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RESUMO 

 

Este trabalho consiste no projeto, construção e avaliação de um protótipo para medição de 

vazão de líquidos, com foco para aplicação em sistemas baseados em minicanais operando 

com reduzidas vazões. Este projeto tem como objetivo sua aplicabilidade em um termossifão 

que opera com circulação natural, ou seja, deseja-se reduzida perda de pressão imposta pelo 

medidor. Para a realização do mesmo é feita uma breve revisão dos diferentes métodos de 

medição de vazão. O protótipo proposto tem como objetivo promover reduzida perturbação 

do escoamento por perda de pressão ou transferência de calor, e foi baseado na técnica de 

tempo de voo. Apresenta-se também a discussão referente à instrumentação do dispositivo, 

explicando aspectos relativos ao uso do microcontrolador Arduino UNO e diferentes módulos 

necessários para o funcionamento do medidor. Nesta seção explica-se o funcionamento básico 

destes módulos e se sugere maneiras de determinar e aumentar a frequência de aquisição do 

sistema completamente montado. Adicionalmente, este estudo apresenta uma a modelagem 

matemática e simulação numérica dos fenômenos físicos que são responsáveis pelo 

funcionamento do mesmo, considerando escoamento completamente desenvolvido na fase 

líquida. Apresenta-se também, para maior compreensão do leitor, todos os aspectos 

relacionados às análises de materiais utilizados, aspectos construtivos e também todos os 

problemas de engenharia que foram superados para a construção do medidor. Ao final relata-

se os testes realizados, a calibração do dispositivo através de método gravimétrico, sendo a 

análise de sinais realizada utilizando método gráfico e correlação cruzada. Compara-se os 

dados obtidos experimentalmente e as simulações numéricas, obtendo boa concordância entre 

os dois resultados. Ao final observa-se que o protótipo desenvolvido apresenta valores de 

precisão de vazão de aproximadamente 6%, muito próximos a dos medidores de vazão 

comerciais. O protótipo desenvolvido tem capacidade para determinação de vazões de 

escoamentos de líquidos com velocidades médias entre 0,1 e 1,0 m/s em duto de 4,0 mm de 

diâmetro interno. 

Palavras-chave: Medidor, Vazão, Tempo de voo, Minicanais. 

  



ABSTRACT 

This work consists of the design, construction and evaluation of a prototype for liquid flow 

measurement, with a focus on application in systems based on minichannels operating at 

reduced flowrates. This project aims to be applicable in an experimental thermosyphon that 

operates with natural circulation, therefore, the pressure drop imposed by the flowmeter 

should be very low. A brief review of the different methods of flow measurement is presented 

in order of evaluating the state-of-the-art and to infer the concept for the prototype. The 

proposed prototype aims to promote reduced perturbation of the flow by pressure drop or heat 

transfer, and was based on time of flight technique. A discussion regarding the 

instrumentation of the device, explaining aspects related to the use of the Arduino UNO 

microcontroller and different modules necessary for the operation of the meter is presented. 

This section explains the basic operation of these modules and suggests ways to determine 

and increase the frequency of acquisition of the fully assembled system. In addition, this study 

presents a mathematical modeling and numerical simulation of the physical phenomena that 

are responsible for its operation, considering the completely developed flow in the liquid 

phase. All the aspects related to the analysis of materials used, constructive aspects and also 

all the engineering problems that were overcome for the accomplishment of the same are 

discussed. The prototype is calibrated by gravimetric method, and using two different 

methods for signal analysis: a graphical method and signal analysis by cross-correlation. The 

experimental and numerical simulations results are compared and showed good agreement. 

The developed prototype present flowrate measurement precision of approximately 6%, 

which is similar to commercial flowmeters. It is capable of measuring liquid flowrate for 

averaged flow velocities between 0.1 and 1.0 m/s in 4.0 mm ID channels. 

Keywords: Flowmeter, Flowrate, Time of flight, Minichannels 
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1 INTRODUÇÃO 

Escoamentos internos são presentes em diversas aplicações industriais e residenciais, 

bem como em processos naturais, podendo ser em condições monofásicas ou multifásicas, e 

para variados tipos de fluidos como produtos alimentícios, água, óleo, gás, produtos da 

indústria farmacêutica, ácidos, entre outros. A correta determinação da vazão de fluidos é de 

elevada importância para a sociedade moderna, visto que alguns processos industriais 

requerem mistura de componentes em proporções pré-determinadas (Green e Perry, 2008) 

para que os produtos finais estejam em conformidade com os requisitos requeridos. 

Adicionalmente, o caráter econômico da determinação da vazão de fluidos também é bastante 

importante, mesmo considerando consumo residencial ou industrial de água (Lee, 2008), ou 

para critérios de transferência de custódia e taxação (Falcone, Hewitt e Alimonti, 2009).  

Distintos modos de medir a vazão mássica ou volumétrica podem ser empregados, 

dependendo das características físicas dos fluidos, bem como diâmetro da tubulação, da faixa 

de vazões, precisão, custos e confiabilidade desejados. Para fluidos escoando em canais de 

pequena dimensão, as técnicas de medição de vazão são mais complexas, pois em geral as 

vazões são reduzidas, e os medidores convencionais utilizados em dutos com maiores 

diâmetros podem ser inviáveis ou causam significativa perturbação do escoamento. Em 

determinados casos, o transdutor de vazão pode até interromper o escoamento fazendo com 

que o processo ao qual é atendido seja paralisado ou a vazão seja reduzida (Lee, 2008). Em 

situações como esta, geralmente são utilizadas técnicas mais modernas como medidores 

ultrassônicos, eletromagnéticos ou do tipo Coriollis. Contudo, estes ainda são aparelhos com 

o custo elevado. 

Soma-se a esta discussão a tendência de redução do tamanho de componentes elétricos 

e mecânicos acompanhado pelo incremento da potência dissipada, conforme verificado para 

processadores e células fotovoltaicas com concentrador solar (Hestsroni, 2002). Assim, a 

utilização de dissipadores de calor baseados em micro e minicanais tem potencial de atender a 

demanda para dissipação de elevados fluxos de calor (Ribatski ,2013). De acordo com 

Kanizawa et al. (2016), sistemas para controle térmico baseados em micro e minicanais 

apresentam vantagens em relação a sistemas com canais convencionais devido a elevada 

razão de área de transferência de calor por volume, intrinsecamente elevados valores de 

coeficiente de transferência de calor, redução da quantidade de material na construção e de 

fluido refrigerante, e a possibilidade de operar com elevadas pressões. O último aspecto pode 
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possibilitar a utilização de fluidos de elevada pressão como o dióxido de carbono, que tem 

como vantagem ODP nulo (Ozone Depletion Potential, potencial de depleção de ozônio) e 

GWP unitário (Global Warming Potential, potencial de aquecimento global), que indica sua 

baixa contribuição para o efeito estufa. 

A investigação experimental de sistemas baseados em mini e microcanais é 

desafiadora, uma vez que os elementos sensores de transdutores convencionais podem 

apresentar dimensões similares às dos canais, o que pode justificar a elevada discrepância 

entre resultados experimentais de laboratórios independentes para condições operacionais 

similares (Tibiriçá e Ribatski, 2013). Entretanto, recentemente, avanço notável pode ser 

constatado a partir de estudos recentes disponíveis na literatura, onde os resultados e 

tendências de distintos grupos de pesquisa apresentam maior concordância (Kanizawa et al. 

2016). 

Considerando a determinação de vazão mássica para circuitos operando com 

minicanais é comumente realizada através da utilização de medidores do tipo Coriollis 

(Nascimento et al,. 2012). Entretanto, e conforme será descrito na subseção seguinte, este tipo 

de medidor implica em elevada perda de pressão no escoamento. Em caso de aplicações com 

circulação forçada, com fluido propelido por bomba ou compressor, a perda de pressão neste 

tipo de transdutor não é limitante. Entretanto em casos com circulação natural como em 

termossifões, a perda de pressão imposta pelo dispositivo de medição de vazão certamente 

prejudicará o desempenho global do sistema.  

Com base nesta discussão, o presente trabalho tem como objetivo principal 

desenvolver, projetar, construir e avaliar sistema para medição de vazão para aplicação em 

sistemas com minicanais, visando reduzidas perturbações do escoamento.  

As subseções seguintes apresentam uma breve revisão sobre métodos de medição de 

vazão volumétrica utilizadas atualmente.  

1.1 TÉCNICAS MEDIÇÃO DE VAZÃO 

A determinação de vazão volumétrica ou mássica de fluidos pode ser realizada de 

diversos modos dependendo da faixa de vazão, diâmetro de tubulação, características do 

fluido, precisão desejada e/ou custo. De modo geral, e de acordo com Doebelin (1990), os 

métodos para determinação de vazão podem ser classificados como: 
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 Baseados em diferença de pressão: nestes métodos a vazão do fluido é determinada a 

partir da variação de pressão do escoamento entre dois pontos do escoamento, sendo 

em geral devido a perturbação ou obstrução imposta intencionalmente no escoamento. 

Devido a isso são também denominados como medidores por obstrução, (Doebelin, 

1990) e (Beltran e Gomez ,2012). Como exemplo deste tipo de método podem ser 

citados a placa de orifício e tubos Venturi. 

 Coriollis: este conceito de medição de vazão é baseado na conservação da quantidade 

de movimento angular do escoamento ao passar por trecho curvado de tubulação 

submetido a oscilação forçada. Assim, estima-se a vazão a partir do torque imposto 

pelo fluido sobre a tubulação.  

 Área variável: este método de medição de vazão é baseado no balanço de forças do 

escoamento e forças gravitacionais sobre um flutuador montado no interior de 

tubulação com seção variável. A partir da posição de estabilidade do flutuador é 

possível determinar a vazão, sendo que este método é conhecido como rotâmetro. 

 Deslocamento positivo: os dispositivos para medição de vazão baseados neste 

conceito contabilizam volumes discretos de fluido que escoam através do transdutor. 

Dentro desta classificação podem ser citados os transdutores de vazão do tipo 

engrenagens (Metroval, 2018), tipping bucket (Vectus, 2018) e por pistão. 

 Turbina: nestes tipos de medidores de vazão um rotor é inserido no escoamento, e a 

transferência de quantidade de movimento do fluido para o rotor resulta em torque e 

rotação. Assim, a partir da contabilização da velocidade de rotação é possível estimar 

a vazão. 

 Mássico: nestes tipos de transdutores transfere-se energia térmica para o fluido, e a 

partir da aplicação da primeira lei da termodinâmica, com conhecimento de 

propriedades do fluido e medição da variação de temperatura é possível estimar a 

vazão. 

 Baseados em medição de velocidade: pode-se também estimar a vazão volumétrica a 

partir do conhecimento da velocidade representativa do escoamento (como, velocidade 

média), assumindo que o perfil de velocidades é previamente conhecido. Diversas 

técnicas podem ser empregadas para determinação da velocidade de escoamento, 

como anemometria por fio quente, anemometria por laser Doppler (Laser Doppler 

Anemometry - LDA), tubo de Pitot, medidor ultrassônico, medidor eletromagnético, 

entre outros. 
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Além dos métodos listados, Doebelin (1990) também descreve outros princípios como 

os transdutores Vortex, e determinação da vazão a partir de bombas de deslocamento positivo, 

entretanto não serão abordados neste trabalho. Alguns métodos de medição de vazão são 

apresentados nas subseções seguintes. Um ponto a ser observado é a distinção feita neste 

trabalho em relação a medidores e transdutores. Aqui se considera que medidores são 

equipamento capazes de informar a vazão medida sem que haja a necessidade de que a 

grandeza aferida seja convertida em um sinal elétrico para posterior condicionamento e pós 

processamento. Um transdutor é um equipamento no qual é necessária a ocorrência desta 

conversão. 

 

Medidores baseados em diferença de pressão 

Estes tipos de medidores fazem uso da teoria proposta por Bernoulli (1873) a partir de 

seus estudos sobre o comportamento dos fluidos. Bernoulli incorporou a ideia de energia 

estática e energia cinética do fluido e que a energia total deveria ser conservada durante o seu 

escoamento. Posteriormente, com o desenvolvimento da ciência de mecânica dos fluidos 

conclui-se que as hipóteses de Bernoulli são válidas para escoamentos invíscidos, em regime 

permanente, sobre linhas de corrente (Fox, McDonald 2006), que podem corresponder a 

aproximações para diversos casos reais.  

De acordo com a teoria de Bernoulli, incrementos da velocidade de fluidos sobre uma 

linha de corrente implicam em incremento da energia cinética, sendo assim necessário uma 

queda na energia estática do fluido pela conservação de energia, correspondendo à redução da 

pressão. As variações de velocidades de um escoamento sobre linha de corrente durante 

escoamento interno decorrem normalmente de variações das áreas de seção transversal, 

devido a conservação de massa, conforme representado esquematicamente na Figura 1.1.  

A equação de Bernoulli é derivada a partir da equação da Primeira Lei da 

Termodinâmica sobre uma linha de corrente assumindo escoamento incompressível em 

regime permanente, invíscido, e sem transferência de calor ou realização de trabalho, 

resultando na seguinte expressão: 
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         (1.1) 

onde os subscritos 1 e 2 correspondem a pontos a montante e a jusante, respectivamente. Na 

Eq. (1.1) o termo P corresponde a pressão, v a velocidade média do escoamento, g a 

aceleração gravitacional local, z a cota de altura e ρ a massa específica  do fluido. 

 

Figura 1.1 - Esquema representando a formulação de Bernoulli,  

Assim, considerando escoamentos que podem ser modelados conforme as hipóteses 

necessárias para a relação de Bernoulli, é possível estimar a velocidade do escoamento, e 

consequentemente a vazão, a partir da medição da diferença de pressão entre dois pontos com 

distintas áreas de seção transversal.  

Entretanto, considerando escoamentos reais de modo geral, portanto viscosos, a 

variação da pressão entre dois pontos decorre também da dissipação por atrito do fluido com 

as paredes do duto, ou com ele próprio. Assim, diversos medidores de vazão utilizados na 

indústria como placas de orifício, tubos de Venturi entre outros, devem ser calibrados, 

aferidos ou construídos de acordo com normas pré-estabelecidas (Lee, 2008), como a norma 

ABNT (2008) para placas de orifício e tubos Venturi. Deste modo, utiliza-se coeficientes de 

orifício para corrigir a relação entre variação de pressão e vazão volumétrica. 

Para o caso de uma placa de orifício, a vazão pode ser estimada a partir da seguinte 

relação: 
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 (1.2) 

onde Cd é o coeficiente de orifício, ou de descarga, dado em norma ou a partir de calibração, 

A1 e A2 são as áreas de seção transversal do duto e na restrição, respectivamente, e ρ é a 

densidade do fluido. O termo de diferença de pressão (p1 – p2) é determinado a partir de 

transdutor diferencial de pressão ou manômetro. 

Este conceito de medição de vazão apresenta vantagem relacionada a robustez e 

simplicidade do sistema, entretanto apresenta desvantagem relacionada a elevada perda de 

pressão imposta ao escoamento, que tem como consequência acréscimo da potência de 

bombeamento. 

Medidores do tipo Coriollis 

O medidor de vazão mássica do tipo Coriollis faz uso do fenômeno conhecido como 

aceleração de Coriollis, descoberta por Gaspard Coriollis no século de 1800. Neste tipo de 

medidor o fluido escoa por um tubo em forma de U que oscila com frequência conhecida, e é 

baseado na conservação da quantidade de movimento angular do fluido que resulta em leve 

torção da tubulação. O fluido é sujeito aos efeitos da ação da aceleração de Coriollis ao escoar 

pelo tubo em curva, resultando em forças tangenciais do fluido sobre a tubulação em sentidos 

opostos nos trechos de entrada e saída, devido aos distintos sentidos de escoamento, conforme 

representado esquematicamente na Figura 1.2. Este binário de forças depende da densidade e 

velocidade do escoamento, e resulta em torque sobre a tubulação com consequente torção, a 

qual pode ser medida por sensores de deslocamento. Assim, é possível determinar diretamente 

a vazão mássica e densidade de um fluido no interior de um duto. As Figuras 1.2 e 1.3 são 

ilustrações simplificadas de como este medidor funciona. 

 

Figura 1.2 - Representação do funcionamento do medidor Coriollis 
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Figura 1.3 - Representação da vibração causada pelo efeito de Coriollis - Universidad de los Andes (ANO?) 

 

Os medidores de vazão do tipo Coriollis determinam diretamente a vazão mássica e/ou 

densidade do fluido de trabalho com elevada precisão. Adicionalmente, a ausência de partes 

móveis destes tipos de medidores através da parede do sistema elimina a necessidade de 

mancais de vedação que podem sofrer desgaste, o que possibilita a utilização de diversos 

fluidos (Lee, 2008). Entretanto este tipo de medidor apresenta desvantagem devido a seu 

elevado custo, que em muitos projetos inviabiliza sua utilização, dificuldade de manutenção 

no país, bem como imposição de perda de pressão e perturbação do escoamento. 

Medidores com área variável 

Este tipo de medidor de vazão consiste em um duto vertical com seção transversal 

variável contendo um flutuador, no qual o escoamento ocorre na direção ascendente. Assim, o 

arrasto do escoamento sobre o flutuador resulta em força com direção vertical para cima, a 

qual é contraposta pela força peso do flutuador, conforme descrito por Doebelin (1990), 

representado esquematicamente na Figura 1.4.  

A velocidade média do escoamento reduz com o incremento da área de seção 

transversal, com consequente redução da força de arrasto. Assim, é possível estimar a vazão 

volumétrica a partir da posição de equilíbrio do flutuador a partir da escala de referência. 



Rian Maurício Santana Introdução 

 

24 

 

Figura 1.4 – Esquema de rotâmetro, adaptado de bioquimical instrumentacion y control (2018). 

Este conceito de medidor de vazão apresenta vantagem relacionada a simplicidade, e a 

direta determinação da vazão volumétrica. Entretanto, apresenta desvantagem relacionada a 

elevada dependência das propriedades do fluido, como viscosidade e densidade. 

Adicionalmente, a incerteza dos rotâmetros é relativamente elevada, sendo normalmente entre 

±2 e 5% para equipamentos comerciais (Doebelin, 1990), a automação para leitura é 

complicada, e há a necessidade de utilização de corpo feito de material translúcido.  

Transdutores de deslocamento positivo 

Estes tipos de transdutores são baseados na contabilização de volumes discretos 

deslocados através dos dispositivos, sendo geralmente empregados para medições de vazões 

volumétricas reduzidas. Dentro desta classificação de transdutores, podem ser citados os 

transdutores por engrenagens, incluindo os de engrenagens ovais (Metroval, 2018) 

representado esquematicamente na Figura 1.5, por pistão (Doebelin, 1990), e por gangorra 

(tipping bucket, Rodrigues, 2011). Adicionalmente, a utilização de bombas de deslocamento 

positivo como peristáltica, de engrenagens, e de cavidades progressivas, pode propiciar a 

estimativa da vazão volumétrica a partir do conhecimento da velocidade de rotação. 

Transdutores por deslocamento positivo apresentam elevada precisão no valor medido, 

entretanto têm como desvantagem a limitação de medição de vazão a valores reduzidos, bem 

como sensibilidade a possíveis particulados no escoamento, elevado número de partes móveis, 

e elevada perda de pressão. 
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Figura 1.5 - Esquema de funcionamento de um transdutor de deslocamento positivo - Omega Engeneering (2018) 

 

Transdutores do tipo turbina 

Os transdutores de vazão do tipo turbina são baseados na inserção de um rotor no 

escoamento, com isso a passagem do fluido pelas pás da turbina faz com que ela gire  devido 

à transferência de quantidade de movimento do escoamento para as pás, e a partir da medição 

da velocidade de rotação é possível estimar a vazão. De acordo com Doebelin (1990) e Lee 

(2008), o rotor para estes tipos de transdutores apresenta pás para melhorar a transferência de 

quantidade de movimento do fluido para o rotor, conforme representado esquematicamente na 

Figura 1.6, e a rotação em geral é determinada a partir de sensores magnéticos, portanto 

dispensam mancais de vedação e podem operar a elevada pressão.  

Em aplicações para medição de vazão de líquido, os mancais de apoio do rotor podem 

ser lubrificados pelo próprio fluido de trabalho, reduzindo assim a possibilidade de 

contaminação do sistema. Adicionalmente, estes transdutores apresentam precisão 

relativamente elevada (Doebelin, 1990), entretanto apresentam desvantagem relacionada a 

sensibilidade devido a presença de eventuais particulados sólidos. 

 

Figura 1.6 - Representação esquemática de um transdutor de vazão do tipo turbina - White (2002) 

 



Rian Maurício Santana Introdução 

 

26 

Transdutores mássicos 

Conforme descrito por Doebelin (1990), os transdutores mássicos são utilizados 

principalmente para medição de vazão de gases, e são baseados na adição de energia térmica 

de maneira controlada ao escoamento. Assim, a partir da aplicação da primeira lei da 

termodinâmica considerando regime permanente, sem realização de trabalho, variações 

desprezíveis de energia cinética e potencial, e conhecendo-se as propriedades do fluido, é 

possível estimar a vazão mássica a partir da medição da variação da temperatura. 

Com o objetivo de se obter maior precisão, a  temperatura do fluido deve sofrer  

elevada variação, entretanto a variação da entalpia do fluido é, de modo geral, indesejada. 

Portanto, não é incomum a separação do escoamento na entrada do transdutor, sendo uma 

parcela direcionada para o aquecedor e outra para uma linha by-pass, de modo que a relação 

entre as duas vazões seja conhecida. Assim, determinando-se a vazão mássica de uma fração 

do escoamento é possível estimar a vazão total com reduzida perturbação do escoamento. 

Estes transdutores apresentam elevada precisão, entretanto apresentam desvantagem 

relacionada com a dependência do tipo de fluido, sensibilidade quanto a particulado no 

escoamento, e elevada perda de pressão. 

Medidores baseados em velocidade 

Por último, pode-se estimar a vazão em tubulação a partir da medição da velocidade 

do escoamento, com posterior integração ao longo da seção transversal. Alternativamente, se 

o formato do perfil de velocidades é conhecido, seja por imposição de escoamento uniforme 

por retificador de escoamento (Bell e Metha, 1989) ou por derivação teórica, a vazão pode ser 

estimada a partir da medição de velocidade em um ponto da seção transversal. Outra 

possibilidade é a determinação direta e aproximada da velocidade do escoamento, a qual é 

realizada através de transdutores eletromagnéticos e ultrassônicos.  

Em relação aos transdutores eletromagnéticos, que é representado esquematicamente 

na Figura 1.7, seu princípio de funcionamento é baseado no fato que o fluido se comporta 

como um condutor elétrico em movimento, provocando uma alteração na densidade de fluxo 

eletromagnético B, em Weber/m
2
, criada na seção de teste (Schneider, 2011).. Assim, a partir 

da medição do campo gerado pelo deslocamento das cargas é possível estimar a velocidade 

média do escoamento. Estes transdutores apresentam elevada precisão, sendo da ordem de 
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±1% do valor medido para dispositivos comerciais (Omega Engeneering, 2004), entretanto 

são restritos para fluidos com condutividade elétrica não nula. 

 

Figura 1.7 - Representação do funcionamento de um medidor eletromagnético, KEYENSE (2018) 

 

Os transdutores ultrassônicos são baseados no efeito Doppler, através da geração e 

leitura de ondas de pressão no escoamento a elevadas frequências, sendo da ordem de 10 

MHz (Doebelin, 1990). As ondas de pressão são perturbadas pela velocidade de escoamento, 

o que é identificado pelos sensores, resultando em vazão aproximada do escoamento. 

Uma alternativa para estimativa da velocidade média do escoamento é através da 

determinação do intervalo de tempo para deslocamento de uma porção de fluido entre dois 

pontos. Um exemplo deste conceito é a medição de vazão de leite, que devido aos requisitos 

do tipo de produto impede a utilização de transdutores com partes móveis devido a 

necessidade de lubrificantes, ou a utilização de outros conceitos é inviável devido a custo. 

Assim, e conforme apresentado por Dalri (2016), pode-se estimar a vazão do fluido através da 

marcação de uma porção de massa, e medir o período para deslocamento desta porção até o 

ponto com sensores. No caso mencionado da indústria de leite, utiliza-se seção translúcida e a 

marcação da porção de fluido se dá por laser intermitente que aquece o fluido, e um sensor 

infravermelho a jusante identifica a passagem do fluido. 
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Alternativamente a medição da velocidade média do escoamento, diversas técnicas 

podem ser empregadas para medição da velocidade local do escoamento como tubo de Pitot, 

anemometria por fio quente, e anemometria por laser Doppler (Laser Doppler Anemometry – 

LDA, ou Laser Doppler Velocimetry - LDV). Exceto o sistema óptico citado, os demais 

métodos citados causam perturbação do escoamento, e podem ser sujeitos a danificação em 

caso de presença de particulado sólido. 

Doebelin (1990) apresenta conceito prático para utilização do conceito de tubo de Pitot 

para medição de vazão em tubulação, o qual conta com várias tomadas de pressão ao longo da 

seção transversal para obter valores médios de vazão, conforme representado 

esquematicamente na Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 – Conceito para medição de vazão segundo conceito de tubo de Pitot, Doebelin (1990). 

A anemometria a fio quente consiste em um fio  condutor elétrico cilíndrico, 

geralmente tungstênio, que é aquecido e exposto transversalmente à principal direção do 

escoamento, e conhecendo-se o fluxo de calor dissipado, as temperaturas da superfície e do 

fluido é possível determinar o coeficiente de transferência de calor. Assim, resolvem-se 

relações para coeficiente de transferência de calor durante escoamento transversal a cilindros, 

com objetivo de determinar o número de Reynolds do escoamento e consequentemente a 

velocidade do escoamento. Este conceito de velocimetria tem como vantagem a introdução 

mínima de perda de carga no escoamento, e apresentarem elevada precisão. A temperatura do 

condutor é determinada a partir da resistividade elétrica do condutor, utiliza-se outro sensor 

para determinar a temperatura do fluido, e a potência dissipada é determinada a partir da 

tensão e corrente elétrica. 
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Segundo Doebelin (1990), anemômetros a fio quente podem funcionar com corrente 

elétrica constante ou temperatura constante, sendo a primeira abordagem mais suscetível a 

falha devido a superaquecimento. Portanto, utiliza-se comumente anemômetro por fio quente 

com temperatura constante, mediante ajuste da corrente elétrica através do condutor. 

Para o conceito de anemômetro com temperatura constante um circuito é desenvolvido 

para manter a temperatura do fio Tw constante através do ajuste da corrente elétrica I. 

Ressalta-se que a temperatura do condutor é estimada a partir da resistência elétrica do 

condutor R, que depende da temperatura. Assim, determina-se a taxa de transferência de calor, 

e a equação de equilíbrio para este modelo tem a seguinte forma: 

              (1.3) 

onde h é o coeficiente de transferência de calor, A é a área de transferência de calor e Tf é a 

temperatura do fluido. Nesta situação o coeficiente de transferência de calor é função 

principalmente da velocidade do escoamento. Um possível circuito para realizar tal medição é 

mostrado na Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 - Representação de circuito para anemômetro a fio quente - Doeblin (1990) 
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1.2 OBJETIVOS  

O presente estudo tem como objetivo principal o desenvolvimento de um medidor de 

vazão volumétrica de líquido para aplicação em sistemas baseados em minicanais. Os 

seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

 Definição do conceito do medidor de vazão, que se pretende a priori a utilização de 

combinação do transdutor mássico com reduzida perturbação do escoamento com a 

medição de velocidade média do escoamento. 

 Realizar a modelagem matemática que descreve o funcionamento do medidor com o 

objetivo de pré-avaliar o conceito do medidor visando identificar limitações do 

conceito adotado. O modelo contempla a resposta transiente da resistência elétrica, do 

fluido e das juntas de termopar, o qual foi elaborado a partir de conceitos de mecânica 

dos fluidos, transferência de calor e mecânica dos fluidos, resultando em um conjunto 

de equações diferenciais do sistema. A solução foi realizada numericamente. 

 Dimensionamento mecânico do protótipo contemplando detalhamento de conexões e 

métodos para obtenção de estanqueidade no sistema, visando instalação de fios dos 

sensores e da resistência elétrica. O sistema também conta com seção de visualização 

para confirmação de escoamento monofásico. 

 Elaboração do algoritmo de aquisição de dados e desenvolvimento de todo o aparato 

eletrônico para pleno funcionamento do medidor em plataforma Arduino. O algoritmo 

contempla as rotinas de acionamento de relés e de leitura dos sensores. 

 Realização de ensaios do sistema em condições de regime permanente com 

escoamento de água, captada diretamente da rede do prédio, para aferição. Adota-se 

metodologia gravimétrica como referência para comparação e calibração do protótipo.  

Como objetivo final, o protótipo desenvolvido neste projeto será instalado em circuito 

de termossifão bifásico baseado em minicanais investigado pelo grupo de pesquisa do 

presente autor. A linha de líquido do termossifão, correspondente a tubulação que liga o 

condensador ao evaporador, conta com 4 mm de diâmetro interno. Adicionalmente, espera-se 

que a vazão mássica seja da ordem de 10
-3

 kg/s, conforme indicado por dos Santos (2018). 

 



Rian Maurício Santana Introdução 

 

31 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O presente documento está organizado conforme os seguintes Capítulos: 

 Capítulo 1. Introdução: Apresentação da justificativa e motivação do estudo proposto, 

bem como descrição dos objetivos específicos do projeto de pesquisa e organização do 

trabalho. 

 Capítulo 2. Conceito do medidor: Descrição do princípio de funcionamento do 

protótipo pretendido, descrevendo decisões de projeto para obtenção dos resultados 

desejados. 

 Capítulo 3. Modelagem Matemática: descrição do modelo matemático para a resposta 

transiente dos componentes do sistema e avaliação de aspectos que podem influenciar 

na aquisição e na precisão do aparelho. 

 Capítulo 4. Aparato experimental e método de análise: Nesta etapa serão abordados 

aspectos mecânicos e eletrônicos, bem como as dificuldades encontradas durante a 

construção do protótipo. 

 Capítulo 5: Apresentação e discussão dos resultados obtidos durante a fase de aferição 

do protótipo. 

 Conclusões: Principais conclusões obtidas durante o estudo. 

 Apêndices: Apresentação dos desenhos detalhados das partes do protótipo, e 

detalhamento dos resultados experimentais. 
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2 CONCEITO DO MEDIDOR 

Este capítulo descreve o conceito de medição de vazão a ser desenvolvido no presente 

estudo, apresentando a evolução dos conceitos avaliados até a obtenção da abordagem 

implementada no protótipo. 

2.1 MEDIÇÃO POR ANEMOMETRIA A FIO QUENTE 

A proposta inicial para o conceito do medidor de vazão foi a construção de um 

anemômetro a fio quente devido as suas características operacionais, pois ele introduz 

pequena perda de carga no sistema, essencial para escoamento em minicanais em sistema com 

circulação natural. Com isso, foram feitas as primeiras simulações com a seguinte 

configuração:  

 Um fio de liga NiCr 8020 (liga com cerca de 80% de Níquel e 20% de Cromo) com 

0,25 mm de diâmetro seria disposto diametralmente em um tubo de aço inox de 4 mm 

de diâmetro interno, de maneira que este ficasse perpendicular ao escoamento.  

 Este fio seria ligado a uma ponte de Wheatstone alimentada por uma fonte de tensão 

contínua de 12 V, que lhe aplicaria uma potência elétrica e nos permitiria medir 

diretamente sua resistência elétrica, a qual depende de sua temperatura.  

 A potência elétrica faria com que o fio aquecesse até entrar em equilíbrio térmico com 

o escoamento de maneira que toda a geração de calor fosse transferida para o fluido de 

maneira convectiva.  

 Assim, medindo a resistência do fio e conhecendo a temperatura do escoamento seria 

possível estimar o coeficiente de transferência de calor entre o fio e o fluido, e a partir 

disso estimar sua velocidade. 

Contudo, de acordo com esta abordagem a temperatura atingida pelo fio de NiCr seria 

demasiadamente elevada, podendo assim causar a nucleação de bolhas no escoamento ou até 

mesmo vaporizar grande parcela. Devido a estes aspectos, esta abordagem foi desconsiderada 

e se fez necessária a utilização de uma técnica diferente. 

2.2 ANEMOMETRIA A FIO QUENTE COM POTÊNCIA PULSADA 

A ideia seguinte foi utilizar o conceito de anemometria de fio quente com fio disposto 

transversalmente ao escoamento, entretanto com introdução de potência térmica de maneira 
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pulsada em curtos intervalos de tempo, resolvendo desta forma o problema de um aporte 

muito grande calor ao fluido. Entretanto, utilizando este método não se fez mais possível usar 

uma ponte Wheatstone, pois o fio não entraria mais em regime permanente com o escoamento, 

pois o tempo necessário para tal não seria atingido utilizando a potência de maneira pulsada.  

2.3 ANEMOMETRIA POR SUPERFÍCIE QUENTE 

O próximo conceito avaliado foi também anemometria por superfície quente, 

entretanto com a transferência de calor diretamente a partir do tubo de aço inoxidável dentro 

do qual ocorre escoamento. Assim, a partir da determinação experimental do coeficiente de 

transferência de calor seria possível estimar a velocidade de escoamento monofásico. Com 

isso, foram feitos os primeiros cálculos com este arranjo e os resultados obtidos mostravam 

elevados valores para coeficiente de transferência de calor da ordem de 900 W/m
2
K. 

Entretanto, devido à reduzida resistência elétrica para o tubo de aço inoxidável disponível, 

que conta com diâmetros interno e externo de 4 e 6 mm, respectivamente, a corrente elétrica 

necessária para a operação seria muito elevada, da ordem de 50 A. Portanto, este conceito foi 

também desconsiderado.  

 

2.4 TRANSDUTOR MÁSSICO 

Avaliou-se também a utilização de um transdutor mássico simples, através do 

aquecimento do escoamento com potência conhecida e fixa, e medição da variação da 

temperatura em trecho líquido monofásico. Entretanto, a adição de calor ao escoamento de 

líquido poderia promover nucleação caso o grau de subresfriamento fosse reduzido. 

Adicionalmente, a variação significativa da entalpia do fluido por si só é indesejada devido à 

possibilidade de nucleação de bolhas. 

 

2.5 MEDIÇÃO BASEADA NO TEMPO DE VOO 

A partir dessas análises conclui-se que a utilização do conceito de anemometria por fio 

quente e mássico simples para medição de vazão de líquidos apresenta diversos aspectos 

complicadores. Portanto, resolve-se utilizar a combinação dos conceitos de medidor mássico 

com adição de energia de modo pulsado para minimizar o acréscimo de energia ao fluido, 



Rian Maurício Santana Conceito do medidor 

 

34 

juntamente com determinação do tempo de deslocamento da porção de fluido ligeiramente 

aquecida entre dois pontos através da utilização de termopilha. 

Avaliou-se inicialmente o aquecimento do fluido através de resistência elétrica feita a 

partir de fio de NiCr de reduzido diâmetro, aproximadamente 0,25mm, enrolada externamente 

a um trecho de tubo de aço inoxidável, entretanto o tempo de resposta do sistema seria 

demasiadamente elevado devido a massa da parede da tubulação. Portanto, resolve-se 

transferir calor para o fluido de maneira pulsada através de resistência elétrica em contato 

direto com o fluido, reduzindo assim os efeitos de inércia e de massa térmica. A resistência 

elétrica consiste em fio de liga NiCr com 0,25 mm de diâmetro, cujas propriedades são 

apresentadas na Tabela 2.1, e é disposto em forma de espiral ao longo da parede interna do 

medidor, de modo a reduzir a perturbação do escoamento. 

 

Tabela 2-1 – Propriedades da liga de Níquel Cromo 8020, VLZPS (2017). 

Composição química 

Níquel 

(Ni) 

Cromo 

(Cr) 

Ferro 

(Fe) 

Silício 

(Si) 

Manganês 

(Mn) 

Cobre 

(Cu) 

Carbono 

(C) 

>75% 19-21% 1% 0,5-2,0% 1,0% 0,5% 0,15% 

Propriedades Físicas 

Densidade 

(kg/m
3
) 

Resistividade 

Elétrica (μΩ⋅m) 

Ponto de 

Fusão 

(°C) 

Calor específico 

(J/kg⋅K) 
Propriedades 

Magnéticas 

8900 1,1 1400 440 Não magnético 

 

A Figura 2.1 ilustra o conceito proposto para o medidor de vazão, onde a potência 

elétrica é aplicada de maneira pulsada com frequência e intervalo de tempo de acionamento 

controlado, e a medição da variação da temperatura é realizada através de termopilha. 

Conforme descrito por Doebelin (1990), a utilização de termopilhas é adequada para medição 

de diferenças de temperaturas, e apresenta vantagem em relação a dois termopares devido a 

utilização de apenas um canal de aquisição. Adicionalmente, a sensibilidade do sistema, dada 

pela relação entre tensão de saída e diferença de temperatura, é multiplicada pelo número de 

pares de juntas utilizadas. Assim, utilizando mais de um par de juntas de medição obtém-se 

um sistema com elevada sensibilidade para reduzidas variações de temperatura do fluido, 

requerendo pequena adição de energia no fluido. Portanto, a termopilha opera com as juntas 
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frias e quentes a montante e a jusante do aquecedor, respectivamente, e reduzidas variações de 

temperatura induzidas pelo incremento de entalpia do fluido são detectáveis. 

 

Figura 2.1 – Esquema do medidor de vazão. 

 

Neste projeto serão utilizados termopares do tipo T, composto por condutores de cobre 

e constantan, que têm sensibilidade de aproximadamente 50 μV/°C a 20°C (Omega 

Engineering, 2018). Com a montagem em série para formação de termopilhas a sensibilidade 

é multiplicada pelo número de pares de juntas, sendo possível medir variações de temperatura 

menores do que 0,05 °C. Os fios que formam as juntas quente e fria da termopilha são 

dispostas perpendicularmente ao eixo principal do protótipo para obtenção de elevados 

coeficientes de transferência de calor. Outro ponto importante é a necessidade de um baixo 

tempo de resposta da termopilha e para tal, faz-se necessário utilizar fios condutores de 

reduzidos diâmetros, os quais são obtidos a partir de filamentos de termopares comerciais, 

resultando em condutores de aproximadamente 0,1 mm de diâmetro. 
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A leitura diferença de tensão gerada pela termopilha é realizada através de módulo 

específico para termopares para Arduino Nanoshield Termopar (Circuitar, 2018), o qual 

utiliza conversor MAX31856 com resolução de 7,8⋅10
-3

 °C para termopares com uma junta, e 

tempo de resposta de aproximadamente 90 ms, correspondente a frequência de 11,11 Hz. 

Assim, o sistema tem capacidade de medir com segurança grandezas físicas com frequências 

inferiores a um décimo da frequência de aquisição (Franklin e Powell, 1994), portanto menor 

ou igual a 1,1 Hz.  

 

Figura 2.2 - Módulo Nanoshield Termopar - Circuitar (2018) 

 

Neste contexto, as velocidades esperadas para o protótipo são entre 0,1 e 1,0 m/s para 

escoamento em um tubo com 4,0 mm de diâmetro interno. Contudo, estas velocidades 

poderiam ser demasiadamente elevadas resultando em intervalo de tempo muito reduzidos 

para o sistema de leitura de diferença de tensão. Para solucionar este problema decidiu-se 

aumentar a área de seção transversal do medidor no trecho central do protótipo causando 

assim uma redução da velocidade do escoamento nas regiões de medição. Assim, adota-se 

diâmetro interno 8 mm, que corresponde a faixa de velocidades entre 0,025 e 0,25 m/s para a 

mesma faixa de vazões desejada.  

Visando ainda atender a limitações de tempo de resposta e frequência do sistema de 

aquisição, inclui-se trechos de tubulação entre o aquecedor e os elementos sensores de modo a 

aumentar a distância percorrida pelo fluido aquecido, cuja dimensão principal é indicada neste 

texto como ∆S, cujo valor é 30 mm. 

Assim, considera-se o fluido de trabalho o qual escoa em regime permanente e laminar 

através de um duto de 4mm de diâmetro interno, passa por uma seção cônica difusora de 

maneira que ao final ela tem a dimensão de 8mm de diâmetro, passando a escoar em trecho 
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com diâmetro uniforme. Neste trecho ocorre aquecimento do fluido através de um fio de NiCr 

8020 de 0,25mm de diâmetro instalado com a forma de uma espiral ao longo da parede do 

canal para evitar elevada perda de pressão. A este fio ligou-se uma fonte de tensão de 12 V 

em conjunto com relé de estado sólido para imposição de fluxo de calor ao fluido de modo 

controlado. 

Ao sofrer a passagem de corrente elétrica o fio de NiCr se aquece entrando em 

desequilíbrio térmico com o fluido escoando ao seu redor e dessa maneira troca calor com ele. 

Contudo, utilizou-se a corrente elétrica de maneira intermitente, pois a intenção foi a de 

causar elevação de temperatura inferior a 0,1 °C no fluido de trabalho. O intervalo de tempo 

no qual o sistema de aquecimento é ativado é curto para não incrementar a entalpia do fluido 

de maneira demasiada, e para possibilitar a excitação de maneira periódica em ciclos curtos.  

Portanto, a partir da determinação experimental do intervalo de tempo necessário para 

o deslocamento da porção aquecida de fluido entre a resistência e o sensor, estima-se a 

velocidade média do escoamento conforme a seguinte relação: 

      
  

  
 (1.4) 

onde ∆S corresponde distância entre a seção de aquecimento e o ponto de medição de 

temperatura, e ∆t o tempo necessário para este deslocamento. 

Assim, a vazão volumétrica pode ser estimada a partir da seguinte relação: 

          (1.5) 

onde Q corresponde a vazão, e A corresponde a área da seção transversal do canal. 

A determinação do intervalo de tempo de deslocamento entre a região de aquecimento 

e de sensores foi realizada a partir dos sinais de potência e diferença de temperatura mediante 

avaliação direta dos sinais, e através de correlação cruzada dos dois sinais. Os capítulos 

seguintes detalham o desenvolvimento do protótipo.  
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3 MODELAGEM MATEMÁTICA 

A partir da definição do conceito de medidor de vazão a ser construído, realizou-se 

modelagem e análise do sistema para avaliação preliminar do comportamento do sistema. A 

modelagem é focada na resposta transiente do escoamento, e foi desenvolvida a partir do 

princípio de conservação de massa e da primeira lei da termodinâmica. O sistema considerado 

consiste:  

 Corpo de Politetrafluoretileno, mais conhecido como Teflon, com 50mm de diâmetro 

externo no qual foi usinado um canal com diâmetro variando de 4 mm a 8 mm.  

 Dentro deste canal escoará o fluido cuja vazão deve ser medida, correspondendo a 

água na fase líquida.  

 Na região central do medidor é posicionada uma resistência elétrica fabricada a partir 

de um filamento de NiCr(8020) com diâmetro de 0,25 mm e comprimento de 64 mm. 

A resistência apresenta forma espiral e foi instalada ao longo da parede interna do 

canal para evitar incremento da perda de pressão. O posicionamento foi auxiliado por 

ranhuras helicoidais feitas na parede do canal. 

 A seção considerada para a modelagem de funcionamento da etapa de aquecimento do 

medidor de vazão tem um diâmetro de 8 mm onde são esperadas velocidades médias 

de 0,025 m/s a 0,25 m/s. 

 

Para a modelagem do sistema, adota-se as seguintes hipóteses: 

i. A resistência elétrica transfere calor apenas para o fluido devido à elevada resistência 

térmica e reduzida difusividade térmica do material do corpo do protótipo. Assume-se 

a geração de calor uniforme ao longo da resistência dada por efeito Joule por 

passagem de corrente elétrica. 

ii. O tubo de teflon tem paredes grossas e reduzida difusividade térmica de maneira que a 

condução de calor para o mesmo será desconsiderada. 

iii. Para modelar a resposta da temperatura do fluido considera-se condição de regime 

aproximadamente permanente para casos de resistência acionada ou não. 
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Considerando inicialmente o fio da resistência elétrica como sistema de análise, 

obtém-se o modelo de parâmetros concentrados, a partir da primeira lei da termodinâmica. A 

forma genérica do modelo é dada pela seguinte expressão: 

      
   
  

       (3.1) 

onde,    é a densidade do material,    é o volume do corpo,    é o calor específico do corpo, 

   é a taxa de transferência de calor para a resistência e   é a geração de energia. Ressalta-se 

que a adoção do modelo de capacitâncias concentradas requer que a temperatura seja 

uniforme ao longo do material em análise, sendo que este critério é avaliado a partir do 

número de Biot, dado pela seguinte relação: 

    
   
   

 (3.2) 

onde dN corresponde ao diâmetro do fio, kN a condutividade térmica e h ao coeficiente de 

transferência de calor entre o fio e o fluido. Como o fio é fixado ao longo do interior do canal, 

pode-se estimar o coeficiente de transferência de calor a partir de relações para escoamento 

interno a dutos, onde a área de transferência de calor deve ser corrigida. De qualquer modo, 

para escoamento de líquido espera-se que o coeficiente de transferência de calor seja da 

ordem, ou superior a, 10 W/m²K (Lienhard, 2008), e considerando o diâmetro do condutor 

como 0,25 mm e condutividade térmica de 15 W/m⋅K, resulta em valores de número de Biot 

inferiores a 4,2⋅10
-5

, indicando que a abordagem por capacitâncias concentradas é adequada 

para o presente caso, visto que a teoria de parâmetros concentrados exige que o número de 

Biot seja inferior a 0,1. 

Com as hipóteses listadas acima se escreve as equações de governo para o medidor. 

      
   
  

    
     

 
        

         
 

     
        (3.3) 

onde DDP é a diferença de tensão aplicada ao fio, dN é o diâmetro do fio, LN é o comprimento 

do fio, σN é a resistividade elétrica do fio, TN é a temperatura do fio e TF é a temperatura do 

fluido de trabalho. 



Rian Maurício Santana Modelagem Matemática 

 

40 

Na equação (3.3) o primeiro termo da equação é referente a transferência de calor 

entre a resistência e o fluido, sendo considerada como área de transferência metade da área da 

superfície da resistência, pois a outra metade está em contato com a parede de teflon. O 

segundo termo do lado esquerdo indica a potência elétrica que é adicionada ao filamento de 

NiCr. 

Antes de iniciar a operação do aparelho a resistência de NiCr está em equilíbrio 

térmico com o fluido. Nas análises iniciais de operação termossifão, previa-se temperaturas de 

aproximadamente 313K na região onde o medidor de vazão seria instalado. Desta maneira 

utilizou-se como condições iniciais para a temperatura da resistência de NiCr o valor de 

313K .Para o caso do fluido a teoria de capacitância concentrada não se aplica devido ao fato 

desta ter sido desenvolvida para um sistema fechado, ou seja, sem fluxo de massa através da 

fronteira do sistema. Fazendo uma análise em um volume de controle interno ao tubo de 

maneira que apenas o fluido é incorporado, conforme representado esquematicamente na 

Figura 3.1, pela primeira lei da termodinâmica considerando propriedades médias nas seções 

transversais com escoamento, obtém-se a seguinte relação. 

 

Figura 3.1 - Representação esquemática do volume de controle utilizado. 

  

  
               

  
 

 
             

  
 

 
      

(3.4) 

onde 
  

  
 representa a energia acumulada no volume de controle,    representa a potência 

relacionada ao trabalho de fronteira,    representa a taxa de transferência de calor para o 

volume de controle,    é a vazão mássica que atravessa as seções com fluxo, v representa a 

velocidade média do escoamento, g representa a gravidade, z a cota vertical, e   as entalpias 
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específicas do fluido. Os subscritos 1 e 2 representam as seções de entrada e saída, 

respectivamente, do volume de controle. 

Pelas hipóteses apresentadas anteriormente, o escoamento se dá em regime permanente para 

este intervalo de tempo, ou seja, não há acumulo de massa ou de energia no interior do volume de 

controle. Adicionalmente, as variações de energias cinética e potencial são desprezíveis para este 

sistema, e não há trabalho. Dessa maneira Eq. (3.4) pode ser simplificada resultando na seguinte 

relação: 

                   (3.5) 

Contudo, para um fluido, escreve-se sua entalpia como função da temperatura e de seu 

calor específico a pressão constante, tornando a equação acima na seguinte: 

                     (3.6) 

onde dT representa a diferença infinitesimal de temperatura entre as regiões 1 e 2. 

Conforme mencionado anteriormente, considerou-se que a temperatura é uniforme nas seções 

de entrada e saída do tubo (Incropera, 2008), entretanto isso não é verdade devido a 

transferência de calor por convecção. Dessa maneira se faz necessário definir uma 

temperatura média de mistura de maneira que              seja igual a taxa real de advecção de 

energia térmica integrada na seção transversal. Calcula-se a taxa de advecção da seguinte 

maneira: 

 

                      
  

 
(3.7) 

onde At é a área da seção transversal do tubo. Define-se a vazão mássica através da seção 

transversal da seguinte maneira: 

               (3.8) 

onde um é a velocidade média do escoamento ao longo da seção transversal. 
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Com as equações (3.7) e (3.8), assumindo variações de cp como desprezíveis, obtém-se 

a equação para o cálculo da temperatura média de mistura: 

    
 

     
            

  

 

 
(3.9) 

Escreve-se a equação na forma diferencial e agora com o conceito de temperatura 

média de mistura da seguinte forma: 

                (3.10) 

Contudo, dq pode ser escrito de uma melhor forma onde aparece o fluxo de calor 

através da superfície q” multiplicado pela área através da qual ocorre transferência de calor. 

              (3.11) 

onde P é o perímetro do canal, e dx o comprimento do elemento infinitesimal. 

Obtém-se então, a partir das equações (3.10) e (3.11) a seguinte equação: 

   
  

 
   

    
        

(3.12) 

A equação acima é resolvida integrando-a desde x=0, que seria o ponto de entrada do 

fluido na região 1 até um ponto x escolhido, que seria a região 2. Ao final desta operação 

chega-se a expressão para a temperatura média de mistura em função da posição x no interior 

do duto. A temperatura prevista de entrada na região de aquecimento (Tm0) era 313K, sendo 

esta utilizada nas posteriores simulações numéricas utilizadas. 

           
    

    
      

(3.13) 

Ao final da modelagem chega-se a uma equação diferencial ordinária de coeficiente 

constantes não homogênea (equação 3.2) e uma equação de onde obtém-se a temperatura do 

fluido de trabalho em função de sua posição no interior do trecho aquecido (equação 3.13) de 

maneira que o fluxo de calor utilizado nesta depende em cada instante da solução da (equação 

3.2). 
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Para resolver as equações acima optou-se por utilizar um método numérico, o método 

escolhido foi o Método de Euler Explícito que tem a forma da equação (3.14). 

                         (3.14) 

Este método é  de primeira ordem, ou seja o erro da soluções diminuem linearmente 

com o tamanho da malha. Entretanto, devido às equações não serem  muito complexas o 

tempo de processamento necessário para resolvê-las é pequeno mesmo fazendo o uso de 

malhas muito refinadas.. Para realizar as simulações usou-se como condições iniciais a 

temperatura de 313K tanto para o fluido quanto para a resistência de NiCr. Outro ponto 

relevante quanto ao uso de métodos numéricos é sua convergência. Desta maneira, para 

garantir e verificar os resultados obtidos pela solução numérica foram utilizadas três malhas 

com passos diferentes. No presente trabalho este passo variou na ordem de 10
-3

 sendo o 

primeiro deles 5.10
-3

 segundos e o último 5.10
-6

 segundos, onde não foram observadas 

mudanças maiores do que 10
-2

 K. Com isso, considerou-se as soluções como boas o suficiente 

para serem utilizando restante das análises. 

 

3.1  DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA DA JUNTA DA TERMOPILHA 

Para o correto funcionamento do medidor se faz necessário que a junta da termopilha 

tenha um pequeno tempo de resposta, ou seja, que ela tenha uma variação de temperatura pré-

definida em um curto intervalo de tempo. Desta maneira a termopilha consegue aferir com 

mais precisão a temperatura do escoamento, e com reduzido atraso.  

Assim, avalia-se o número de Biot do fio de termopar de 0,1 mm de diâmetro para 

verificar se o modelo de capacitância concentrada pode ser aplicado. Segundo Incropera 

(2008) o número de Biot nos fornece uma medida da queda de temperatura ao longo de um 

sólido em relação às diferenças de temperatura entre a sua superfície e o fluido ao seu redor. 

Contudo, para que possa ser calculado o valor do número de Biot, se faz necessário 

determinar o valor do coeficiente de transferência de calor médio    do fluido que escoa ao 

redor do corpo. Para a determinação do coeficiente de transferência de calor uma 

simplificação foi feita. Na junta da termopilha existem quatro fios de aproximadamente 8 mm 

de comprimento, sendo 4 mm de cobre e 4 mm de constantã. Dessa maneira as propriedades 

do corpo foram determinadas a partir da média aritmética das propriedades de cada material 
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separadamente. A Tabela 3.1 ilustra as propriedades de cada material e também a média dos 

valores. 

Tabela 3-1 - Propriedades dos materiais das juntas - Incropera (2008) 

 
Densidade (kg/m

3
) 

Calor específico 

(J/kgK) 

Condutividade térmica 

(W/mK) 

Cobre 8890 385,0 370,0 

Constantã 8900 410,0 25,0 

Média 8895 397,5 197,5 

 

Segundo Incropera (2008) o coeficiente de transferência de calor para um escoamento 

ao redor de um cilindro pode ser calculado a partir do número de Nusselt dado pela equação 

(3.15). 

    
    

 
 

(3.15) 

onde Nud é o número de Nusselt para o diâmetro D do cilindro, k é a condutividade térmica do 

fluido e D seu diâmetro. 

Para o cálculo do número de Nusselt, Hillpert (1933) propôs uma correlação empírica 

a qual é amplamente utilizada para situações onde o número de Prandtl é maior do que 0,7, 

dada pela seguinte relação: 

              
   

 
  

(3.16) 

onde C e m são constantes apresentadas na Tabela 3.2, ReD é o número de Reynold para o 

diâmetro D do fio e Pr é o número de Prandtl para a água. 

Tabela 3-2 - Constantes da equação 3.16 para escoamento cruzado em cilindro circular - Incropera (2008) 

Re C m 

0,4 – 4 0,989 0,330 

4 – 40 0,911 0,385 

40 – 4000 0,683 0,466 

4000 – 40000 0,193 0,618 

40000 - 400000 0,027 0,805 
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O número de Prandlt para água com temperatura de cerca de 300 K é 

aproximadamente 7,0, a viscosidade dinâmica μ é aproximadamente 0,001 N⋅s/m
2
, e a 

densidade ρ é de 1000 kg/m
3
. As velocidades de escoamento v na região variam de 0,025m/s 

até 0,25m/s, assim calcula-se a faixa de número de Reynolds de acordo com a seguinte 

relação: 

     
   

 
 

(3.17) 

A Tabela 3.3 apresenta os valores de números de Reynolds e Nusselt para a faixa de 

velocidades esperadas para o sistema. 

Tabela 3-3 - Valores do Número de Reynold e Nusselt para velocidades de 0,025 a 0,25m/s 

v [m/s] 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 

ReD 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 

NuD 2,48 3,24 3,79 4,23 4,61 4,94 5,25 5,52 5,78 6,02 

 

A Figura 3.2 ilustra a variação do coeficiente de transferência de calor com a 

velocidade do escoamento para a configuração apresentada utilizando os valores da Tabela 

3.3, que são consideravelmente elevados. 
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Figura 3.2 - Coeficiente de Transferência de Calor em função da velocidade de escoamento 

Após calcular o valor do coeficiente de transferência de calor é possível  prosseguir na 

modelagem pelo método de capacitâncias concentradas. A Figura 3.3 ilustra 

esquematicamente o sistema em análise consistindo no cilindro maciço exposto ao 

escoamento cruzado. Para adoção do método das capacitâncias concentradas, avalia-se o 

número de Biot do sistema, dado pela seguinte relação: 

    
   

  
 

(3.18) 

Como mencionado anteriormente    é o coeficiente de transferência de calor do fluido 

ao redor do corpo, k é a condutividade térmica do corpo e D é diâmetro do fio. Assim, a partir 

dos valores de coeficiente de transferência de calor previstos, obtém-se número de Biot entre 

0,0019 e 0,0045 que indica validade da consideração de temperatura uniforme. 

 

Figura 3.3 - Representação do sistema utilizado na modelagem. 

Portanto, aplicando a Primeira Lei da Termodinâmica para o fio em termos de taxa 

para o fio, assumindo variações de energias cinética e potencial desprezíveis, e sem realização 

de trabalho, de maneira análoga ao realizado para o fio da resistência elétrica, obtém-se a 

seguinte relação: 

                  
  

  
  

(3.19) 

onde    é a temperatura do fluido, Vc é o volume do corpo, cc é o calor específico do corpo e 

ρc é a densidade do corpo. Assumindo a temperatura do fluido como constante, pode-se 

resolver a Eq. (3.19) por separação de variáveis resultando na seguinte relação: 
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(3.20) 

onde Ti é a temperatura inicial do corpo, T é a temperatura final do corpo. 

Um parâmetro importante que surge desta equação é a constante de tempo τ do 

problema, relacionada com o tempo de resposta do sistema, dado pela seguinte relação:  

   
      

    
 
     

   
 

(3.21) 

O diâmetro do fio da junta da termopilha é de 0,1 mm e os demais parâmetros foram 

apresentados na Tabela 3.3 e na Figura 3.2. A Figura 3.4 apresenta a variação do valor da 

constante de tempo τ da termopilha para as diferentes velocidades de escoamento.  

 

Figura 3.4 - Tempo de resposta em função da velocidade de escoamento 

Ressalta-se que a partir desta abordagem obtém-se um modelo dinâmico térmico de 

primeira ordem, análogo a um  sistema mola e amortecedor. Assim, considerando que as 

juntas de medição de temperatura estejam em equilíbrio com o fluido no entorno, e 

subitamente ocorra variação da temperatura do fluido para um valor distinto e fixo, 

correspondente a entrada degrau, a diferença de temperatura entre as juntas e o fluido reduz 

para aproximadamente 5% do valor inicial em período de três vezes a constante de tempo. 

Portanto, a partir dos resultados apresentados na Figura 3.4 pode-se concluir que o tempo de 

resposta do fio de termopar é consideravelmente reduzido. 
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4 APARATO EXPERIMENTAL E MÉTODO DE ANÁLISE 

Antes de iniciar o projeto do protótipo alguns aspectos relevantes à sua construção 

foram considerados. As características físicas deviam estar em conformidade com os 

materiais e máquinas ferramenta disponíveis para sua fabricação. Com isso, todo o projeto foi 

pensado de maneira que pudesse ser construído em sua totalidade utilizando apenas um torno 

mecânico e uma furadeira de bancada. 

Outro aspecto relevante foi a necessidade de não poder haver vazamentos. Para tal 

utilizou-se anéis elásticos (o’ring) para vedação em uniões das peças. Existem inúmeros 

fabricantes de anéis elásticos disponíveis no mercado e devido a isso existe uma grande 

variedade de materiais e tamanhos. Assim, definiu-se um fabricante e material e a partir de 

seu catálogo no qual se obteve informações não apenas sobre a geometria do anel elástico, 

como também da geometria do canal para assentamento do anel elástico necessária para que a 

estanqueidade fosse garantida. 

 

4.1 DESENHOS  E ESPECIFICAÇÕES  

O medidor de vazão será construído a partir de um tarugo cilíndrico de PTFE 

(politetrafluoretileno), material este com denominação comercial de Teflon. O Teflon foi 

desenvolvido na década de 30 por engenheiros da DuPont (Crawford, 1990) e foi amplamente 

utilizado durante a segunda guerra mundial devido a sua capacidade de resistir aos 

componentes corrosivos de explosivos. O teflon utilizado trata-se de um polímero 

termoplástico com alto grau de polimerização para garantir sua resistência mecânica.  

O Teflon foi escolhido devido as suas capacidades mecânicas relacionadas com a 

elevada tenacidade, resistência mecânica e facilidade de trabalho, como também as suas 

propriedades químicas. Este material é resistente a ataque químico dos mais variados 

produtos , baixa absorção de líquidos e baixo atrito em operações não lubrificadas 

(Crawford ,1990). 

Assim, o corpo principal do protótipo foi confeccionado em Teflon em formato de 

tubulação. Adicionalmente, partes metálicas entram em contato com o fluido de trabalho, 

como a resistência elétrica e os fios e juntas de termopar. Ressalta-se que os materiais 

selecionados são compatíveis com os potenciais fluidos de trabalho a serem utilizados no 
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presente estudo, sendo água e etanol, ou seja, os fluidos de trabalho não reagem com os 

materiais escolhidos, evitando dessa forma problemas como corrosão, baixa tendência à 

incrustação, entre outros. 

A Figura 4.1 ilustra esquematicamente o conceito de medidor desenvolvido neste 

estudo, contando com as dimensões principais. Devido a restrições para construção, o 

transdutor é composto por 5 peças de Teflon, alinhadas axialmente e unidas através de quatro 

varões roscados passantes, com a vedação realizada por anéis elásticos de NBR da fabricante 

Orion. A especificação dos anéis elásticos é feita através do diâmetro interno e do diâmetro da 

seção. Neste projeto foram utilizados seis de 18x3 mm, dois com medidas 14x1mm e quatro 

8x1mm . O detalhamento das dimensões é apresentado no Apêndice 8.5. 

 

Figura 4.1- Representação esquemática de montagem do medidor. Escoamento da esquerda para direita. 

 

Conforme pode ser constatado a partir da Figura 4.1, a distância entre a seção de 

aquecimento e de medição é de 30 mm, e considerando a mínima e máxima vazão pretendida 

para o transdutor, o tempo de deslocamento seria respectivamente de 1,20 e 0,12 segundos. A 

frequência de aquisição utilizada durante a campanha experimental é de 60 Hz, 

correspondente a intervalo de 0,016 segundos, e portanto espera-se que não ocorra problemas 

de serrilhamento (aliasing) no sinal. 

O Medidor de vazão se constitui basicamente por 3 componentes  distintos, cada uma 

projetada com uma função específica e de grande importância no funcionamento do protótipo. 

As peças 1 e 5 (Figura 4.1) são responsáveis pela entrada e saída do fluido no medidor. 

Inicialmente este escoa no interior de um tubo de 4 mm de diâmetro interno. Em seguida ele 

passa por uma seção difusora onde o diâmetro do canal interno é expandido para 8 mm. A 

peça 5 faz exatamente o contrário fazendo com que o escoamento passe de um diâmetro de 8 
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mm para 4 mm. A etapa difusora se fez necessária para minimizar a perda de carga causada 

ao escoamento, visto que uma ampliação ou uma redução abrupta perturbaria em demasia o 

escoamento, podendo em casos extremos causar a mudança de fase do fluido que 

impossibilitaria a medição da vazão da maneira como foi planejada. Outro ponto relativo a 

esta expansão e redução é o fato de ser necessário causar uma redução na velocidade do 

escoamento de 0,1 a 1,0 m/s para 0,025 a 0,250 m/s de maneira que os tempos de trânsito 

sejam maiores reduzindo dessa forma o erro relativo na medição deste tempo. 

As peças 2 e 4 representadas na Figura 4.1 têm a função de aumentar a distância 

percorrida pelo fluido entre o aquecimento e a seção de medição com consequente incremento 

do intervalo de tempo entre excitação e detecção, para evitar problemas relacionados a tempo 

de resposta do sistema. A concepção do equipamento é baseada numa técnica chamada tempo 

de voo, que consiste na determinação do tempo necessário para o fluido percorrer uma 

distância conhecida. Conhecendo o tempo de voo e possível calcular a velocidade média do 

escoamento e assim a vazão volumétrica ou, conhecendo a densidade, mássica, e para tal se 

faz necessário um intervalo de tempo considerável / mensurável e em adequação com o 

equipamento eletrônico de aquisição.  

A peça 3 representada na Figura 4.1 é onde se faz a etapa de aquecimento por meio da 

resistência instalada em seu interior. Conforme mencionado anteriormente, a resistência 

elétrica consiste em um fio de liga níquel cromo em forma espiral disposta ao longo da parede 

da tubulação. O posicionamento da resistência foi auxiliado por ranhuras formada na parede 

interna com o uso de macho para rosca padrão M8, de modo a manter o passo uniforme. A 

utilização das ranhuras tem como objetivo adicional evitar contato entre espiras, que 

implicaria em redução da resistência elétrica total. A ligação da resistência elétrica com o 

meio externo se dá através de placas metálicas circulares de aço inoxidável, sendo que neste 

caso utilizou-se arruelas 8 X1 mm, montadas entre anéis elásticos. 

Conforme mencionado anteriormente, a termopilha foi construída no laboratório do 

grupo de pesquisa do presente autor a partir de fios de termopar tipo T comercial. Ressalta-se 

que os fios de termopar disponíveis no grupo de pesquisa têm condutor com 

aproximadamente 1 mm de diâmetro, considerando o feixe de filamentos, e caso fosse 

utilizado para medição causaria bloqueio de fração significativa da seção transversal do canal. 

Portanto, os fios de termopar foram desencapados para separação dos filamentos de condutor, 

que por sua vez têm diâmetro médio de 0,1 mm, a partir dos quais foi construída a termopilha. 

Os fios com as juntas foram dispostos paralelamente entre si, com espaçamento aproximado 
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de 1 mm, e transversalmente ao eixo principal do protótipo resultando em 4 pares de juntas. A 

instalação dos mesmos se deu através de anéis elásticos de espessura 3 mm, os quais foram 

furados com agulhas de 0,3 mm de diâmetro externo através da qual os filamentos eram 

inseridos. Assim, após a retirada da agulha o filamento metálico fica posicionado através da 

borracha, promovendo vedação desejada. As juntas foram confeccionadas por solda de 

descarga capacitiva, também disponível no presente grupo de pesquisa, após o 

posicionamento através dos anéis elásticos resultando em juntas aproximadamente esféricas 

com diâmetro de aproximadamente 0,3 mm.  

Nas peças 2, 3 e 4 o diâmetro interno do medidor é maior do que a tubulação de 

entrada. Isso se fez necessário para reduzir a velocidade do escoamento e com isso aumentar o 

tempo de trânsito do fluido no interior do instrumento. 

A junção de todas as peças é feita por meio de 4 furos passantes separados por um 

ângulo de 90° através dos quais se atravessa quatro hastes de metal chamadas de varão 

roscado padrão M3. Em suas extremidades são utilizadas porcas de maneira que elas 

garantam o aperto da montagem e assim propiciando a vedação requerida pelo projeto. A 

Figura 4.2 ilustra todos os elementos necessários para a montagem do medidor de vazão, e a 

Figura 4.3 ilustra a montagem final do medidor já podendo ser colocado em operação. 

 

 

Figura 4.2 - Partes necessárias para a montagem do medidor 
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Figura 4.3 - Montagem final do medidor de vazão 

4.2 SISTEMAS ELETRÔNICOS 

Para o funcionamento do medidor se faz necessário o uso de alguns dispositivos 

eletrônicos que servem para a introdução de potência elétrica no sistema de aquecimento. 

Adicionalmente, necessita-se de canal para leitura da tensão na termopilha, com amplificação, 

conversão analógico-digital e comunicação com o sistema de aquisição.  

4.2.1 Termopilha 

O sistema montado para leitura de tensão escolhido foi uma termopilha usando 

termopares do tipo T no qual os componentes dos condutores são cobre e constantan. Uma 

termopilha consiste de uma ligação em série de várias juntas de termopares onde a tensão 

gerada por cada termopar é amplificada de maneira o dispositivo se torna muito mais sensível 

(Doebelin, 1990). A Figura 4.4 ilustra esquematicamente uma termopilha com quatro pares de 

juntas, sendo as denominadas juntas frias instaladas a montante do aquecedor e as juntas 

definidas como quentes posicionadas a jusante. 
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Figura 4.4 - Representação da termopilha utilizada no medidor 

Numa termopilha se tem duas regiões que servem de pontos de medição, uma 

chamada de junta fria e outra junta quente. De maneira similar ao termopar simples, a 

termopilha apresenta tensão elétrica como sinal de saída que é proporcional a diferença de 

temperatura entre as juntas fria e quente. De acordo com Doebelin (1990) a sensibilidade da 

termopilha dada pela relação entre tensão e diferença de temperatura, depende do número de 

pares de juntas quentes e frias, e dessa maneira é possível medir reduzidas diferenças de 

temperaturas entre dois pontos localizados. No medidor de vazão as juntas da termopilha 

foram montadas como representado na Figura 4.4, a sua construção foi a partir de filamentos 

de cobre e constantan extraídos de fio de termopar comercial, o qual foi desencapado e 

separado. A junta resultante apresenta diâmetro de aproximadamente 0,3 mm, e considerando 

o diâmetro interno da seção de medição de 8 mm apresentado anteriormente, espera-se que a 

imposição de perda de pressão no escoamento seja reduzida. Soma-se a esta discussão o fato 

de somente 4 pares de juntas foram utilizadas, com espaçamento de aproximadamente 1 mm, 

resultando em área de obstrução de 3,08 mm² para uma área de seção transversal total de 

52,26 mm², equivalente a obstrução de 6,1%. Ainda, a velocidade de escoamento esperada 

neste trecho de tubulação é inferior a 0,25 m/s, portanto corrobora a afirmação de que a perda 

de pressão devido às juntas de termopar é reduzida. A Figura 4.5 ilustra a termopilha montada 

nos anéis elásticos previamente à montagem no protótipo. 
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Figura 4.5 - Montagem e teste de funcionamento da termopilha 

 

A termopilha é ligada a uma placa Nanoshield Termopar, a qual recebe o sinal de 

tensão e o envia ao micro controlador Arduíno Uno realizando a aquisição dos dados 

experimentais. Conforme apresentado por Doebelin (1990), a sensibilidade dos termopares do 

tipo T com uma junta para temperaturas reduzidas é de aproximadamente 52,18 µV / K. 

Considerando ainda que a sensibilidade do canal de aquisição é de 0,05 µV (Circuitar, 2018), 

é possível identificar variações de temperatura a partir de 2⋅10
-4

 K para quatro pares de juntas 

de termopar.  

4.2.2 Fonte de alimentação e relé 

Na alimentação elétrica da resistência de NiCr responsável por realizar o aquecimento 

do fluido foi utilizada uma fonte de alimentação de 12V corrente contínua. Para controle do 

tempo que acionamento da resistência ligou-se em série à fonte de alimentação um relé de 

estado sólido. Fez-se a escolha deste tipo de relé devido às suas características operacionais. 

Relés de estado sólido são mais indicados em situações com elevados números de ciclos de 

chaveamento, ou seja, aciona-se o sistema muitas vezes numa pequena quantidade de tempo 

em detrimento dos relés eletromecânicos que são preferidos em situações na qual o tempo de 

acionamento é grande (Ribeiro, 1999), ou seja, temos poucos ciclos de acionamento. O relé 

por sua vez é acionado por um sinal digital proveniente de porta de saída da placa Arduino 

com sinal de 5 V. 

A Figura 4.6 ilustra a montagem dos equipamentos listados acima. Da esquerda para a 

direita o Microcontrolador Arduíno Uno, relé e fonte de corrente contínua de 12 V e 5 A de 

corrente máxima. 



Rian Maurício Santana Aparato experimental e método de análise 

 

55 

 

Figura 4.6 - Montagem dos sistemas eletrônicos 

 

A Tabela 4.1 apresenta as características operacionais referentes ao relé de 

acionamento. 

Tabela 4-1 - Características do relé de acionamento 

Características do relé de acionamento 

  

Tipo Estado Sólido 

Tensão de entrada 3-32VDC 

Tensão de saída 5-60VDC 

Corrente Máxima 40 A 

4.2.3 Sistema de aquisição de dados 

Para a aquisição de dados usou-se um módulo Nanoshield Termopar, que utiliza 

conversor MAX31856, é compatível com termopares de todos os padrões comuns com faixa 

de medição de temperatura entre -210 até 1800 °C, e com precisão interna do chip de 1,5% 

(Circuitar, 2018). Este módulo possibilitou a obtenção de dados com uma frequência de 

aproximadamente 10 Hz, lembrando que o conversor MAX31856 opera com frequência 

máxima de 11,1 Hz. Usou-se um micro controlador Arduino para realizar os controles e servir 

como receptor de dados. Como sistema de interface para monitoramento e tratamento dos 

dados a plataforma Cool Term. Essa interface tem a capacidade de se conectar com hardwares 

através das portas USB. O código desenvolvido para a operação do medidor de vazão fez uso 

de diversas funções e bibliotecas já integradas ao Arduino, como exemplo temos a função 
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milis que nos fornece o tempo, em milisegundos, desde que o microcontrolador foi ativado. 

Outro ponto importante para garantir o funcionamento correto do medidor foi adaptar a 

biblioteca do módulo termopar, seu funcionamento comum consiste em ler a diferença de 

tensão aplicada aos polos do módulo e seu chip interno faz as operações de conversão para 

que o dado de saída seja a temperatura que está sendo medida. Contudo, pelo fato de ter sido 

usada uma termopilha com uma combinação em série de 4 termopares o módulo não possui 

uma função interna em seu chip que realiza automaticamente esta operação. Então, se fez 

necessário programar o módulo termopar de maneira que este retornasse não a temperatura, 

mas sim a diferença de tensão que estava sendo aplicada a ele para posterior avaliação da 

diferença de temperatura.  

O algoritmo para aquisição de dados foi desenvolvido pelo presente autor, e está 

apresentado no Apêndice 8.2 deste documento. Fez-se a importação dos dados desta 

plataforma para um programa de análise de dados com o qual se fez possível obter 

informações sobre as variáveis pertinentes e de interesse do projeto. A Figura 4.7 apresenta a 

interface utilizada para a obtenção dos dados. 

 

Figura 4.7 - Interface CoolTerm 
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5 RESULTADOS 

5.1 MODELO NUMÉRICO 

Inicialmente foram feitas as simulações numéricas para obter o tempo de resposta da 

etapa de aquecimento do medidor, pois este tempo seria de suma importância no 

funcionamento do medidor, visto que, toda a instrumentação e sistema de aquisição utilizado 

tem um tempo de resposta, abaixo do qual ele não consegue gerar resultados precisos. 

Fazia-se necessário causar uma alteração de aproximadamente 0,1 °C no fluido em 

escoamento e o tempo para tal necessitava ser abaixo de 0,3 segundos para que o sistema de 

aquisição de dados da termopilha fosse capaz de obter uma distribuição temporal da 

temperatura do fluido e com esta distribuição seria calculada a velocidade do escoamento. 

Tais simulações foram realizadas utilizando a linguagem Fortran 90, escolhida devido 

a sua simplicidade, robustez e familiaridade do presente autor. Na Figura 5.1 é possível 

observar a evolução temporal da temperatura do fluido, nesta simulação foi escolhida a água, 

e do fio de NiCr. É possível observar o caráter exponencial das curvas que já eram esperadas. 

Na imagem abaixo está apenas a distribuição de temperatura para a velocidade de 0,1 m/s, 

contudo foram realizadas simulações com velocidades entre 0,1 e 1,0 m/s. As simulações 

foram feitas com as condições iniciais nas quais o fluido e o fio de níquel-cromo estivessem a 

313 K (40°C). O comportamento esperado para a solução era o de que a resistência 

aumentasse de temperatura rapidamente até o momento em que entrasse em regime 

permanente com o fluido e assim estabilizasse sua temperatura abaixo da temperatura de 

fusão do níquel-cromo, aproximadamente 1573 K (1300 °C). 
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Figura 5.1 - Evolução das temperaturas para a velocidade de 0,1m/s 

 

As Figuras 5.2 e 5.3 mostram as temperaturas máximas alcançadas pela água e pelo fio 

de NiCr quando entram em regime permanente com imposição constante de fluxo de calor. A 

Tabela 5.1 explicita o tempo de resposta, definido como o tempo necessário para causar a 

variação de 0,1°C no fluido, a temperatura de convergência (regime permanente) do fio de 

NiCr e do fluido encontrados pelas simulações numéricas. 

 

 

Figura 5.2 - Gráfico da temperatura em regime permanente do fio de NiCr 
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Figura 5.3 - Gráfico da temperatura em regime permanente da água 

 

Tabela 5-1 - Tempo de resposta de aquecimento e temperaturas alcançadas em regime permanente para acionamento 

constante. 

Velocidade 

(m/s) 

Tempo de 

resposta(s) 

NiCr 

(K) 

Água 

(K) 

0,1 0,010 1427,4 332,1 

0,2 0,010 1417,8 322,5 

0,3 0,010 1414,6 319,4 

0,4 0,010 1414,1 317,8 

0,5 0,010 1412,1 316,8 

0,6 0,010 1411,5 316,2 

0,7 0,010 1411,0 315,7 

0,8 0,015 1410,7 315,4 

0,9 0,015 1410,4 315,1 

1,0 0,015 1410,1 314,8 

 

Durante os testes preliminares constatou-se aumento da tensão indicada nos canais do 

sistema de aquisição sempre que a resistência recebe potência devido a condutividade elétrica 
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da água, podendo ser até mesmo superior a tensão causada pela diferença de temperatura do 

fluido. Dessa forma decidiu-se aumentar o tempo de excitação de maneira que a tensão gerada 

pela diferença de temperatura se tornasse maior do que a tensão indesejada. As evoluções da 

temperatura do fio de resistência elétrica e da água foram avaliadas para intervalos de 

acionamento entre 0,0 e 0,2 s utilizando o modelo descrito no Capítulo 3, e a Figura 5.4 

apresenta as variações das temperaturas com o tempo. A partir desta figura pode-se concluir 

que o incremento da temperatura da água é de aproximadamente 1,5 °C. 

 

Figura 5.4 - Evolução das temperaturas para um tempo de excitação de 0,2s 

 

Tendo em mãos estes resultados foi possível passar para a próxima etapa de 

desenvolvimento, visto que as simulações indicam que toda a modelagem matemática feita 

para o medidor de vazão está em conformidade com os resultados esperados. 

 

5.2 CALIBRAÇÃO E TESTES 

Nesta etapa de desenvolvimento do projeto se fez necessário utilizar uma metodologia 

de calibração do dispositivo que não apenas garantisse a exatidão das medições realizadas 
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com precisão, mas também fossem exequíveis com os equipamentos disponíveis no grupo de 

pesquisa.  

Escolheu-se o método de calibração apresentado por Abernethy e Thompson (1973) 

onde estão presentes três formas de calibração para um medidor do tipo turbina. O tipo de 

interpretação de sinal recebido assim como o funcionamento do medidor difere de maneira 

ampla do modelo de medidor discutido neste trabalho. Contudo, se fez possível utilizar a 

mesma metodologia de calibração. Segundo Abernethy e Thompson (1973) os medidores de 

vazão para líquidos podem ser calibrados de modo volumétrico, gravimétrico e por 

comparação. 

A calibração volumétrica é feita escoando um volume conhecido de fluido em regime 

permanente através do medidor ao qual se quer calibrar. Com este volume conhecido se faz 

uma aquisição do sinal de saída do medidor e com isso gera-se uma base de dados referentes 

àquela vazão. A calibração gravimétrica é feita de maneira similar a calibração volumétrica, 

entretanto agora se faz escoar através do medidor uma quantidade de massa conhecida de um 

fluido. Com informações referentes à densidade do fluido nas condições do teste cria-se um 

banco de dados similar à calibração anterior para aquela vazão conhecida. A calibração por 

comparação consiste em conectar o medidor que se deseja calibrar em série com um medidor 

já calibrado e os resultados são comparados, com posterior análise de propagação de incerteza. 

Para o presente trabalho optou-se por utilizar a calibração gravimétrica devido a 

disponibilidade dos equipamentos necessários para sua realização, bem como pela elevada 

precisão provida pela balança em comparação com recipientes graduados. 

Os procedimentos foram realizados para vazões nominais entre 1,07⋅10
-6

 e 1,03⋅10
-5

 

m³/s, correspondente a velocidade média na seção livre do protótipo entre 0,025 m/s e 0,250 

m/s. E a partir da geometria descrita no Capítulo 4, conclui-se que o tempo de voo entre a 

seção de aquecimento e de medição a jusante é entre 0,12 e 1,20 segundos. 

5.2.1 Métodos de calibração 

Neste momento se faz necessário estabelecer uma hierarquia de calibração como feita 

por Abernethy e Thompson (1973), correspondente a definição das etapas a serem seguidas e 

de que maneira o método garanta a calibração, e é representada na Figura 5.5. 

 



Rian Maurício Santana Resultados 

 

62 

Calibrador Dinâmico de Peso (balança de precisão) 

 

Dispositivo de medição de vazão a calibrar 

 

Medições utilizando o dispositivo 

Figura 5.5 – Hierarquia de calibração do medidor de vazão 

 

O método de aquisição de dados do medidor se faz através do sistema de aquisição 

descrito anteriormente, que corresponde a um módulo Nanoshield para Arduino específico 

para leitura de termopar. O chip realiza amplificação do sinal de tensão, seguido de filtragem 

para redução de ruídos, e conversão analógico-digital para posterior transmissão e 

armazenamento destes valores em formato ASCII. A partir deste é feito um pós-

processamento de maneira a determinar a vazão. 

O protótipo foi conectado a linha de água disponível no laboratório, utilizando 

mangueiras de silicone flexível e uma válvula para ajuste manual da vazão. Utilizou-se 

também uma mangueira de silicone a jusante do protótipo para direcionamento da água para o 

reservatório, consistindo em recipiente com capacidade de dois litros posicionado sobre 

balança da fabricante Shimadzu modelo BL3200H , com precisão de ± 0,1 g.  

A calibração do medidor de vazão foi feita seguindo os passos discriminados a seguir: 

1. Manipulava-se a válvula a montante do medidor de modo a ajustar a vazão 

através do medidor, sendo que água de saída era direcionada para dreno do 

laboratório.  

2. Após a estabilização da vazão, direcionava-se o líquido de saída para o 

reservatório posicionado sobre a balança, e esta era tarada. 

3. No instante que a indicação de massa era 100 g o cronômetro era iniciado, e 

parado quando a massa indicada era 200 g. 

4. Durante o período em que a o reservatório era preenchido com o cronômetro 

acionado, era realizada a gravação dos sinais indicados pelo sistema de 

aquisição. 
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5. Os passos 1 a 4 eram repetidos três vezes para cada vazão. 

6. Posteriormente a realização de três repetições de experimentos para uma dada 

vazão, ajustava-se a válvula para outra vazão, e os procedimentos 1 a 5 eram 

repetidos. 

A Figura 5.6 ilustra a montagem realizada para a realização da calibração do medidor 

segundo os passos de 1 a 6.  

Ressalta-se que durante este procedimento a mangueira flexível que conecta o 

protótipo ao reservatório a jusante era sempre preenchida com líquido, portanto com massa 

constante. Deste modo elimina-se possível influência da tubulação dos valores medidos. 

Adicionalmente o sistema não era perturbado de modo a evitar possíveis influências nos 

valores de massa medido. 

Durante o período com cronometro acionado era realizada aquisição dos dados através 

do sistema de aquisição com frequência de 10 Hz durante 16 segundos, sendo os valores de 

tensão armazenados em formato ASCII. Ressalta-se que o acionamento do relé para 

alimentação da resistência elétrica era gravado em mesmo arquivo para evitar possíveis 

diferenças na escala de tempo. 

Realizava-se o procedimento de calibração três vezes para uma dada vazão, e 

posteriormente ajustava-se a válvula para outra vazão, e o procedimento era repetido. Foram 

obtidos 13 valores de vazões entre 1,07⋅10
-6

 e 1,03⋅10
-5

 m³/s, totalizando 39 resultados 

experimentais.  

 

 

Figura 5.6 - Montagem dos equipamentos para a calibração do medidor 
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Após os procedimentos listados acima se obteve uma base de dados com a qual se fez 

possível calcular valores relacionados à precisão do equipamento. Nas Figuras 5.7 e 5.8 é 

possível observar a variação da tensão de saída da termopilha com o tempo (linha azul), e 

nestas figuras também é ilustrado o momento no qual é feito o aporte de potência para 

aquecer o fluido em escoamento em vermelho.  

Observa-se que no momento em que é feita a introdução da potência ocorre uma súbita 

elevação da tensão da termopilha, especula-se que tal fato é relacionado a corrente de fuga 

através da água entre o ponto de excitação e de medição, lembrando que a condutividade da 

água é não nula. Desta maneira o primeiro pico de tensão registrado deve ser ignorado pois 

não tem relação com o escoamento do fluido. 

A Figura 5.7 ilustra uma fração do tempo total de aquisição para melhor visualização 

dos sinais. Posteriormente à aquisição dos dados, fazia-se avaliação do intervalo de tempo 

entre a imposição da potência elétrica no fluido e a identificação do fluido aquecido mediante 

avaliação do gráfico pelo presente autor, e por correlação cruzada, conforme descrito no 

Capítulo 5 

 

 

Figura 5.7 - Gráfico usado para determinação do tempo de voo - no detalhe de apenas 4 ciclos. Vazão de 8,547⋅10-6 m³/s. 
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A Figura 5.8 ilustra o período completo de aquisição por experimento realizado. 

 

Figura 5.8 - No detalhe os 7 ciclos utilizados para seleção de dados. Vazão nominal de 1,58x10-6 m³/s. 

 

A amplitude da tensão nas Figuras 5.7 e 5.8 está relacionada com a diferença de 

temperatura à qual o ciclo alcança durante o tempo de aquecimento. O incremento da vazão 

implica em redução da amplitude da temperatura do fluido, bem como redução do intervalo de 

tempo entre a excitação e o pico de temperatura.  

 

5.2.1.1 Método gráfico 

Neste método a escolha de dados é feita graficamente a partir de julgamento do 

operador, mediante identificação do intervalo de tempo entre excitação e pico de temperatura 

a partir dos resultados apresentados graficamente. Para efeitos de cálculo considerava-se o 

intervalo de tempo entre o fim da excitação e o pico de temperatura indicado pela termopilha. 

O fator relevante para a calibração é a comparação entre o tempo de trânsito (Ti) do 

fluido entre as seções de aquecimento e de medição à jusante. Para cada vazão aplicada para a 

calibração, realizou-se aquisição de três séries de dados e calculou-se o tempo médio (  ) para 

cada vazão da seguinte maneira: 

 

   
   
 
 

 
 

(5.1) 

 

onde n é o número total de ciclos por experimento. 
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O valor do índice de precisão para cada vazão foi calculado da seguinte maneira: 

 

       
        

   
   

        
 (5.2) 

 

onde nj corresponde ao número de experimentos realizados por vazão, sendo igual a três neste 

estudo. 

Já tendo calculado os valores do tempo médio e o índice de precisão para cada vazão 

se fez possível calcular o índice de precisão agrupado o qual se fez da seguinte forma: 

    
           

  
   

        
   

 (5.3) 

 

Para o cálculo da incerteza faz-se o uso da distribuição T de Student para 95% de 

confiança. Com isso a incerteza é dada por: 

               
(5.4) 

 

onde B é a imprecisão do equipamento de aquisição e S é o índice de precisão agrupado do 

processo de medição. 

 

A Tabela 5.2 apresentam-se os dados referentes aos procedimentos descritos neste 

item. Devido ao fato de o sistema de aquisição ter tempo de resposta de 0,1 segundos é 

possível observar que a incerteza do aparelho fica na ordem de 0,1 s fazendo com que 

medições para vazões superiores a 36 l/h ou 10
-5

m
3
/s se tornem muito imprecisas. Dessa 

maneira encontramos o limite superior de vazão para qual o medidor é indicado. 
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Tabela 5-2 - Dados coletados para a calibração do aparelho 

 

Agora se faz necessário verificar a incerteza do primeiro passo da hierarquia de 

calibração. Nesta etapa, que consiste dos passos 1 a 3 de calibração descritos anteriormente, 

utiliza-se como referência o método gravimétrico com medição de variação de massa e 

intervalo de tempo, sendo cada processo com incerteza decorrente do equipamento em si ou 

devido ao operador. Dessa forma necessita-se aplicar um método de análise da incerteza deste 

processo. Segundo Meyn (2000) um método que é amplamente usado por grandes sociedades 

de engenharia usa alguma variação de um mesmo método. Este método consiste na 

aproximação por uma série de Taylor que estima como a incerteza de variáveis medidas se 

propaga através dos dados experimentais. Vemos abaixo o método utilizado para estimativa 

da incerteza do processo de calibração. 

O tempo de trânsito, que é a nossa variável de interesse, entre os pontos de 

aquecimento e medição da termopilha é descrito pela seguinte equação: 

   
   

 
 (5.5) 

 

Onde A é a área da seção transversal do canal onde escoa o fluido entre o ponto de 

aquecimento e o ponto de medição, ∆S é a distância entre estes dois pontos e Q é a vazão do 

fluido. 

Para simplificação do método devido à reduzida influência, a imprecisão na área e no 

deslocamento foram considerados desprezíveis restando apenas a imprecisão mais relevante 
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que é a da vazão, pois esta depende em si da imprecisão da balança e do cronometro utilizado. 

Dessa maneira a expressão para a imprecisão do tempo será: 

    
       

  
 (5.6) 

 

Agora é necessário determinar a incerteza na medição de vazão. Para a determinação 

da vazão se considerou a densidade da água 1000 g/cm³, correspondente a 1 °C, δt 0,01s 

(incerteza do cronômetro) e δm 0,1g (incerteza da balança de precisão). 

   
 

  
 (5.7) 

 

 

      
  

  
   

 

  
  

  
   

 

 (5.8) 

 

 

      
 

  
   

 

   
 

   
   

 

 (5.9) 

 

Observa-se na Tabela 5.3 os valores encontrados seguindo o procedimento descrito 

acima. 

Tabela 5-3 - Valores calculados seguindo o processo de propagação de incerteza 

 

Para a determinação da vazão medida pelo equipamento utiliza-se a seguinte 

expressão: 
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(5.10) 

 

A Figura 5.9 ilustra a correlação entre os valores de vazão obtido através do medidor e 

a vazão real usada como referência. O resultado dos testes e da calibração do equipamento 

demonstra sua estabilidade operacional. Usando o processo de calibração descrito 

anteriormente o coeficiente de correlação entre a vazão real e a medida é de 98,9%. 

 

Figura 5.9 – Relação entre vazão real e medida usando o método manual. 

 

5.2.1.2 Calibração por correlação cruzada 

Correlação cruzada é uma ferramenta estatística que indica o atraso entre dois sinais a 

partir de suas similaridades. Em forma analítica, a correlação cruzada entre duas funções do 

tempo f (t) e g (t) é dada pela seguinte relação: 

                     
  

  

 

resultando em uma função do tempo tal que o pico ocorre para instante de tempo t igual ao 

atraso τ. Em forma discreta, a correção discreta é dada pela seguinte expressão:  

y = 1,1902x - 5E-07 
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 (5.11) 

 

onde Cfg(n) é a correlação para o dados n dos sinais, f e g são os sinais diferentes a serem 

analizados. O índice τ denomina-se atraso (lag), que indica o número de períodos (pontos no 

domínio dos sinais) que separam os dois sinais.  

Assim, o uso da correlação foi proposto neste projeto devido à sua capacidade de 

operação mesmo quando os sinais analisados apresentam ruídos.  

Para realizar a operação de correlação cruzada usou-se o software de uso livre SciLab, 

que conta com a função de correlação cruzada com comando de chamada “xcorr”. O código 

usado pode ser observado no Apêncide 8.3. Na figura 5.10 observa-se a forma a qual o Scilab 

foi programado para mostrar o resultado da operação. 

 

Figura 5.10 - Correlação cruzada entre os sinais de tensão e de potência do medidor, vazão nominal de 1,58x10-6m3/s 

 

A interpretação do resultado acima é feita da seguinte maneira: o gráfico indica que 

ocorre um pico na correlação entre os dois sinais para a o tempo de 1,2 s. A Figura 5.11 

representa uma ampliação da Figura 5.10 na região onde ocorre o pico na correlação. 



Rian Maurício Santana Resultados 

 

71 

 

Figura 5.11 - Detalhamento para melhor observação do tempo de trânsito 

 

Dessa forma, afirma-se que entre o momento em que o pico de potência termina e o 

momento em que o pico de tensão é medido pela termopilha passaram-se 1,2 segundos. Desta 

maneira tornou-se possível determinar o tempo de trânsito de todas as amostras de dados. No 

apêndice 8.4 se observa os resultados das correlações para o conjunto de dados para as vazões 

de referência. 

A metodologia de Abernethy e Thompson (1973) descrito nas equações (5.1) até (5.4) foi novamente utilizada para realizar 

os cálculos de incerteza da medição. A  

 

 

Tabela 5-4 – Resultados segundo modelo de Abernethy e Thompson (1973) para correlação cruzada. 

Tabela 5.4 apresenta os resultados destas análises e nota-se a grande semelhança com 

os resultados obtidos com o outro método. Como o método de correlação cruzada apresenta 

apenas um tempo como resposta, não fazendo sentido calcular a imprecisão baseada na 

variância das medidas. Com isto o valor da incerteza dos dados é dado pela incerteza do 

equipamento de aquisição 0,1s. 

A incerteza da vazão medida pode ser obtida pela seguinte expressão, obtida pela 

mesma técnica da expansão de Taylor citada anteriormente. Ressaltando o fato de a 

imprecisão da área e do deslocamento terem sido ignorados devido ao seu pequeno impacto 

no resultado, conforme a seguinte relação: 
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(5.12) 

 

 

 

 

Tabela 5-4 – Resultados segundo modelo de Abernethy e Thompson (1973) para correlação cruzada. 

 

 

A Figura 5.12 apresenta a relação entre a vazão real de referência usada para a 

calibração e a vazão obtida usando correlação cruzada. O coeficiente de correlação entre as 

duas medidas de vazão. Ressalta-se que muito embora as duas abordagens para identificação 

do tempo de voo apresentem precisões similares, as curvas de ajustes para relacionar a vazão 

real com a estimada pelo medidor são ligeiramente distintas. Esta diferença pode ser atribuída 

aos pontos dos padrões de sinais adotados para determinar o intervalor de tempo no método 

gráfico, que corresponde a borda de descida do sinal de potência e o pico do sinal de tensão.  
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Figura 5.12 – Relação entre vazão real e vazão medida usando correlação cruzada 

 

Adicionalmente, vale mencionar que a abordagem por correlação cruzada é 

independente do julgamento do operador, e o tempo de análise é consideravelmente menor. 

Adicionalmente, há a possibilidade de implementar o procedimento de análise para 

desenvolvimento de sistema de medição de vazão instantânea com pequeno atraso. 
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6 CONCLUSÕES  

 

O presente projeto de pesquisa consiste no desenvolvimento, construção e avaliação 

experimental de medidor de vazão para aplicação em sistemas com minicanais de modo a 

operar com reduzida perda de pressão e reduzida variação de entalpia do fluido de trabalho. A 

partir dos dados apresentados neste documento pode-se concluir que o protótipo desenvolvido 

teve êxito em seus principais objetivos. As seguintes conclusões específicas podem ser 

listadas: 

 Uma revisão da literatura sobre métodos de medição de vazão foi apresentada, e os 

princípios de medição foram descritos e avaliados para a aplicação desejada. A partir 

desta revisão e considerando os recursos disponíveis no grupo do presente autor, 

propôs-se avaliar a combinação de conceitos de tempo de voo e transdutor mássico. 

 Foi realizada um pré-dimensionamento de um transdutor para operação com faixa de 

vazões de líquidos entre 1,256⋅10
-6

 e 1,256⋅10
-5

 m
3
/s, tomando como base tempos de 

resposta do sistema físico devido a aspectos de transferência de calor e de escoamento, 

bem como tempo de resposta dos sensores e do sistema de aquisição. 

 O protótipo foi construído pelo presente autor, contando com termopilha de 4 pares de 

juntas, e aquecimento intermitente do fluido através de resistência elétrica de liga 

níquel cromo acionada por relé controlado por porta digital de sistema de aquisição e 

controle. 

 Uma campanha experimental foi realizada para avaliação do protótipo, com objetivo 

de determinar faixa factível de operação e precisão da medida. Para esta etapa avaliou-

se abordagem gráfica, mediante avaliação e julgamento do operador, e análise de 

sinais através de correlação cruzada. As incertezas de cada abordagem foram avaliadas 

e comparadas.  

 A partir desta análise conclui-se que as duas abordagens proveem incertezas similares, 

sendo aproximadamente ±5,7% para o método por correlação cruzada e 8,2% para o 

método gráfico, entretanto a utilização de correlação cruzada implica em reduzido 
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tempo de análise dos resultados, e possibilidade de implementação em sistema 

embarcado. 

 

6.1 SUGESTÕES E PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com isso, abaixo se apresentam algumas sugestões para trabalhos futuros para o 

continuo desenvolvimento desta técnica de medição em minicanais: 

 Desenvolver algoritmo para a determinação da vazão em tempo real. Usando para 

isto técnicas como média móvel ou média móvel exponencial, as quais refinam o 

resultado devido a sua constante atualização dos dados usados para a 

determinação da vazão. 

 Reduzir o tempo de aquisição do microcontrolador. Este fato fará com que o erro 

entre a vazão medida e a vazão real diminua. Aumetando, dessa forma, a precisão 

do medidor. Para tal, sugere-se o estudo do uso de um conversor analógico digital 

em consonância com um amplificador operacional. 

 Desenvolvimento de um algoritmo para a detecção do sentido do fluxo para seu 

funcionamento em conjunto com o termossifão. 
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8 APÊNDICES 

8.1 CÓDIGO FORTRAN 

Abaixo apresenta-se o código utilizado para as simulações de operação do 

equipamento citado na seção 5.1 deste trabalho. 

 

program ResisInt 

        integer ii,jj,kk,s,Tam,VV 

        parameter (Tam=1000) 

        real(8) Tn(Tam),Tf,te(Tam),D,Tfx(Tam) 

        real(8) Rhon,Rhof,cn,cf,hf,An,Lf,Ln,Af 

        real(8) DDP,dt,F1,dn,Resn,Nv,k,F2,F3,pi,vel,velt 

         

          pi=1.141592d0 

          Lf=0.01d0         !COMPRIMENTO DO TRANSDUTOR (m) 

          D=0.008d0 

       !============DADOS DO FIO DE NiCr 8020 =================== 

          Nv=7d0            !n£mero de voltas 

          Resn= 0.0000011d0 !Ohm.m (resistividade) 

          Rhon=8900d0       !kg/m^3 

          cn=  440d0        !Joule/kgKelvin 

          dn=0.00025        !metro     (diƒmetro do fio de NiCr) 

          An=pi*dn*dn/4     !m^2  ( rea do fio de NICr) 

          Ln=pi*D*Nv        !m (comprimento do fio de NiCr) 

          Vn=An*Ln          !m^3 (volume do fio de NiCr) 

         

!==============DADOS DO FLUIDO (µGUA)====================== 

          Rhof= 1000d0             !kg/m^3 

          cf= 4180d0               !Joule/kgKelvin 

          Af=pi*D*D/4.0d0       !m^3 

          k=0.67d0                 !W/mK 

          hf=4.36d0*k/(D)          !W/m^2K 
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          Vf=Af*Lf            !m^2 

!==============DADOS DA FONTE DE ENERGIA=================== 

          DDP=12.0D0 

          F1= (DDP*DDP*An)/(Resn*Ln) 

!====================DEFINI€ÇO DA MALHA====================== 

          te(1)=0d0 

          te(tam)=5.0d0 

          dt=(te(Tam)-te(1))/(Tam-1) 

         

!=================CONDI€åES INICIAIS======================= 

          Tn(1)=314d0 

          Tf=313d0 

          Tfx(1)=313d0 

!=================SOLU€ÇO DAS EQUA€åES==================== 

         vel=0.1d0     !m/s 

       DO VV = 1,10 

 

         velt=vel*((pi*0.004d0*0.004d0)/4.0d0)/Af 

       do ii=2,Tam 

         te(ii)=te(ii-1)+dt 

         F2=(Tn(ii-1)-Tfx(ii-1))*pi*D*Lf*hf 

         Tn(ii)=Tn(ii-1)+dt*(((F1)-(F2))/(Rhon*Vn*cn)) 

         Tfx(ii)=Tf+(F2/(Rhof*velt*Af*cf)) 

      enddo 

 

       open(unit=1,file="SOL_VEL0_"//trim(char(vv+48))//".txt") 

       write(1,*)'========== DADOS DO FIO DE NiCr ============' 

       write(1,*)"DIAMETRO = ",dn 

       write(1,*)'COMPRIMENTO = ',Ln 

       write(1,*)'NUMERO DE ENROLAMENTOS = ',Nv 

       WRITE(1,*)'DDP = ',DDP 

       WRITE(1,*)'========== DADOS DO CANAL E FLUIDO ===========' 

       WRITE(1,*)'µGUA' 
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       WRITE(1,*)'DIAMETRO INTERNO = ',D 

       WRITE(1,*)'VELOCIDADE DO ESCOAMENTO A MONTANTE = ',vel 

       WRITE(1,*)'VELOCIDADE DO ESCOAMENTO NO TRANSDUTOR = ',velt 

       write(1,*)'Tempo(s)    T(NiCr)K      T(Fluido)K' 

       do jj=1,Tam 

          write(1,*)te(jj),Tn(jj),Tfx(jj) 

       enddo 

       close(unit=1) 

        vel = vel + 0.1D0 

       enddo 

       END 
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8.2 CÓDIGO ARDUÍNO 

Abaixo segue o código utilizado na programação do microcontrolador Arduíno Uno 

utilizado para controlar a entrada de potência e a aquisição de dados. 

 

#include <SPI.h> 

#include "Nanoshield_Termopar.h" 

Nanoshield_Termopar tc(4, TC_TYPE_VOLTAGE_GAIN_32, TC_AVG_OFF); 

long umMillis = 0; 

long doisMillis = 0; 

long tresMillis = 0; 

long ligaIntervalo = 200; 

long deslIntervalo = 2000; 

long medIntervalo = 100; 

float count = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(7,OUTPUT); 

  tc.begin(); 

} 

void loop() { 

  tc.read(); 

  unsigned long umcurrentMillis  = millis(); 

  unsigned long doiscurrentMillis = millis(); 

if(umcurrentMillis - umMillis >= medIntervalo){   

//Serial.print(" degC | Thermocouple voltage: "); 
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   Serial.print(tc.getExternal() * 1000, 3); 

 // Serial.print(" mV"); 

  Serial.print(","); 

  Serial.print(count/10); 

  Serial.println(); 

   umMillis = umcurrentMillis; 

} 

if(count == 0 & doiscurrentMillis - doisMillis >= deslIntervalo){ 

  digitalWrite(7,HIGH); 

  count = 1; 

 // Serial.print("ligado"); 

 // Serial.print("1"); 

  Serial.println(); 

  tresMillis = doiscurrentMillis;} 

  unsigned long trescurrentMillis = millis(); 

  if( count == 1 & trescurrentMillis - tresMillis >= ligaIntervalo){ 

  digitalWrite(7,LOW);  

  count = 0; 

  //Serial.print("desligado"); 

 // Serial.print("0"); 

  Serial.println(); 

  doisMillis = doiscurrentMillis;   

   } 

 // Serial.println(count,tc.getExternal()*1000); 

} 
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8.3 CÓDIGO SCILAB 

Abaixo apresenta-se o código desenvolvido no software SciLab usado para fazer a 

análise de dados e o processo de correlação cruzada necessário para determinação do tempo 

de trânsito do fluido entre as seções de interesse. 

 

a=[(“inserir vetor a = tensões da termpilha”)] 

b=[(“inserir sinais digitais da potência”)] 

 

[c, ind]=xcorr(a, b); 

disp(c,"Correlação = ") 

plot2d3(ind/10,c,style=color("blue")) 

 

ylabel("Correlação") 

xlabel("Tempo de trânsito (s)") 

h=gca() 

h.x_location = "origin"; 
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8.4 RESULTADO DA OPERAÇÃO DE CORRELAÇÃO CRUZADA  

Vazão 8,93x10
-6

 m
3
/s 

 

Vazão 7,07x10
-6

 m
3
/s 

 

Vazão 6,43x10
-6

 m
3
/s 
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8.5 DESENHOS ESQUEMATICOS DAS PEÇAS DO MEDIDOR. 

Nas Figuras 8.1 a 8.3 seguem os desenhos das peças a serem fabricadas. Todas as 

medidas estão em milímetros. A modelagem das peças foi feita a partir do software AutoCad 

2017 utilizando uma licença de estudante disponibilizada pela própria desenvolvedora do 

software. 

 

Figura 8.1 - Peça principal (seção de aquecimento) - medidas em mm 

 

 

 

Figura 8.2 - Peça secundária (seção de visualização) - medidas em mm 
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Figura 8.3 - Peça de redução e aumento de diâmetro - medidas em mm 
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