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VARIÁVEIS DE PROCESSO - PRESSÃO

3.1- INTRODUÇÃO

A pressão é uma variável importante de um processo
industrial e sua medição pode determinar outras
variáveis como vazão, nível e densidade.

Devido a natureza de fluídos como gases, vapores,
fluídos limpos, viscosos, pastosos e corrosivos,
emprega-se várias técnicas em sua medição, assim
como vários conceitos de física e hidrostática.
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Fig.1 - APLICAÇÃO DE FORÇA EM UMA SUPERFíCIE

3.2- CONCEITOS DE PRESSÃO:

3

Define-se Peso Específico y (gama), como peso
de uma substância por unidade de volume.

Exemplos:

y (aço -inox 316) = 8040 kgflm3 ou 8,04 gflcm3
y ( alumínio ) = 2720 kgflm3 ou 2,72 gflcm3

y ( H20 ) = 1000 kgflm 3 ou 1,0 gflcm3

Define-se Densidade Relativa à (delta), como a
relação entre a Massa Específica (Densidade
Absoluta) de uma substância e a Massa
Específica da água (à 4°e) no caso dos líquidos
e em relação a Massa Específica do ar (à ooe e
1 atm) no caso dos gases. A Densidade Relativa
é um número adimensional (não possui
unidades).

Exemplos: Determine a Densidade Relativa das
seguintes substâncias:

a) Aço Inox 316 (p = 8040 kg/m3)

" ( . 316) psubst. 8040 kglm 3 804u aço mox = --- = ---- =
págua 1000kglm3 '

b) Mercúrio (p = 13.600 kg/m3)

à (Hg) = pHg = 13600kglm3 = 13,6
pH20 1000kglm3

3.2.1 - PRESSÃO

Definimos pressão como a força aplicada
uniformemente sobre uma superfície e pode ser
expressa em várias unidades como kgf/cm2,
Lbf/pol2 e N/m2 (fig. 1).

c) Oxigênio

p02

pAr

(p = 1,429 kg/m3 à ooe e 1 atm)

1,429kglm3 = 1,1051
1,293kglm3

Exemplo: Determine o valor da pressão
sabendo que a força aplicada de 14 N atua
sobre uma área de 0,2 m2.

P = 14 N _ P = 70 Nlm2
0,2 m2

d) Ar

õ (Ar)

(p = 1,293 kg/m3 à ooe e 1 atm)

= pAr = 1,293kglm3 = 1 O
pAr 1,293 kglm3 '

ou P = 70 Pa (Pasca0 3.2.3 - TEOREMA DE STEVIN

3.2.2 - MASSA ESPEcíFICA E PESO
ESPECíFICO

Define-se Massa Específica (Densidade
Absoluta) p (rô), como massa de uma
substância por unidade de volume.
Exemplos:

p(H20) = 1000kglm3 ou 1,0 glcm3 (à 4°C)

p(Hg) = 13600kglm3 ou 13,6 glcm3
p(Ar) = 1,293 kglm3 (a 0° e 1atm)

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO

"A diferença de pressão entre dois pontos de
um líquido em repouso é diretamente
proporcional à altura e à densidade do
mesmo."
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ou

Sendo

w= v. V

p = V·V
A

Portanto:

p = V·A.h
A

• P = V.h

h v

0101

Fig. 2 - DEDUÇÃO DE STEVIN

Essa teoria simplifica muitos cálculos e com ela
podemos determinar a pressão exercida por
colunas líquidas desconsiderando o formato do
reservatório .

02.04

Fig. 4 - TRANSMISSÃO DE PRESSÃO EM UM LÍQUIDO

Pode-se demonstrar este princípio, utilizando-se
uma esfera oca, provida de vários orifícios
distribuídos em vários pontos de sua superfície
como ilustrado na figo 4.
Exercendo-se uma pressão adequada no êmbolo,
veremos que os jatos de água que saem pelos
orifícios são iguais.
Isso significa que a pressão exercida é igual em
todos os orifícios.
Devido aos fluídos serem praticamente
incompressíveis, a força mecânica desenvolvida
em um fluído sob pressão pode ser transmitida,
multiplicada ou controlada.

• Transmissão de forças - Fig. 5

A1 A2

02.03

Fig. 3 - PARADOXO HIDROSTÁTICO

F1 =F2 pois AI =AZ

Fig. 5 - TRANSMISSÃO DE FORÇAS

• Amplificação/Redução de forças - Fig 6

Observe-se que na ilustração (fig.3) que a
pressão no fundo dos reservatórios é a mesma
desde que as densidades (ou pesos específicos)
Y1 = Y2= Y3 e a altura "h" sejam iguais.

3.2.4 - PRINCíPIO DE PASCAL

FI _

F2) FI pois A2 )AI

A2

_ F2

- 3.2 -

"A pressão exercída em um líquido confinado,
se distribui integralmente e produz a mesma
força em áreas iguais. "

PI=P2 _ FI = F2
AI A2

Fig. 6 - AMPLIFICAÇÃO/REDUÇÃO DE FORÇAS

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO



Um exemplo prático de Amplificação de Forças
é o da Fig. 7 onde uma força de 10kg aplicada
produz uma pressão de 10kg/cm2. Esta pressão
se transmite para direita 10=F/1 00 logo,
F=1000kg. A descida do líquido do cilindro a
esquerda é 100 vezes maior que a ascensão no
da direita.

'/ESCALAI
h

Máquina de teste para Calibração de
Manômetros. Ver figo 8.

Movimentando o êmbolo no sentido de

pressionar o líquido, este transmite a pressão
para o instrumento que se quer testar e para o
peso morto.
No momento em que a pressão do líquido
deslocar o peso morto, a pressão aplicada no
instrumento sob teste será igual à indicada no
disco de peso morto.

0205
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Fig.9 - BARÔMETRO DE TORRICELLI

pressão relativa

• Pressão Relativa: conhecida também como

pressão efetiva, manométrica ou simplesmente
pressão, é medida tomando-se como referência
a pressão atmosférica (fig.10) e pode ser positiva
ou negativa (vácuo).
As unidades de pressão podem vir precedidas
com a letra "g" (gauge) para indicar pressão
relativa.

j_i __

100 cm2

- 1mm
t 1000kg

Fig. 7 - MACACO HIDRÁULICO

!10kg

• Controle de Forças

10em

Fig. 10 - DIAGRAMA COMPARATIVO

• Pressão Absoluta: é a pressão medida a
partir do "zero absoluto" (ou vácuo perfeito). As
unidades de pressão na escala absoluta devem
ser precedidas com a letra "a", Pode-se dizer que:

pressao absoluta

0201

ZERO ABSOLUTO1

vácuo

SUPORTE DE
PESO MORTO

Fig. 8 - MÁQUINA DE TESTE

MAN6METRO

EM TESTE ~

3.2.5 - ESCALAS DE PRESSÃO

Verifica-se experimentalmente (fig. 9) que a
camada gasosa que envolve a Terra (aprox. 50
Km) é capaz de equilibrar uma coluna de
mercúrio de 760 mm de altura (à O°C) ao nível
do mar. Dissemos então que a pressão
atmosférica nesse local é de 760 mm Hg.

Pressão Absoluta =
Pressão Relativa+PressãoAtmosférica

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO - 3.3 -



• Redução de Pressão Atmosférica ao nivel
do mar:
Devido ao ar se tornar rarefeito com a altura,

quanto mais alto o local, menor será a pressão
atmosférica. A tabela mostra a redução
barométrica ao nível do mar.

I ALTITUDE (m)
I

CORREÇÃO (mm Hg)
I

100

9.0

200
17,9

300
26,7

400
35,4

500
44,1

600
52,6

700
61,1

800
69,5

Tabela 1: CORREÇÃO DO NíVEL BAROMÉTRICO

Exemplo: Determinar a pressão atmosférica de
uma cidade situada à 600 m acima do nível do
mar.

1mm Hg (Torríeelli) = 0.00135951 kg/em2

1// Hg = 2,54xO,0135951 = 0,03453 kg/em2

Colunas de água são, em geral, tomadas à 15°C
ou à 60°F (15,6°C). Nessa temperatura, a
densidade da água vale 0,9991. Uma coluna de
água, com 1 cm2 de área e 1 cm de altura pesa
0,9991 g. Segue-se que:

em HP = 0,0009991 kg/em2 1// HP = 0,222538 kg/em

m HP = 0,09991 kg/em2 10 m H20 = 0,9991 kg/em

08S: Quando não há necessidade de precisão
extrema, considera-se a densidade da água como
sendo 1.0, e as relações acima passam a ser:

P atm 760 mmHg - 52,6 mmHg
1// H20 = 0,00254 kg/cm2

P atm 704,4 mmHg.

3.3- UNIDADES DE PRESSÃO

psi

- 3.4-

As medidas de pressão nos sistemas CGS
(dina/cm2) e MKS (Newton/m2) são raramente
utilizadas na prática industrial. Na maioria dos
casos, as unidades não pertencem a nenhum
desses sistemas. Nos países que utilizam o
sistema métrico, a unidade mais comum é o
kg*/cm2. Nos países de fala inglesa, é mais
comum o uso de libra/polegada quadrada C'psi",
"pound/square inch").
A conversão pode ser feita lembrando que 1
libra = 0,4536 kg e 1 polegada = 2,54 em.
Portanto:

1 libra = 0,4536kg = 0,07031 kg/em
1pol. quadrada 2,542 em 2

Inversamente, 1kg/em2 = 14,223psi

Consideremos, agora, uma coluna de mercúrio
à O°C. Nessas condições, a densidade do
mercúrio vale 13,5951. Uma coluna de 1 em de
mercúrio, com 1 cm2 de área, pesa 13,5951 g,
ou 0,0135951 kg. O mercúrio exerce portanto
uma força de 0,0135951 kg/cm2. Segue-se que:

1 em Hg = 0.0135951 kg/em2

São também de uso frequente as unidades:

Outras unidades comumente utilizadas são as
mostradas na Tabela 2.

1 atmosfera (atm) = 760 mmHg (ã O'C)

= 762,4 mmHg (ã 20'C) =

= 10.332 mmH20 (ã 4"C) =10.351 mmH20 (ã 20'C)

= 10.332 kg"m2 (10.351 m x 998,20 kgflm3) =

= 1,033 kgflcm2 = 14,696 psi = 10.332 kgflm2 x 9,807 =

= 101,325 kpa (Nlm2) = 1,01325bar = 1013,25mbar =

= 407,2" H20

Tabela 2 - UNIDADES DE PRESSÃO
COMUMENTE USADAS

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO



PSIKPAPolegadammH20PolegadammHgBarsm Barskglcrn'glcrn'
H,O

Hg

PSI

16.894727.7620706.15002.036051.7150.068968.9470.070370.3070

KPA

0.145014.0266102.27420.29537.5007.Q10010.0000.010210.1972

Polegadas

0.03610.2483125.40000.07341.86500.00252.48640.00252.5355
H,o

mmH,o

0.00140.00980.039410.00280.07340.00010.09790.000010.0982

Polegadas

0.49123.386713.6200345.9400125.40000.033933.8640.034534.532
Hg

mmHg

0.01930.13310.536213.62000.03941.00131.3332.00141.3595

Bars

14.5040100.000402.180010215.??oo29.5300750.0600110001.01971019.7000

m Bars

0.0145.10000.402210.21500.02950.7501.0011.00101.0197

kglcm'

14.223097.9047394.410010018.028.9590735.560.9000980.700011000

g/cm'

0.01420.09790.394410.01800.02900.7356.00090.9807.0011

TABELA 3: CONVERSÃO DE UNIDADES DE PRESSÃO.

3.4- MEDIDORES DE PRESSÃO

Vários fatores determinam a seleção de um
medidor de pressão, entre eles, o valor da
pressão, tipo de fluído, instalação, custo e
precisão. São conhecidos como manômetros e
classificam-se em:

* Medidores por coluna líquida

* Medidores por elementos elásticos

* Medidores especiais de pressão

3.4.1-MEDIDORES POR COLUNA LÍQUIDA

São dispositivos constituídos por um tubo
transparente de secção circular e uniforme,
contendo um líquido de densidade conhecida e
medem pressões· relativamente baixas com
excelente precisão.
Os líquidos manométricos mais comuns são
água e mercúrio. A leitura é feita através do
deslocamento do líquido equilibrando com a
pressão aplicada e as unidades mais utilizadas
são:

Sua manutenção é simples e para alterar sua
capacidade de medida, basta substituir o líquido
manométrico alterando assim a densidade.

Existem 03 tipos mais conhecidos de coluna:

a) Coluna em "U"; É utilizada em medições de
pressão, pressão diferencial e vácuo. Não
necessita de reservatório e é fácil sua confecção.
(Fig. 11)

Equação de Equilíbrio

Onde:

P = Pressão apücada

h = Altura deslocada

ó = Densidade do líquido

-
Fig. 11 - COLUNA EM "U"

b) Coluna Reta Vertical: Usada para medição
de pressão e vácuo, o serve como padrão para
calibração e aferição de instrumentos de
laboratório.
Possui um reservatório onde fica armazenado o

líquido manométrico e onde aplica-se a pressão.
A leitura é feita diretamente no ramo vertical (fig.
12)

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO - 3.5 -



Equação de equilíbrio:E côncava (fig. 11 a) ou convexa (fig. 11 b), dá-se
o nome de "menisco" e seu ponto médio serve
de índice de referência para a escala.

Onde: MERCÚRIO ÁGUA

P = Pressão aplicada
h = Altura deslocada
õ = Densidade do líquido
d = Diâmetro do Tubo
D = Diâmetro do reservatório

c) Coluna Reta Inclinada: Usada para medição
de baixas pressões. Possui também, um
reservatório onde aplica-se a pressão e um ramo
de leitura inclinada qUe,:permite,aampliaçãoda ~:;;
escala aumentando assim a precisão (fig. 13).

índice

(a)

Fig.14 - (a) MENISCO CÔNCAVO,
(b) MENISCO CONVEXO

p-

Onde:

- 3.6 -
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Fig.13: COLUNA RETA INCLINADA

P = Pressão aplicada
h = Altura deslocada

õ = Densidade do líquido
a = Ângulo de inclinação
d = Diâmetro do tubo
D = Diâmetro do reservatório

d) índice: Na condição de repouso, a superficie
do líquido na coluna apresenta uma pequena
curvatura. A essa curvatura, que pode ser

O menisco côncavo ocorre quando a coesão
entre as moléculas do líquido é maior que a
adesão entre as moléculas do líquido e as do
vidro.

O menisco convexo resulta da adesão

água/vidro, maior que a coesão água/água. Isto
porque este tipo de menisco é característico das
colunas d'água.

e) Vantagens e Desvantagens dos
medidores por coluna líquida:

Dentre as vantagens, pode-se dizer:
* Construção simples,
* Baixo custo,
* Boa precisão.

E as desvantagens:
* Exigem tubos calibrados (tipo col.reta vertical

e inclinada),
* Exigem nivelamento (tipo col.reta vertical e

inclinada),
* Não permite vibrações,
* Exige líquidos manométricos não viscosos.

3.4.2 MEDIDORES POR ELEMENTOS ELÁSTICOS

O funcionamento destes elementos na medição de
pressão por limites definidos de elasticidade (Lei de
Hooke), é justificado basicamente pela
proporcionalidade entre a deformação de um dado
material e o esforço a ele aplicado.

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO



I F = K . x I

Onde:

O movimento da ponta de Bourdon é amplificado por
um sistema de alavancas composto por link, pivô e
cremalheira e transformada em movimento de
rotação através de um pinhão onde em seu eixo é
colocado o ponteiro.

F= Módulo da Força aplicada
K= Coef.de Elasticidade do corpo
X= Deformação linear do corpo

Os elementos são fabricados em:

Podemos destacar três tipos de elementos elásticos
mais utilizados como sensores em instrumentos

medidores de pressão:

* Bronze, de 1 a 50 kg/cm2
* Aço comum, aço inoxidável e monel, de 1 a 7000

kg/cm2

a) Manômetros de Bourdon
b) Manômetros de Fole
c) Manômetros de Diafragma

As escalas são, em geral, graduadas em psig ou em
kg/cm2• A faixa mínima é de cerca de 1 kg/cm2
( psi).

Fig.15 - (a) BOURDON em "C", (b) ESPIRAL, (e)
HELICOIDAL

Podem ser fomecidos manômetros para vácuo, com
escala, via de regra, de 0-30"Hg ou 0-76 cmHg.
Escalas "compostas" permitem a medição desde o
vácuo absoluto até uma pressão especificada. Ex.:
30"Hg abs. a 60 psi. O diâmetro do dia I varia de
1.1/2" (38mm) a 12" (305 mm).

Elementos do tipo Bourdon podem ser montados
também em instrumentos de "caixa grande"
indicadores ou registradores, com ou sem controle.

A caixa pode ser fabricada de plástico fenólico, ferro
fundido, aluminio ou aço inoxidável, podendo ser
especificada para montagem em parede, de embutir,
ou suportada pelo próprio tubo. A tomada de
pressão pode se situar na parte inferior ou na parte
posterior do instrumento.

p

(c)(b)(a)

a) Manômetros de "Bourdon":

O manômetro de Bourdon é o medidor de pressão
encontrado com mais frequência na indústria. O
elemento sensível é um tubo metálico, com secção
aproximadamente elíptica, e formato de "C", espiral
ou hélice.

OBS: Devido a elasticidade do material ser limitada,
deve-se utilizar o manômetro dentro da faixa para a
qual foi construido, a fim de não deformar
definitivamente o tubo de Bourdon. Por outro lado o
uso de pressões muito abaixo de sua limitação
provocará imprecisão na leitura.

Quando se aplica pressão, a secção tende a
aumentar, aproximando-se mais da forma circular.
Como consequência há uma deformação do
elemento, que tende a se desenrolar.

De acordo com a faixa de pressão a ser medida é
que determina-se o material a ser usado na
confecção de Bourdon, conforme tabela 4.

O movimento da ponta do elemento é transmitido ao
ponteiro através de um sistema composto de haste,
setor circular dentado, e engrenagem (fig.15 a).

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO - 3.7 -



LIGAS COMPOSiÇÃO APLICAÇÃO E
NOMINAL

OBSERVAÇÃO

Latão

Cu: 81%Zn: 18%Sn: 01% Bastante usado em baixas pressões (abaixo de 30 kgf/cm2)

Latão

Cu: 95%Zn: 30% Usado em baixas pressões
Cartridge

Baixa Histerese

Bronze

Cu: 95%Sn: 09%P: 0,35% Usado em baixas pressões
Fosforoso

Boa resistência à corrosão e à fadiga

Bronze

Si: 1,5%Mn: 0,25% Cu: restante Usado em baixas pressões
Silício

Dificuldades na soldagem, devido oxidação nas superfícies

Aço Inox

Cr:18%Ni:09%c: 0,08%Fe: restanteUsado em baixas e médias pressões
304-AISI

Alta resistência à corrosão

Aço Inox

Cr: 17%Ni: 13%Mo: 0,3%C: 0,08%Usado em baixas e médias pressões
316 - AISI

Fe: restante Muito boa resistência à corrosão

uso indicado para sulfatos e cloretos
Cobre

Be: 1,8%Co: 0,25%Cr: traços Ni: 0,3%Usado em médias e altas pressões (acima de 30 kgflcm2)
Berílio

Cu: restante Baixa Histerese e pouca fadiga

Monel

Ni: 63 a 67% AI: 2 a 4% Ti: 0,5% Usado em médias e altas pressões
K

Cu: restante Alta resistência à fadiga e à histerese

incomel

Ni:70%Cr: 15%Ti: 2,5%AI: 0,4 a 1%Usado em altas pressões (acima de 70 kgf/cm2)
Excelentes propriedades mecãnicas e anticorrosivas

Tabela 4: Material x aplicação

b) Manômetros de Fole:

o fole (fig. 16) é também muito empregado na
medição de pressão. Ele é basicamente um cilindro
metálico, corrugado ou sanfonado, fabricado com
uma lâmina fina de bronze fosforoso, aço inoxidável
ou outros materiais de boa flexibilidade.

o manômetro de fole é utilizado apenas para medir
baixas e médias pressões.

Condição de equilíbrio:

Onde:

x = Deslocamento

t

P = Pressão Atmosférica

K = Constante elástica da mola

A = Área

Em alguns medidores a tensão armazenada na mola
pode ser ajustável, podendo assim alterar a faixa de
trabalho do medidor.

FOLE

01 fJ

Fig.16 -INDICADOR ACIONADO POR FOLE

Quando uma pressão é aplicada ao interior do fole,
provoca sua distenção, e como ela tem que "vencer"
a flexibilidade do material, o deslocamento é
proporcional à pressão aplicada. Do mesmo modo, se
a pressão por aplicada a parte externa, provocará a
contração do fole.

- 3.8 -

c) Manômetros de Diafragma

O elemento de medição tipo diafragma utiliza um
diafragma fino e flexível. A pressão a ser medida
exerce uma força sobre a área efetiva do elemento,
que pode ser equilibrada pela força elástica do próprio
diafragma, ou por uma mola em oposição. O
movimento do diafragma pode acionar um ponteiro ou
uma pena através de sistema de alavancas.
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Fig.17 - CÁPSULA DE DIAFRAGMA

o elemento tipo cápsula de diafragma (Fig.17)
utilizará um ou mais pares de diafragmas, com as
bordas soldadas entre si.

Um tipo comum de instrumento que utiliza esse
princípio é o "medidor de tiragem, de escala vertical"
(Fig. 18).

o span que pode ser obtido se estende de 0,5 a
120"H20, para o diafragma simples, e 20"Hp a 400
psig para o elemento tipo cápsula.

I ELEMENTO
I

APLICAÇÃO
IFAIXA MíNIMA I

FAIXA MÁXIMA I

BOURDON

Pressão RelativaOa 12Psi1 a 100.000 Psi
Vácuo

O a· 760 mmHg
Vácuo e Relativa

12 Psi

FOLE

Pressão RelativaO a 130 mmH,oO a 800 Psi
Vacuo

O a ·130 mmH,oO a· 760 mmHg
Vácuo e Relativa

·65 a 65 mmH,o

DIAFRAGMA

Pressão RelativaO a 5 mmH,oO a 400 Psi
Vácuo

Oa -5 mmH,oO a ·760 mmHg
Vácuo e

·2,5 a 2,5 mH,O
Relativa

TABELA 5: Manômetros e aplicação x faixa

ESCALA

CONEX7l0
OEPRESS'l<o

DIAFRAGMA

02.15

Fig.18 -INDICADOR ACIONADO POR DIAFRAGMA
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d) Precauções no emprego dos Manômetros tipo
deformação de sólidos

Quando usamos um manômetro com elemento
elástico devemos considerar:

1. Que para assegurar um longo período de trabalho
devemos obedecer as seguintes regras:

- não ultrapassar 213 de seu valor máximo quando
a pressão a medir é constante.

- não ultrapassar a metade de seu valor máximo
quando a pressão a medir é muito variável.

2. Que ele deve ser equipado com uma vávula de
bloqueio de 3 vias de boa qualidade.

3. Que desde que ele seja submetido a golpes de
aríete ou a variações de pressões bruscas de grande
amplitude, ele deve ser munido de um amortecedor
eficaz de choques. Em certos casos, utilizaremos
manômetros cujo mecanismo permanece imerso em
óleo ou glicerina.

4. Que não deve ser submetido a uma temperatura
superior aquela que permite o toque da mão sobre a
caixa do medidor. No caso de temperatura
excessiva devemos usar um sifão ou uma serpentina
de resfriamento.

5. Que deve ser protegido contra o calor radiante e
contra o gelo.

6. Que deveremos tomar precauções especiais contra
danos quando se tratar de medição de petróleo ou
oxigênio.

Em indústria de petróleo, o tubo de Bourdon jamais
será soldado com estanho. Para as medidas de

Oxigênio o manômetro jamais será calibrado por meio
de bombas de óleo ordinário, estando este líquido
vetado.

A água, o álcool e certos líquidos, tal qual o óleo de
silicone, podem ser usado. É prática recomendável a
inscrição so específico do manômetro, tal como: "para
petróleo" ou "para oxigênio".

3.5 - SISTEMA DE SELAGEM

Chamamos de selagem em instrumentação, o sistema
utilizado para isolar o fluído de um processo, do seu
dispositivo de medição.
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[ PROCESSO I

SISTEMA
DE

SELAGEM

Fig.19- SELAGEM

DISPOSITIVO
DE

MEDI4A-O

02.f6

POTE DE

; SELAGEM
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02.17

Fig. 20 - SELO LíQUIDO COM POTE DE SELAGEM

Quando o elemento de medição estiver colocado
abaixo da tomada de medição, o líquido de selo deve
ter maior densidade do que o fluído de processo e
vice-versa quando o medidor estiver acima da
tomada de medição, conforme figo 21.

Fig,21 - DENSIDADE DO LíQUIDO DE SELO

3.5.1 - APLICAÇÃO

Os sistemas de selagem devem,ser usados sempm: .
que:
a) O fluído do processo for corrosivo ao dispositivo

de medição,
b) O fluído for um gás com possibilidade de

condensação por diminuição de temperatura
quando for aplicado ao dispositivo de medição,
Ex.: vapor d'água,

c) O fluído for um líquido com sólidos em
suspensão,

d) O fluído for um líquido pastoso,
e) O fluído tender a cristalizar-se com variações de

temperatura ao ser aplicado ao dispositivo de
medição, Ex.: óleo A.P,F,

f) O fluído não puder permanecer parado no
dispositivo de medição, Ex.: medicamentos,
leite, etc.

g) O fluído for periculoso,

3.5.2 - TIPOS DE SELAGEM

Os tipos de selagem mais utilizados nos processos
em geral são: selo líquido e selo volumétrico.

02.'8

r- SINAL DE" PROCESSO

d = 0,8

d= 1,2

I PARA O~MEDlDOR

~PARA OI MEDIDOR

d = 0,8

• SINAL DEL-- PROCESSO

a) Selo Líquido
Isola-se os dispositivo de medição do processo,
através de uma coluna líquida.

Os tipos de líquido de selagem usados, dependem
das características químicas e físicas de processo,
sendo os mais utilizados: glicerina, querosene, óleos,
glicol, água, etc.

o sistema de selagem líquida, normalmente é feito
por um pote de selagem, que consiste de um
reservatório, onde o isolamento é feito pela diferença
de densidade dos líquidos de processo e de selo. A
pressão exercida pelo processo irá pressionar o
líquido de selo para o dispositivo de medição,
conforme figo 20.

- 3.10 -

Um método universal para proteger elementos
medidores da alta temperatura em um linha de vapor
é utilizar um tubo sifão. A serpentina acumulará o
condensado, que impedirá o vapor em contato com o
dispositivo de medição, de acordo com a figo 22.

b)Selo volumétrico

Em situações em que estivermos, lidando com fuídos
viscosos, ou corrosivos ou solidificantes, usaremos
este tipo de selagem que consiste em criar uma
câmara de isolação entre medidor e processo podendo
a câmara se estender via um capilar, conforme figo 23.
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TUBOSIFAo
MODELO

"RABO DE PORCO"
OU 'TROMBETA"

TUBOSIFAo
MODELO

"CACHIMBO" o

Um exemplo, no qual aplicamos este princípio é o
manômetro petroquímico, que consiste em um
manômetro equipado com uma membrana de selagem
química, conforme figo 24.

o líquido de transmissão deverá ter um alto ponto de
ebulição, um baixo coeficiente de expansão, um baixo
ponto de solidificação e não ser prejudicial ao
diafragma utilizado. Os líquidos de enchimento mais
utilizados são: uma mistura de etileno, glicol e água,

querosene, glicerina e água, etc.

TUBOSIFAO
MODELO
"BOBINA" 01"

Fig.22- TUBO SIFÃO PARA VAPOR

A câmara é composta por um diafragma ou fole,
sensível as variações da pressão, transmitindo-as
pelo fluído de selo ao dispositivo de medição.

0220

Fig.23 - SELO VOLUMÉTRICO

PARAFUSO PARA
ENCHIMENTO DO

SELO

I,

0221

Fig.25 - DETALHES DE CONSTRUÇÃO

Para se efetuar o enchimento nos sistemas de

selagem volumétrica, utiliza-se uma bomba de vácuo,
conforme figo 26.

Primeiramente, fazemos vácuo no Bourdon e, em
seguida, abrimos lentamente a válvula de bloqueio do
óleo de selagem, o qual preencherá totalmente o
volume do Bourdon.

al.}]

Fig. 26 - SELAGEM DE MANÔMETRO PETROQuíMICO

BOMBA DE
vAcuoI,

VALVULA DE

\~~'Ji~NOMHRO

Para baixas pressões o fluído de selo pode ser ar e
para pressões superiores a 2 kgf/cm2, deve-se usar
líquidos com alto ponto ebulição, baixo coeficiente de
expansão, baixo ponto de solidificação e não ser
prejudicial ao diafragma, como mistura de etileno,

Iicol e áoua, querosene, glicerina, etc.

3.6 - MEDIDORES ESPECIAIS DE PRESSÃO

02.7f

Fig.24 - MANÔMETRO PETROQuíMICO
São elementos de medição que convertem a pressão
de entrada em um sinal elétrico proporcional. O sinal
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gerado pode ser milivolt (mV), miliampere (mA),
resposta de frequência ou largura de um pulso (ms),
que são causados pela mudança da propriedade
física dos transdutores ao ser alimentado por uma
fonte de energia (C.C. ou C.A).

Existe a necessidade de um circuito que converta a
variação de resistência, indutância ou capacitância
em sinal padronizado a fim de que se possa fazer a
leitura por algum instrumento de indicação ou
registro. Dependendo do tipo de transdutor, o circuito
de medição pode ser em ponte de resistência,
amplificador C.C, conversor analógico digital,
demodulador, etc.

s = curso da mola
K = grau de acoplamento
P = Pressão aplicada

O grau de acoplamento (K) é determinado pelas
propriedades eletromagnéticas do transformador
diferencial. O curso, em função da pressão aplicada
é normalmente provocado por elementos elásticos
como diafragmas.

Este tipo de transdutor pode medir ampla faixa de
pressão, porém são sensíveis a vibrações e campos
magnéticos. Produz variações de sinal até 1,5 V, o
que despreza o uso de pré-amplificadores e podem
medir ampla faixa de pressão.

3.6.1 - Tipos de Transdutores b) Transdutor de Pressão Capacitivo

a) Transdutor de Pressão Indutivo

o Tipo de transdutor indutivo mais frequentemente
usado para medição de pressão, é o transdutor com
transformador diferencial de núcleo variável,
conhecido por "LVDT". Consiste em uma bobina
primária (bp) disposta em forma concêntrica, em duas
bobinas secundárias (bs1 e bs2). Estando o núcleo de
ferro doce em posição simétrica com relação às duas
bobinas secundárias, haverá indução de tensão
idênticas nestas duas bobinas (fig. 27)

Um capacitor possui a capacidade de armazenar
energia na forma de um campo eletrostático e
também pode se opor a variações de tensão
(reatância capacitiva). É constituido por um par de
placas condutoras por um material isolante
(dielétrico) e o valor da capacitância é dado através
da expressão matemática:

Se o núcleo for deslocado desta poslçao, o
acoplamento indutivo sofrerá uma alteração que fará
surgir tensões diferentes (U2a e U2b). Ligando-se as
duas bobinas secundárias em oposição, obter-se-á
um sinal de saída conforme pressão aplicada. A
relação entre o sinal de saída e a pressão é expressa
abaixo:

Fig. 27 - TRANSFORMADOR DIFERENCIAL
DE NÚCLEO VARIÁVEL

DIAFRAGMA
ISOLADOR

AÇO

VIDRO

DIAFRAGMA
SENSOR

PLACAS DO
CAPACITOR

CERÀMICA
--POROSA

Fig.28 - CÉLULA CAPACITIVA

C = capacitância
A = área de placas
d = distância entre placas
K = constante dielétrica

Onde:

0725

Baseado neste princípio, foi desenvolvido a célula
capacitiva para medição de pressão (ou pressão
diferencial), que é formada por duas placas fixas em
estrutura isolante (vidro) e entre as placas um
diafragma sensor (fig.28)

0224

bs 1

bs 2

o
U2

P

"'(I ~
U2b

t,,,~1t

o
Ul

bp

NÚCLEO
DE FERRO

Onde: U = tensão elétrica.
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Fig.29 - (a) EFEITO PIEZOELÉTRICO
(b) TRANSDUTOR

CAMADA ISOLANTE E
ADESIVO DE COLAGEM

~...•.•.............................
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EIXO ESTRUTURA
NEUTRO SOB FLExJlo

02.27

\
FIO DE PLACA C/FILME
LlGAçAo EXTENSO/.l€TRICO

(b)

MOLA DE
LAMINA

PINO
SENSOR

Fig.30 - EXTENSÔMETRO
(a) NÃO COLADO e (b) COLADO

(a)

sofrer uma flexão, suas fibras são submetidas a
duas forças: tração e compressão e essas forças
variam a resistência elétrica desse material em
função de uma pressão exercida nele. A alteração
da resistência de um condutor elétrico sob carga
mecânica é denominada de "efeito piezoresistivo". É
produzido em função da alteração das
características físicas de um fio metálico fino ou de
uma folha metálica delgada colocada a uma base de
baquelite ou cerâmica (fig. 30).

São conhecidos popularmente por "Strain Gauge" e
são usados como sensores de transmissor de
pressão e célula de carga. Os sensores não colados
possuem boa precisão a alta sensibilidade, mas, são
sujeitos à falta de repetibilidade ao longo tempo. Os
sensores colados ainda que menos sensíveis, são
mais estáveis.

0216

SAlDA

DIAFRAGMA

P

P

(a)

As pressões P1 e P2 são aplicadas sobre dois
diafragmas isoladores que transmitirão através de
um líquido de enchimento (dielétrico) a pressão
diferencial ao diafragma sensor. A alteração da
distância relativa entre as placas provoca a
alteração da capacitância que é conectada a
circuitos eletrônicos responsáveis pela conversão
em sinal analógico.

c) Transdutor Piezoelétrico
Determinados cristais desenvolvem em sua rede

cristalina cargas elétricas quando submetidos a um
esforço mecânico (fig. 29a).

Devido a sua estrutura, a célula capacitiva exclui os
efeitos de ordem mecânica, possuindo grande
resistência a impactos e vibrações e excelente
precisão, inclusive para valores baixos de pressão
diferencial.

0228

EQUILíBRIO:
Rl.R4 = R2.R3

R 1 = EXTENSOMETRo

R 2 = COMPENSAÇÃO DE TEMPERA TURA

Fig.31 - PONTE DE WHEASTONE

RESIS7CNC/AS

DE CALlBRAÇAo/

O circuito de medição é do tipo ponte de resistências
balanceada (Ponte de Wheatstone), onde o sensor
extenso métrico faz parte de um lado da ponte (fig.
31). Quando existe uma variação de resistência no
sensor, a ponte é desiquilibrada e a tensão de

Os cristais mais utilizados neste tipo de transdutor
são o quartzo, a turmalina e o monofosfato de
amônia. A carga é gerada por deformação, sem a
necessidade de fonte externa (fig. 29b), porém
com níveis muito baixos, o que torna necessário a
amplificação do sinal.

Na prática, os transdutores piezoelétricos são
indicados para medir pressões que variam
rapidamente ou seja medições dinâmicas; uma vez
que vão perdendo a carga com o tempo.

A capacidade de sensor piezoelétrico em responder
rapidamente a choques de pressão pode tornar-se
um fator limitante para algumas aplicações, porém
possui algumas características vantajosas como
alta estabilidade téíTnica e capacidade pàra medir
pressões na faixa de 1 mbar até mais de 10 kbar.--------- ~ ----
d)Transdutor Piezoresistivo (Extensômetro)
Da Física tradicional sabemos que um material ao
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desequilíbrio é proporcional à pressão aplicada. A
única exigência desse dispositivo é com relação a
estabilidade da fonte de alimentação que deve ser
de boa qualidade.
As compensações de temperatura são realizadas
incorporando um sensor de temperatura em um dos
lados da ponte em oposição ao extensômetro.
Além do sistema descrito, existe atualmente a
aplicação de semicondutores como elementos
ativos que baseiam-se na alteração da resistividade
de um cristal (silício) através de tensões
mecânicas.

Embora o silício seja altamente resistente à
corrosão é necessário isolá-Io do fluído de processo
através de uma cápsula que transmite as variações
de pressão por um fluído de selo ao semicondutor
(fig.32).

CONEXAO_

oz.~

~

x

1/
PALHETA

PRESSAO_

---- --- --
RESTRIÇAO/

BICO /
: I MOVIMENTO.-

.011

02.31

Fig. 34 - VARIAÇÃO DA PRESSÃO EM FUNÇÃO
DA DISTÂNCIA BOCAL-PALHETA

3.7.1 - Transmissores Pneumáticos

Transmitem um sinal pneumático linear de 3 a 15
PSI equivalente a uma variação de O a 100% da
variável. Esta faixa de transmissão é normalizada
pela SAMA (Scientific Aparatus Makers Association)
e é adotada por fabricantes de transmissores e
controladores nos Estados Unidos.

Em países que utiliza-se sistema métrico decimal
emprega-se o sinal de 0,2 a 1,0 kgf/cm2 que
equivale a aproximadamente 3 a 15 PSI. A estrutura
básica de um transmissor pneumático é ilustrada
através do diagrama de blocos da figo 33.

o elemento de medição está em contato com a
variável e produz uma alteração de força ou
movimento que é transmitido por uma barra de força
a um detetor pneumático constituído por um
conjunto bico-palheta (fig. 34). O movimento
produzido sobre a palheta altera a contra pressão do
bico acionando o relé piloto que possui a função em
amplificar a pressão e aumentar a vazão de ar de
transmissão.

Fig. 32 - SENSOR DE PRESSÃO A SEMICONDUTOR

A estrutura do elemento piezoresistivo a
semicondutor é como um circuito integrado
porporcionando dimensões bem compactas do
medidor. Associando estes elementos a circuitos

digitais pode-se atingir um grau de qualidadene
precisão altamente satisfatório. Pode-se prever
para o futuro, associações com circuitos de
comando integrados em minicomponentes, capazes
não só de compensar ainda mais o valor da
aquisição, mas principalmente permitir o
aprimoramento da medição. PALHETA ---.. I BICOJ, REL SAlDA

BLOCO DE TRANSMISSAO

Fig. 33 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO
TRANSMISSOR PNEUMÁTICO

BARRA

DE A

FORCA/" 'O~
--

FOLE DE

PIVO I REALlMENTAÇAO

"'-- .. "

Fig.35 - TRANSMISSOR PNEUMÁTICO POR
EQUILÍBRIO DE FORÇAS

0231
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Devido à grande sensibilidade do detetor é
necessário a condição de equilíbrio do sistema que
garantirá a proporcional idade entre as mudanças
de valor da variável e o sinal de saída. O equilíbrio
é então estabelecido pela pressão de saída
desenvolvendo uma força sobre o fole de
realimentação atuando em sentido contrário ao
movimento da palheta. (fig. 35)

Desta forma a força necessária para reequilibrar o
sistema é proporcional à força desenvolvida pelo
elemento de medição ou seja o sinal de saída
proporcional àpressão medida (variável).

MOLA DE
ENTRADA

L
PRESSAODE
PROCESSO

01.33

3.7.2 - Transmissores Eletrônicos Fig.36 - TRANSMISSOR ELETRÔNICO
POR EQUILíBRIO DE FORÇAS

A função do transmissor eletrônico de pressão (ou
pressão diferencial) é transformar a alteração de
pressão em grand8za'elétrica\que' possa; ser ..
transmitida à qistância. O sinal eletrônico de 4 a 20
mA é utilizado com maior frequência devido a·sua
boa compatibilidade com a robustez do
equipamento e a distância de transmissão. O fafo
de se trabalhar com corrente c0fltínua, evita a
possibilidade de captar ruídos. A transmissão é do
tipo bifilar ao qual permite a economia de
condutores e a facilidade de instalação.

a)Transmissor Eletrônico por Equilíbrio de
Forças

Os primeiros transmissores dessa categoria
funcionavam de maneira análoga aos
transmissores pneumáticos por equilíbrio de
forças. O bloco de medição era praticamente
igual ao pneumático. existindo também -a barra
de força comunicando ao bloco de transmissão
as variações ocorridas na medição. O detetor
(semelhante ao bico-palheta) era uma bobina
excitada por um oscilador eletrônico da qual se
aproximava uma pastilha de ferrite que mudava
a indutância da bobina .

b) Transmissor de Pressão Diferencial
Capacitivo.

O princípio de funcionamento destes transmissores
baseia-se na alteração de capacitância em um bloco
de medição resultante do pequeno deslocamento de
um diafragma metálico à pressão diferencial.

As placas fixas do capacitor são energizadas por
uma tensão de alta frequência. As mudanças na
pressão diferencial deformam o diafragma,
provocando uma mudança de capacitância
detectada por circuito demodulador. As variações de
frequência são convertidas em sinal de tensão
gerando um sinal de 4 a 20 mA.

Estes tipos de transmissores tem uma preclsélo
superior aos transmissores por equilíbrio de forças.
A grande simplificação devido ao sistema de
medição direta, os torna mais econômicos definindo
então a tendência tecnológica atual em desenvolver
outros sistemas do mesmo tipo ou mais avançados.
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O amplificador eletrônico transistorizado substituia
o relé amplificador pneumático e o equilíbrio era
estabelecido pela corrente amplificada atuando a
bobina de realimentação e simultaneamente à
carga (fig. 36).

Este tipo de transmissor apresentava alguns
problemas como sensibilidade a vibrações e
tendências a afetar a repetibilidade devido à
deformações da barra de força e dos componentes
mecânicos, com isso os transmissores eletrônicos

evoluíam para sistemas sem realimentação
eletromecânica.

Fig. 37 - TRANSMISSOR DE PRESSÃO
DIFERENCIAL CAPACITIVO

INSTRUM _ CAP _03.wPD .. '5106 A 25/08198 - PEM
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3.8 - EXERCíCIOS PROPOSTOS
5 - Qual o valor da cota "h" em milímetro?

No medidor de pressão tipo coluna(abaixo),
responda de 1 até 9:

.P, = 12 "H20
'P2 = 10 "Hp .Fluído manométrico: Água

~P2 h = mm (HP)

Fluído manométrico: Água

Fluído manométrico: Água

h = 50 "

'P2 = 42 "Hg

P, = 56"Hg

P, = 32"Hg

P2 = "Hg

h = mm(Hp)

7- Qual o valor da cota "h" em milímetro?

I
I

~

PI,

1- Qual o valor da cota "h" em milímetro?

P2 = 10 "Hg

8 - Qual o valor de P2 em PSI?
..

P, = O h = 32"

Fluído manométrico: Mercúrio Fluído manométríco: Água

h = mm(Hg) P2 = PSI

2- Qual o valor de P2 em "H20?

P, = O h = 57 em

9 - Qual o valor da cota "h"?

P, = 0,87 Kgf/cm2 1,2 Kgf/cm2

Fluído manométrico: Água
Fluído manométrico:Mercúrio

P2 = _________ "H20 h = " (Hg)

3- Qual o valor de P2 em "Hg? 10- Qual o tipo de pressão que o medidor à seguir está
efetuando? Explique porque?

h = 300 mm

Fluído manométrico: Água

P2 = "Hg

4- Qual o valor da cota "h" em " ?

P, = O P2 = 35 "Hg

Fluído manométrico: Água

h = ________ "(HP)
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11- O que deve ser feito neste medidor,para torná-Io
um medidor de pressão relativa?
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