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RESUMO 

Neste trabalho, será caracterizada a água de refrigeração, destinada a absorver o 

calor vindo de equipamentos e processos. A água de sistemas de refrigeração deve 

ser corretamente tratada, para prevenir corrosão, incrustações e crescimentos 

biológicos. Esses elementos podem diminuir a vida útil de equipamentos e interferir 

na eficiência da troca térmica. Para a determinação das espécies químicas 

interferentes, será utilizado um protótipo de sensor integrado composto de alguns 

microeletrodos desenvolvidos por ALMEIDA (2014), com modificações para 

sensibilidade a íons cloreto. Este estudo permitirá esclarecer alguns mecanismos do 

processo corrosivo em sistemas de refrigeração, de acordo com a concentração de 

íons determinada por sensores eletroquímicos, possibilitando a indicação de 

medidas de proteção ou de materiais adequados, para serem usados em 

determinados equipamentos ou instalações.  

INTRODUÇÃO  

As primeiras pesquisas envolvendo microeletrodos, foram desenvolvidas por Martin 

Fleischmann e colaboradores no final da década de 60 (FLEISCHMANN, 1987). A 

partir de 1990, vários pesquisadores demonstraram o uso de microeletrodos em 

estudos eletroquímicos e bioeletroquímicos, e as técnicas de medição por métodos 

eletroquímicos ganharam especial destaque, devido às suas inúmeras vantagens. 

São elas: fácil configuração, baixo custo de fabricação, alta versatilidade na 

modificação e no condicionamento de superfícies de eletrodos, medições diretas in 

situ com alta sensibilidade, boa seletividade e rápida resposta, considerando 

medidas com menores limites de detecção (MAJUMDAR, 2004). Verificou-se ainda 

diversas aplicações dos sensores eletroquímicos (COBBOLD, 1974; SEYAMA, 

1988), indo desde a determinação de pH e quantificação de gases, até 

biossensores. Esses últimos servem para a detecção de patogêneses bacterianas, 

análises em fluídos sanguíneos e determinação de câncer no organismo humano 

(MENDELSON, 1994; SZUNERITS; THOUIN, 2007). 

A água de refrigeração tem aplicação na indústria de petróleo, produtos 

petroquímicos, siderúrgicas, frio industrial e ambiental, entre outras (DANTAS, 

1988). Os problemas de corrosão na indústria são frequentes e ocorrem nas mais 

variadas atividades. Sabe-se que todos os materiais metálicos estão sujeitos à 
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corrosão se o meio for suficientemente agressivo. Alguns autores afirmam que, a 

concentração de íons cloreto em meio aquoso sobre o aço pode induzir a falhas na 

película protetora e, posteriormente, leva à formação da corrosão por pites, o que 

justifica a preocupação com esse íon neste estudo. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho procurará determinar os parâmetros de controle de 

concentração de íons cloreto de um sistema de refrigeração em um estudo de caso. 

Serão utilizadas técnicas eletroquímicas, com o uso de um protótipo de sensor 

integrado, modificado para suportar as intempéries físico-químicas presentes em 

torres de resfriamento Serão realizadas medições cronoamperométricas in vitro de 

cloretos em concentrações micromolares e avaliação da influência, no sinal de 

medição do cloreto, das espécies interferentes presentes em amostras ambientais.  

METODOLOGIA 

O método analítico foi baseado nos procedimentos de ALMEIDA (2014), com as 

modificações necessárias para que esse protótipo de sensor integrado tivesse a sua 

aplicação voltada para a área de HVAC. Para efetuar medições, calibração e 

parametrização do sensor, será utilizado o analisador eletroquímico (Potenciostato) 

Autolab PGSTAT302N e o software “Nova 2.1”, utilizando a cronoamperométrica in 

vitro do cloreto. 

DESENVOLVIMENTO 

O sensor em questão foi inicialmente desenvolvido para aplicação na área médica, 

mais precisamente para a medição de íons nitrito (NO2
-) (ALMEIDA, 2014). Para 

tornar o protótipo de sensor integrado sensível a íons cloreto, foram efetuados os 

procedimentos descritos a seguir. 

Limpeza química  

Realizou-se uma limpeza química (ALMEIDA, 2014) para eliminar as impurezas 

orgânicas da superfície do metal: enxágue em IPA e água DI, imersão por 100 s em 

3 mmol cm-3 de ácido sulfúrico e enxágue em IPA. 

Obtenção  
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O processo de obtenção do sensor de cloreto era inicialmente dependente da 

formação de um filme sensível a cloretos (ALMEIDA, 2009; 2014). Polipirrol, poli 

(1,3- -diaminobenzeno) ou filme AgCl são exemplos. Como técnica analítica, a 

amperometria foi utilizada para controlar a carga depositada. Usando o 

equacionamento descrito por Almeida (2009), será proposto o cálculo da espessura 

do filme e será determinado o tempo de deposição, obtendo-se adequada 

homogeneidade e aderência do filme eletrodepositado (controle de crescimento de 

grãos). O sensor de cloreto será colocado na entrada da célula eletrolítica antes dos 

eletrodos anodo e catodo. 

Estabilização  

Para estabilização, o sensor de cloreto permanece com a membrana condicionada 

durante três dias em solução 0,15 mmol cm-3 de NaCl, para conferir mais robustez 

(melhor aderência e homogeneidade do filme), de acordo com os trabalhos de 

Almeida (2009; 2014). 

Caracterização  

Os sensores serão caracterizados quanto às medições cronopotenciométricas de 

cloreto, na faixa linear, usando-se cinco concentrações de NaCl [(1; 2,5; 5; 6,5 e 9) g 

L-1)] e pH 7. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Para que este sensor suporte as condições físico-químicas presentes na torre de 

resfriamento, faz-se necessário seu encapsulamento, tornando-o resistente a 

umidade e variações de temperatura. Para encontrar o encapsulamento ideal do 

sensor, foram efetuados testes com 5 tipos de “silicones industriais” (sem diluição) e 

3 testes com diluentes diferentes. 

 

 

 

 

O projeto-piloto do sensor (Figura 1), com corpo feito de alumina e trilhas feitas de 

prata, necessita de alguns cuidados especiais para que se possa viabilizar a 

 
Fig.1 – Sensor com conexões elétricas 

feitas à base de cola de prata – Fonte: Autor 

 
Fig.2 - Sensor encapsulado com silicone MS 
diluído com solvente vinílico – Fonte:Autor 

AutorAutor. 
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conexão elétrica entre cabo de alimentação e sensor. Exemplos disso são a 

utilização da solda de prata para a conexão elétrica e a utilização do verniz SU8, 

para impermeabilizar partes importantes do protótipo.  

Nos testes efetuados em laboratório, acabamos encontrando dificuldades, na 

escolha do produto ideal, mas que contribuíram  para obtermos resultados melhores. 

O produto que mais se aproximou do resultado esperado até o momento foi o 

Silicone MS diluído (Figura 2) com solvente vinílico, que preencheu muito bem o 

espaço ao redor da conexão elétrica. Resta agora inseri-lo no protótipo da torre de 

resfriamento, onde enfrentará as condições reais durante a operação da torre. 
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