7M Ω 10p F 

10 2,2M Ω 10p F 2,2M Ω 10p F 

11 2,2M Ω 10p F 470K Ω 10p F 

12 2,2M Ω 10p F 220K Ω 10p F 

   Fonte: Própria 

 

A partir dos valores medidos na saída do conversor de transimpedância 

(𝑣𝑜) e dos valores aplicados na geração do sinal (𝑣𝑖), foram calculados os ganhos para 

cada conjunto de teste. Além disso, foi possível avaliar o resultado esperado para 

cada conjunto, sendo assim gerada a relação de resposta esperada em função da 

resposta obtida. 

A Figura (33) apresenta uma comparação entre os valores reais e teóricos 

para o primeiro conjunto de elementos (𝑅𝑓 = 1𝑀 𝛺 e 𝐶𝑓 = 10𝑝 𝐹), sendo os valores 

tracejados os valores reais e os pontilhas os valores teóricos. A variação entre os  

dados medidos e teóricos foi calculado pontualmente para diversas frequências e é 

apresentado na Figura (34). É possível verificar uma variação alta entre os valores da 

relação, devido a ruídos e elementos parasitas no sistema, no entanto a variação 

máxima não ultrapassa os 10%. 
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Figura 33 - Comparação entre ganhos medidos e ganhos calculados para o conjunto 1 
Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 34 - Relação entre ganho medidos e ganho teórico para o conjunto 1 
Fonte: Própria 

 

A Figura (35) apresenta uma comparação entre os valores reais e teóricos 

para o segundo conjunto de elementos (𝑅𝑓 = 1𝑀 𝛺 e 𝐶𝑓 = 4,7𝑝 𝐹), sendo os valores 

tracejados os valores reais e os pontilhas os valores teóricos. É possível notar 

semelhanças entre a Figura (35) e a Figura (33), por se tratarem da análise dos 

mesmos componentes, no entanto, a variação fica mais visível na Figura (36), pois os 
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valores máximos de variação pontual aumentam para quase 15%. A alta variação 

entre os valores da relação, devido a ruídos e elementos parasitas no sistema, é 

mantida com este conjunto. 

 

 

Figura 35 - Comparação entre ganhos medidos e ganhos calculados para o conjunto 2 
Fonte: Própria 

 

 

Figura 36 - Relação entre ganho medidos e ganho teórico para o conjunto 2 
Fonte: Própria 
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A Figura (37) apresenta a comparação entre os valores reais e teóricos 

para o último conjunto de elementos (𝑅𝑓 = 2,2𝑀 𝛺 e 𝐶𝑓 = 10𝑝 𝐹), sendo os valores 

tracejados os valores reais e os pontilhas os valores teóricos.  

Para este conjunto é possível notar na Figura (38) que a relação entre 

valores medidos e teóricos é o pior dos três conjuntos, pois chega em valores de até 

20% de diferença.  

  
Figura 37 - Comparação entre ganhos medidos e ganhos calculados para o conjunto 3 

Fonte: Própria 

 

  
 

Figura 38 - Relação entre ganho medidos e ganho teórico para o conjunto 3 
Fonte: Própria 
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É possível notar que todas os conjuntos, as formas de onda apresentadas 

mantem a mesma tendência, com algumas alterações de amplitude, justamente pela 

mudança da referência de análise, sofrendo influência dos elementos do conversor, 

sendo esse o ponto crucial para a análise dos elementos não conhecidos, ou seja, a 

mudança dos elementos conversores pode melhorar ou piorar a resposta do sistema 

a ser analisado, devido as faixas de frequências que estão sendo utilizadas. De acordo 

com Da Silva (2008), o conjunto dos elementos conversores pode variar de acordo 

com a faixa de frequência e da substancia a ser analisada, tendo uma faixa aceitável 

dependo da aplicação. 

A influência dos ruídos e grandezas parasitas pode ser considerado igual 

para todos os conjuntos testados, sendo que é visível a grande variação das relações, 

no entanto, é notável que para o primeiro conjunto a amplitude dessa variação foi 

menor. Devido a este fator, os testes em substâncias serão feitas com o primeiro 

conjunto (𝑅𝑓 = 1𝑀 𝛺 e 𝐶𝑓 = 10𝑝 𝐹), por apresentar uma resposta mais estável para a 

frequência almejada nos testes, lembrando que na configuração de medições de 

substâncias podem haver influencias das conexões de componentes, cabeamentos e 

sensores, o que pode causar variações nas leituras. 

 

 

4.2 MEDIDAS EM SUBSTÂNCIAS 

 

 

Foram feitas medidas de algumas substâncias distintas, sendo aplicada a 

análise com o sinal de estímulo variando de 1 Hz até 495 k Hz, mantendo o valor de 

temporização em um segundo. Além disso foram utilizados dois sensores distintos, 

apresentados previamente. As substâncias medidas são apresentadas na Tabela (4), 

juntamente com seus valores medidos de condutividade e teóricos de permissividade 

(SILVA, 2008). 
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Tabela 4 - Substâncias medidas, juntamente com valores de condutividade e permissividade. 

Substâncias Medidas 𝜎 [𝑆] 𝜀 [F/m] 

Ar 0 1 

Água deionizada 0,00025 79 

Etilenoglicol 0,00018 37,7 

Isopropanol 0,000006 18,6 

Óleo de silicone 0,00021 2,22 

   Fonte: Própria 

 
 

As medidas das substâncias para o sensor de dois fios, foram realizadas 

dentro de um recipiente, possibilitando que toda a parte de aquisição do sinal, ou seja, 

os fios, ficassem em contato com a substância, sendo posicionado de forma vertical. 

Já para sensor de placas paralelas, os líquidos eram inseridos dentro do mesmo, até 

a altura máxima, para que assim, as placas também tivessem total contato com as 

substâncias de medição em si. 

Na Figura (39) são apresentados os valores de ganhos para as substâncias 

com o sensor de dois fios e na Figura (40) os valores de ganhos com o sensor de 

placas paralelas. Para ambos os gráficos ar é representado pela cor verde, a água 

deionizada pela azul clara, o etilenoglicol pela cor pela vermelha, o isopropanol pela 

roxa e o óleo de silicone pela azul escura. 

 

 

Figura 39 - Valor de ganhos para os elementos em função do sensor de dois fios 
Fonte: Própria 
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Figura 40 - Valor de ganhos para os elementos em função do sensor de placas paralelas 
Fonte: Própria 

 

Por fim, foram realizadas medições das mesmas substâncias, fazendo a 

utilização de um equipamento comercial, uma ponte RLC da Agilent modelo AE4807. 

Este equipamento foi utilizado para gerar uma base de comparação para com os 

valores finais do sistema de medição criado, afim de verificar a qualidade das curvas 

de ganho geradas. O equipamento comercial faz as medições em função de valores 

de capacitância e resistência, devendo assim, serem convertidos para a mesma 

grandeza do sistema desenvolvido, no caso o ganho. 

Para obtenção dos valores de ganho, é necessário a obtenção dos valores 

de impedância externas, medidos para cada substância e internas do equipamento, e 

fazer a aplicação na Equação (41). 

A Figura (41) apresenta a relação entre as leituras do sistema desenvolvido 

com o sistema comercial. É possível notar que a diferença de leitura entre os sistemas 

pode chegar até 20% dependendo da substância analisada. Para outras substâncias 

o erro é de aproximadamente 1% em algumas faixas de frequência. 

É importante ressaltar que o sistema comercial tem uma faixa de frequência 

mais alta, podendo chegar até 2 M Hz, no entanto a quantidade de pontos utilizados 

é menor, assim como a velocidade de aquisição. É perceptível que o sistema criado 

neste trabalho tem uma taxa de erro, no entanto, tem uma velocidade muito maior. 
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Figura 41 - Comparação entre ganhos de um sistema comercial e do sistema criado 
Fonte: Própria 

 

 

4.3 MEDIDAS EM FORMAÇÃO DE GELO 

 

 

O último experimento realizado no sistema foi a medição de uma formação 

de gelo, fazendo a utilização do sensor de placas paralelas, onde o mesmo foi 

preenchido com água deionizada e inserido dentro de um sistema de banho térmico, 

utilizando um valor de -9.0º C para resfriamento, conforme é apresentado na Figura 

(42). 

Não foi aplicada um monitoramento sobre a temperatura da formação do 

gelo, o que pode acarretar em uma incerteza em relação as temporizações 

apresentadas para esta formação. Entretanto, o objetivo do experimento era a 

demonstração de aplicação do sistema em uma situação de alteração de estados de 

substância, tendo como base o fenômeno da relaxação. 

Ao longo do processo de formação do gelo foram feitas duas medições por 

minuto, tendo como parâmetros de funcionamento a frequência inicial de 1 Hz e 

frequência final de 495 k Hz, com 1 segundo de temporização, sendo geradas as 

curvas de ganho para cada uma das medições. 
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Figura 42 - Exterior e interior do equipamento de banho térmico com o elemento sensor 
Fonte: Própria 

 

A Figura (43) apresenta algumas das medições realizada no processo, 

juntamente com o tempo da medição. Foram escolhidas apenas algumas medições 

para serem apresentadas, pois o número de elementos medidos foi muito alto, tendo 

uma variação quase imperceptível para as medições de mesmo minuto. O processo 

de medição levou aproximadamente 5 horas para ser completo. O Figura (44) 

apresenta o processo de formação de gelo. 
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Figura 43 - Valores de ganhos para a formação de gelo 
Fonte: Própria 

 

 

Figura 44 - Valores de ganhos para a formação de gelo 
Fonte: Própria 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A espectroscopia de impedância é uma técnica utilizada, em sua maioria, 

em processos laboratoriais, estando normalmente ligada a estudos de substâncias e 

reações químicas, que vem ganhando espaço em algumas áreas industriais, 

principalmente para o monitoramento de processos, sendo desta forma uma 

ferramenta útil no auxílio de decisões referentes a manutenção, automatização e 

qualidade do processo de forma geral. 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de medição capaz de 

possibilitar a obtenção do espectro de impedância de diferentes elementos físicos, 

com foco na utilização de sinais de multifrequência. Para se cumprir o objetivo, foi 

desenvolvido um software de computador, funcionando como interface para um 

usuário determinar parâmetros de análise, além de uma plataforma microcontrolada, 

capaz de fazer a geração de um sinal Chirp em tempo real. O sinal gerado de forma 

digital passa por um circuito de conversão para transformá-lo em analógico, para 

assim ser aplicado ao emissor de um dos dois sensores testados, o sensor de dois 

fios e o sensor de placas paralelas. O terminal receptor dos sensores é diretamente 

conectado a um amplificador de transimpedância, para em seguida ser lido pela placa 

de aquisição de sinais, que tem a função de realimentar o computador com os dados 

obtidos pelos sensores em relação a substância atual de análise. 

Como validação do sistema, foram feitas medições em conjuntos de 

resistores e capacitores conhecidos. O ponto mais importante da validação é em 

relação ao tempo de varredura. Foi possível verificar a existência de um tempo mínimo 

de varredura para a qualidade dos dados extraídos do sistema, afetando desta forma 

a aplicabilidade do mesmo. Para processos extremamente rápidos, como por exemplo 

o escoamento em um tubo, o sistema pode apresentar limitações, pois o tempo de 

análise poderia ser muito maior do que o tempo que a substância fica em contato com 

o sensor. Já para processos mais lentos e que mantem a substância em estado de 

repouso, o sistema apresenta um funcionamento adequado de acordo com demais 

dados encontrados na literatura. Além das medidas de validação, foram realizadas 

medições em substâncias, para avaliação do sistema com dois sensores distintos. 

Em trabalhos futuros, o sistema pode ser melhorado, aumentando sua faixa 

de frequência e assim, possibilitando uma melhor identificação dos parâmetros para 
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cada uma das substâncias, além de incluir uma gama maior de substâncias e fazer o 

monitoramento de reações químicas específicas ligadas diretamente ao processo 

industrial, além de fazer novas análises em função de melhorias na calibração. Como 

contribuição deste trabalho, tem-se um sistema de baixo custo e baixa complexidade, 

capaz de obter espectros de impedância para diversos sistemas sensoriais em relação 

a substâncias e reações, como mostrado na formação de gelo. Além disso, a base de 

desenvolvimento pode originar outros sistemas, como enfoques mais aplicados a 

indústria.  
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APÊNDICE A - Resultado de teste em circuitos de filtragem 
 

 

Figura 45 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para teste número 2 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 46 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para teste número 3 

Fonte: Própria 
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Figura 47 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para teste número 4 

Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 48 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para teste número 5 

Fonte: Própria 
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Figura 49 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para teste número 6 

Fonte: Própria 

 
 

 
Figura 50 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 

medida para o teste número 7 
Fonte: Própria 
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Figura 51 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para o teste número 8 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

Figura 52 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para o teste número 9 

Fonte: Própria 
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Figura 53 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para o teste número 10 

Fonte: Própria 

 

 

 
Figura 54 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 

medida para o teste número 11 
Fonte: Própria 
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Figura 55 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para o teste número 12 

Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 56 - Modelo completo apresentando entrada versus saída esperada versus saída 
medida para o teste número 13 

Fonte: Própria 

 

 

 


