
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E 

INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

 

 

 

ALUÍSIO DO NASCIMENTO WRASSE 

 

 

 

 

 

 

SENSOR CAPACITIVO PARA IMAGEAMENTO DIRETO DE 

ESCOAMENTOS BIFÁSICOS 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015 



 

ALUÍSIO DO NASCIMENTO WRASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSOR CAPACITIVO PARA IMAGEAMENTO DIRETO DE 

ESCOAMENTOS BIFÁSICOS 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, como requisito parcial 
para obtenção do grau de “Mestre em 
Ciências” – Área de concentração: 
Engenharia de Automação e Sistemas. 
 
Orientador: Prof. Marco Jose da Silva, Dr. 
 
 

 

 

 

CURITIBA 

2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

 
W941s   Wrasse, Aluísio do Nascimento 
2015       Sensor capacitivo para imageamento diret o de escoamentos 
        bifásicos / Aluísio do Nascimento Wrasse.--  2015. 
           81 f.: il.; 30 cm 
 
           Texto em português, com resumo em inglês . 
           Dissertação (Mestrado) - Universidade Te cnológica 
        Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduaçã o em Engenharia 
        Elétrica e Informática Industrial, Curitiba , 2015. 
           Bibliografia: f. 73-77. 
 
           1. Escoamento bifásico. 2. Detectores - Desenvolvimento. 
        3. Capacitadores. 4. Medição. 5. Processame nto de imagens. 
        6. Método dos elementos finitos. 7. Método de simulação. 
        8. Engenharia elétrica - Dissertações. I. S ilva, Marco José  
        da, orient. II. Universidade Tecnológica Fe deral do Paraná –  
        Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elé trica e  
        Informática Industrial. III. Título.  
 
                                       CDD 22 -- 62 1.3 
 

Biblioteca Central da UTFPR, Câmpus Curitiba



 

 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Câmpus Curitiba 
                               

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial 

 

 

 

Título da Dissertação Nº. ____ 

 

 

Sensor Capacitativo Para Imageamento Direto de 
Escoamentos Bifásicos 

 
 

Por 
 

Aluísio do Nascimento Wrasse 
 

Orientador: Prof. Dr. Marco José da Silva 
 
Esta dissertação foi apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de 
MESTRE EM CIÊNCIAS – Área de Concentração: Engenharia de Automação e 
Sistemas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial – CPGEI – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, às 
14h  do dia  27 de fevereiro de 2015. O trabalho foi aprovado pela Banca 
Examinadora, composta pelos professores doutores: 

 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dr. Marco José da Silva 

(Presidente – UTFPR) 

 
 

 
___________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Santos Hara 
(Hi Technologies) 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Daniel Rodrigues Pipa 

(UTFPR)  

 
 
 

Visto da coordenação: 

 
 

    ________________________________ 
Prof. Emilio Carlos Gomes Wille , Dr. 

(Coordenador do CPGEI) 
 
Observação: A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso. 



 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio financeiro da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – , 

da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP – e do Ministério da Ciência e Tecnologia – 

MCT – por meio do Programa de Recursos Humanos da ANP para o Setor Petróleo e Gás – 

PRH-ANP/MCT - PRH10-UTFPR. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais, 
Norberto e Lizeti; 

E a toda minha família. 
  



 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente meu orientador Dr. Marco Jose da Silva pela 

oportunidade dada, por sua dedicação e orientação. 

 

Aos meus pais, Norberto e Lizeti, que apesar da distância me deram todo 

incentivo e suporte para a realização do mestrado. 

 

A minha irmã, Mônica, pela amizade e apoio. 

 

Aos amigos e colegas do Laboratório de Sensores e Instrumentação 

Industrial que de alguma forma contribuíram no desenvolvimento deste trabalho: 

Eduardo Nunes dos Santos, Frederico Mariano Aguiar, Greg José dos Santos, Jean 

Nakatu Longo, João Paulo Bazzo, Murilo Gabardo Kramar, Tiago Piovesan 

Vendruscolo. 

 

Ao professor Dr. Fernando Castaldo e ao pessoal do Laboratório de 

Prototipagem Eletrônica da UTFPR pela colaboração na fabricação das placas de 

circuito impresso flexível. 

 

Ao pessoal do Núcleo de Escoamentos Multifásicos que de alguma forma 

colaborou na realização do trabalho. 

 

Ao Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo pela 

bolsa concedida durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta 

pesquisa. 



 

 

RESUMO 

WRASSE, Aluísio do Nascimento. Sensor Capacitivo para Imageamento Direto 
de Escoamentos Bifásicos . 81 f. Dissertação - Programa de Pós-Graduação Em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2015.  

Os escoamentos bifásicos são encontrados em diversas aplicações industriais, 
dentre elas na indústria do petróleo como escoamentos gás-líquido em tubulações. 
O conhecimento da distribuição das fases no escoamento é importante para garantir 
a operação eficiente e segura de plantas e equipamentos. Na área acadêmica o 
conhecimento dessa distribuição de fases permite o estudo de fenômenos físicos, 
além de permitir o desenvolvimento, refinamento e validação de modelos de 
escoamento. Neste trabalho, foi desenvolvido e investigado o uso de um novo 
sensor de múltiplas medidas de capacitância para o imageamento direto de 
escoamentos bifásicos. As medidas são baseadas na diferença na permissividade 
elétrica entre as fases, ou seja, o sensor pode ser aplicado para investigação de 
substâncias não-condutivas como óleos e líquidos orgânicos. Com o intuito de 
aprimorar a geometria do sensor e prever seu comportamento foram realizadas 
simulações do comportamento elétrico do sensor pelo método dos elementos finitos. 
O sensor é composto por dois anéis de eletrodos, um anel é o transmissor e o outro 
anel é o receptor, o qual é segmentado onde cada segmento é individualmente 
interrogado por uma eletrônica de forma rápida e multiplexada. Desta forma as 
imagens são geradas e formadas pelos sinais dos eletrodos distribuídos de uma 
maneira a representar a geometria investigada, o que elimina a necessidade do uso 
de técnicas de reconstrução de imagens. O sensor é construído em uma placa de 
circuito impresso flexível que é acoplada na parede interna de uma seção do duto. 
Uma eletrônica associada é responsável por detectar as variações de capacitância. 
O sensor desenvolvido, em conjunto com a eletrônica utilizada, foi testado em 
escoamentos bifásicos estáticos e dinâmicos, horizontais e verticais. As imagens 
diretas foram geradas para estas diferentes situações, apresentando resultados 
satisfatórios quando comparado com um sensor de referência. A principal 
contribuição deste trabalho é a apresentação de uma nova ferramenta capaz de 
gerar imagens diretas de escoamentos compostos por líquidos não-condutivos sem 
a necessidade do uso de técnicas de reconstrução de imagens. 
 

Palavras-chave:  Escoamentos bifásicos. Sensor Capacitivo. Imageamento direto. 
Permissividade elétrica.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

WRASSE, Aluísio do Nascimento. Capacitive Sensor for Direct Imaging of Two-
Phase Flows . 81 p. Dissertação - Programa de Pós-Graduação Em Engenharia 
Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2015.  

Two-phase flow is present in many industrial applications, among them in petroleum 
industry as gas-liquid flow in pipelines. The knowledge of the phase distribution in the 
pipe flow is important for the efficiency and safety of the plants. In the academia, the 
knowledge of this phase distribution allows the understanding of physical 
phenomena, as well as gives support for the development, refinement and validation 
of physical models. In this work, a novel capacitive array sensor has been developed 
and its use was investigated to image two-phase flow. The measuring principle is 
based on the difference between electrical permittivity of the phases. Therefore the 
sensor can be applied to electrically non-conductive substances such as oil and 
organic liquids. Several simulations based on Finite Element Method have been 
performed to improve the sensor geometry and predict its electrical behavior. The 
sensor consists of two copper rings being one emitter and one receiver ring. 
Receiver ring is divided into segments which are individually interrogated by the 
measuring electronics in a fast and multiplexed manner. In this way, images are 
directly generated from acquired signals of electrodes, in a way that visually 
represents the investigated geometry avoiding the use of some image reconstruction 
technique. The sensor is fabricated in a flexible printed-circuit board which is flush-
mounted inside the pipe wall. A measuring electronics is responsible to detect the 
capacitance changes in the electrodes. The introduced sensor along with the 
associated electronics has been tested in static and dynamic two-phase flow, both 
horizontally and vertically. Direct images were generated in these different situations 
showing satisfactory results when compared to a reference sensor. Main contribution 
of this work is the introduction of a new measuring tool which is able to image flow 
(also containing electrically non-conducting fluids) with no need to apply image 
reconstruction techniques. 

Keywords:  Two-phase flow. Capacitive Sensor. Direct Imaging. Electrical 
Permittivitty. 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1: Principais padrões de escoamento bifásico. Em (a) são mostrados os 
padrões para dutos verticais e em (b) temos os padrões para dutos na horizontal. 
Fonte: (a) TAITEL et al (1980). (b) ROUHANI e SOHAL (1982). .............................. 20 

Figura 2: Mapas de fluxo. (a) Mapa proposto para escoamentos gás-líquido em 
dutos verticais. (b) Mapa proposto para escoamentos gás-líquido em dutos 
horizontais. Fonte: ORIOL et al. (2008). .................................................................... 20 

Figura 3: Sonda condutiva do tipo agulha. a) Vista lateral. b) Tensão e sinal 
digitalizado obtidos em um escoamento do tipo bolhas dispersas (Adaptado de DA 
SILVA (2008)). ........................................................................................................... 22 

Figura 4: Arranjo de eletrodos de sondas de impedância. a) Arranjo em anéis. b) 
Arranjo de placas côncavas (Fonte: DA SILVA (2008)). ........................................... 23 

Figura 5: Disposição dos eletrodos em técnicas tomográficas. (a) Sistema TCE com 
12 eletrodos. (b) Sistema TER/TIE com 16 eletrodos. (Adaptado de Da Silva (2008).)
 .................................................................................................................................. 25 

Figura 6: Representação do sensor Wire-Mesh. Fonte: DA SILVA (2008). .............. 28 

Figura 7: Esquema do circuito de medida do sensor Wire-Mesh. Fonte: PRASSER et 
al (1998). ................................................................................................................... 28 

Figura 8: Técnica de imageamento direto - divisão da região investigada em sub-
regiões e posterior amostragem dos sinais de forma a representar a geometria 
investigada e a fração de vazio em uma escala de cor. Fonte: SELEGHIM e 
HERVIEU (1998). ...................................................................................................... 30 

Figura 9: Geometria utilizada no sensor de imageamento direto. Um anel de 
excitação e um anel de medida em contato com o fluido são utilizados. O anel de 
medida é dividido em dezesseis eletrodos de forma que o campo elétrico seja 
dependente da composição do fluido dentro da região sensível do eletrodo. θ define 
a posição angular do eletrodo, onde θ=0 equivale à parte inferior do duto e 
θ=±π equivale ao topo do duto. Fonte: SELEGHIM e HERVIEU (1998). ................... 30 

Figura 10. Imagens diretas obtidas em escoamento. De cima para baixo tem-se os 
padrões: estratificado, golfadas e anular. Fonte: SELEGHIM e HERVIEU (1998). ... 31 

Figura 11: Circuito elétrico equivalente de um fluido confinado em determinada 
região. ....................................................................................................................... 34 

Figura 12: Circuito de medida de impedância elétrica utilizando a técnica de ponte 
auto-balanceada. A impedância ZX é equivalente a impedância da substância sendo 
investigada. Gx deve ser anulado, pois neste trabalho deseja-se medir apenas a 
parte capacitiva Cx do fluido. ..................................................................................... 35 

Figura 13: Espectro de frequências da ponte auto-balanceada para os valores de Cf 

= 10pF,       Gf =10 uS, os valores de Zx são mostrados no gráfico. ............................ 36 

Figura 14: Esquema de medida da eletrônica do sensor Wire-Mesh capacitivo. 
Fonte:(DA SILVA, 2007). ........................................................................................... 37 

Figura 15: Placa de circuito impresso flexível antes de ser acoplada no duto de 
acrílico e desenho ilustrativo contendo as dimensões dos eletrodos (em mm). ........ 42 

Figura 16: a) Vista lateral da placa flexível acoplada na parede interna de uma seção 
do duto. Também se observa as janelas para conexão dos cabos externos com os 



 

 

eletrodos. b) Vista da seção interna da placa flexível acoplada ao duto. c) Eletrodo 
de guarda externo a seção duto contendo o sensor. ................................................ 42 

Figura 17: Sistema de medida do sensor multi-eletrodo. .......................................... 44 

Figura 18: Representação do corte da seção transversal do sensor sob um 
escoamento estratificado gás-líquido. A região pontilhada é uma estimativa de uma 
das oito sub-regiões que o sensor divide a geometria, sendo a constituição do fluido 
nessa região determinante no valor da capacitância Cx. ........................................... 45 

Figura 19: Imagem direta representando um escoamento estratificado. O eixo y 
representa a posição angular do eletrodo sendo ‘0’ à parte superior do duto e ±π a 
parte inferior. O eixo x representa o tempo. A escala de cor representa a 
capacitância normalizada, variando entre o valor mínimo (cor verde ou ‘0’) e valor 
máximo (cor azul ou ‘1’). ........................................................................................... 46 

Figura 20: Geometria utilizada na simulação do sensor pelo método dos elementos 
finitos (unidade em mm). O potencial elétrico de 1 V foi aplicado sobre o eletrodo 
ativo Tx1. Todos os outros eletrodos foram definidos com potencial nulo ou potencial 
de terra. O perímetro externo do duto também foi considerado com potencial nulo 
para agir como eletrodo de blindagem (foi omitido para melhor visualização dos 
eletrodos internos). .................................................................................................... 48 

Figura 21: Simulação da distribuição do potencial elétrico (escala em volts) do 
sensor considerando o líquido como sendo água (εr=80). As linhas em vermelho 
representam as linhas de campo elétrico para um eletrodo localizado na parte 
superior do duto (θ=π). .............................................................................................. 49 

Figura 22: Simulação para análise da região de influência na capacitância do sensor 
na direção longitudinal. a) Divisão da região de interesse em 40 cilindros 
(perturbações). b) Regiões de influência na capacitância. ........................................ 51 

Figura 23: Gráfico da capacitância simulada em função das regiões de perturbação.
 .................................................................................................................................. 52 

Figura 24: Simulação da região de influência na capacitância do sensor na seção 
transversal do duto. a) Matriz utilizada para dividir a seção em diversas sub-regiões. 
b) Mapa da região de influência na capacitância do eletrodo investigado, as cores 
mais claras indicam as regiões de influência. ........................................................... 53 

Figura 25: Regiões equivalentes na matriz geométrica e no mapa de influência na 
capacitância. ............................................................................................................. 54 

Figura 26: Seção de um duto onde o sensor é disposto para medir um escoamento 
estratificado estático. Ambas as extremidades da seção são vedadas e uma abertura 
na parte superior permite a injeção de quantidades controladas de líquido. ............. 55 

Figura 27: Comparativo entre simulação e experimento de um escoamento 
estratificado estático onde a seção do duto é preenchida com líquido em oito etapas 
de enchimento. Linhas de mesma cor representam um mesmo eletrodo, sendo as 
linhas contínuas referentes a simulação e linhas descontínuas a medida. ............... 55 

Figura 28: Corte da seção transversal do duto mostrando a distribuição “curvada” do 
filme de líquido em uma situação prática e a distribuição em linha “reta” considerada 
na simulação. ............................................................................................................ 56 

Figura 29: Imagens diretas geradas para o regime estratificado gerado com oito 
etapas de enchimento. a) Fase líquida composta por água. b) Fase líquida composta 
por óleo. .................................................................................................................... 57 



 

 

Figura 30: Análise da penetração do campo elétrico via simulação e medida para 
dois líquidos distintos (óleo e água). ......................................................................... 58 

Figura 31: Aplicação do sensor em um escoamento vertical (coluna de 
borbulhamento). ........................................................................................................ 59 

Figura 32: Imagem direta do escoamento vertical ar-água. ...................................... 60 

Figura 33: Imagem direta do escoamento vertical ar-óleo. ....................................... 60 

Figura 34: Comparativo dos modelos de Maxwell-Garnett e linear com o resultado 
obtido pelo sensor capacitivo. As barras de erro de cada aquisição (cada 
configuração do reostato) para o sensor capacitivo indicam a média da 
permissividade elétrica, o valor máximo e o mínimo dentro do tempo de aquisição. 62 

Figura 35: Imagem direta do escoamento vertical em bolhas dispersas (α = 0,08). 
Entre 5 e 30 segundos as bolhas são geradas. ........................................................ 63 

Figura 36: Bancada didática horizontal de escoamentos bifásicos do Núcleo de 
Escoamentos Bifásicos da UTFPR. Adaptado de DOS SANTOS (2011). ................ 64 

Figura 37: a) Frame obtido através da normalização da capacitância dos 
cruzamentos do sensor WM. Os pixels centrais, em destaque na região pontilhada (0 
representa a parte superior do tubo e d a parte inferior), de todos os frames 
adquiridos são dispostos ao longo do tempo formando a imagem exibida em b. ..... 64 

Figura 38: Mapa de fluxo para a bancada experimental referente a escoamentos 
bifásicos horizontais. (Adaptado de LIBERT (2013)). ................................................ 66 

Figura 39: Imagem direta do escoamento em golfadas ar-água, sendo JG=0,6 m/s e 
JL=0,3 m/s (H11). ...................................................................................................... 66 

Figura 40: Imagem obtida a partir de uma câmera de alta velocidade para o 
escoamento em golfadas ar-água, sendo JG=0,6 m/s e JL=0,3 m/s (H11). Nota-se a 
parte frontal aguda da bolha de gás e o filme de líquido na parte superior do início da 
bolha. ........................................................................................................................ 67 

Figura 41: Imagem direta do escoamento ar-água. Regime transitório entre 
estratificado e golfadas, sendo JG=0,6 m/s e JL=0,1 m/s (H12). ................................ 67 

Figura 42: Imagem direta do escoamento em golfadas ar-água, sendo JG = 2,2 m/s e 
JL = 0,9 m/s (H14). ..................................................................................................... 68 

Figura 43: Imagem obtida a partir de uma câmera de alta velocidade para o 
escoamento em golfadas ar-água, sendo JG=2,2 m/s e JL=0,9 m/s (H14). Nota-se 
que ao final da bolha de ar ocorre a formação do pistão aerado (bolhas de ar 
imersas na fase líquida contínua). ............................................................................. 68 

Figura 44: Imagem direta do escoamento estratificado ar-água, sendo JG=2,2 m/s e 
JL=2,2 m/s (H16). ...................................................................................................... 69 

Figura 45: Série temporal do escoamento em golfadas, sendo JG=0,6 m/s e JL=0,3 
m/s (H11). As séries foram deslocadas no tempo para que a sobreposição permita 
uma comparação entre a medida dos dois sensores. Na passagem das bolhas se 
percebe a menor capacitância média do sensor capacitivo devido a sua resolução 
espacial inferior a do WM. ......................................................................................... 70 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Comparação entre capacitância simulada para a geometria com oito e com 
dezesseis eletrodos. .................................................................................................. 49 

Tabela 2: Valores simulados de capacitância normalizada de um eletrodo 
considerando as alterações na largura de TX (w=10 mm, 20 mm e 5 mm), mantendo 
a distância entre emissor e transmissor constante (a = 5 mm). ................................ 50 

Tabela 3: Valores simulados de capacitância normalizada de um eletrodo 
considerando as alterações na distância entre emissor e receptor (a = 5 mm, 10 mm 
e 2,5 mm), mantendo a largura do transmissor fixa (w = 10 mm). ............................ 50 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................14 

1.1 MOTIVAÇÃO ....................................................................................................14 

1.2 OBJETIVOS ......................................................................................................15 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................. ...................................................16 

2.1 ESCOAMENTOS BIFÁSICOS ..........................................................................16 

2.1.1 Definições .......................................................................................................16 

2.1.2 Padrões de escoamento .................................................................................17 

2.2 TÉCNICAS PARA MEDIDA DE ESCOAMENTOS BIFÁSICOS .......................21 

2.2.1 Sondas de impedância ...................................................................................21 

2.2.2 Técnicas Tomográficas ...................................................................................23 

2.2.3 Sensor Wire-Mesh ..........................................................................................26 

2.2.4 Imageamento direto ........................................................................................28 

2.3 MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA ............................................................................32 

2.3.1 Ponte Auto-Balanceada ..................................................................................34 

2.3.2 Sistema de Medida do Sensor Wire-Mesh Capacitivo ....................................36 

3 SENSOR CAPACITIVO MULTI-ELETRODO .................. .....................................40 

3.1 SENSOR E SISTEMA DE MEDIDA ..................................................................41 

3.2 SIMULAÇÕES ..................................................................................................46 

3.3 VALIDAÇÃO DO SENSOR ...............................................................................54 

4 APLICAÇÃO DE MEDIDAS EM ESCOAMENTO ................ ................................59 

4.1 ESCOAMENTO VERTICAL – COLUNA DE BORBULHAMENTO ....................59 

4.2 ESCOAMENTO HORIZONTAL ........................................................................63 

5 CONCLUSÃO ......................................... ..............................................................71 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Escoamentos bifásicos consistem no escoamento de duas substâncias 

imiscíveis e fisicamente distintas. Esses escoamentos podem ser encontrados em 

diferentes áreas industriais como, por exemplo, na área de engenharia química, na 

geração de energia e na área de petróleo. Na indústria petrolífera esses 

escoamentos são comumente encontrados sob a forma gás-líquido em tubulações. 

A distribuição das fases líquida e gasosa na tubulação pode assumir diferentes 

formas que são chamadas de padrões de escoamento. Esses padrões podem 

determinar a eficiência e segurança da planta onde o escoamento ocorre, sendo, 

então, importante conhecer-se a distribuição das fases. Com essa finalidade 

diversas técnicas para medir e gerar imagens do escoamento foram desenvolvidas 

nos últimos anos. Essas técnicas, além de serem utilizadas na indústria para garantir 

a segurança da planta e a otimização de processos, são utilizadas na academia para 

o desenvolvimento, refinamento e validação de modelos teóricos de escoamentos. 

As técnicas para medir os escoamentos bifásicos exploram a diferença em 

alguma propriedade física das fases. Algumas das técnicas já desenvolvidas são as 

sondas de impedância, o imageamento tomográfico, o sensor wire-mesh e técnicas 

de imageamento direto. Por possuírem limitações nenhuma delas é aplicada de 

forma universal e normalmente são aplicadas em condições específicas.  

A motivação deste trabalho é desenvolver um novo sensor de imageamento 

direto que cobre alguma das limitações das técnicas atuais. Devido à simplicidade, 

baixo custo e alta resolução temporal as técnicas que aplicam leituras de 

impedância tem sido amplamente utilizadas. Essas técnicas exploram diferenças na 

condutividade ou permissividade elétrica das fases. No trabalho de Seleghim e 

Hervieu (1998) foi desenvolvido um sensor de imageamento direto que explora a 

diferença na condutividade elétrica das fases. Essa técnica gera imagens do 

escoamento representando a geometria investigada e a distribuição de fases. A 

limitação da técnica é não ser aplicável em escoamentos onde ambas as fases são 

eletricamente não-condutivas, o que ocorre quando as fases são compostas por 

óleos ou líquidos orgânicos. Neste trabalho será apresentado um sensor capacitivo 
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de imageamento direto que explora diferenças na permissividade elétrica das fases, 

podendo ser aplicado então em fluidos não-condutivos. 

 
 
1.2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sensor capacitivo de 

imageamento direto aplicado a escoamentos bifásicos. O sensor deve ser capaz de 

imagear escoamentos mesmo quando ambas as fases sejam não-condutivas. Esse 

tipo de fase, que pode ser composta por óleo e líquidos orgânicos, é comumente 

encontrado na indústria petrolífera. O sensor deve dividir a região investigada em 

sub-regiões, uma eletrônica aplicada deve ser responsável por detectar mudanças 

na capacitância em cada sub-região. A técnica baseia-se na diferença da 

permissividade elétrica entre as fases. Os dados da capacitância de cada região são 

convertidos em sinais digitais, esses sinais obtidos do sensor são enviados a um 

computador para que através de um programa computacional as imagens sejam 

geradas. Pelas imagens geradas deve ser possível a identificação visual do padrão 

de escoamento. Para que o objetivo do trabalho seja alcançado algumas etapas no 

desenvolvimento devem ser seguidas: simulação do sensor com o intuito de 

aprimorar a geometria utilizada e prever seu comportamento; validação funcional do 

sensor através da comparação dos resultados da simulação com resultados 

práticos; realização de experimentos estáticos para imageamento bifásico, sendo as 

fases compostas por ar-água e ar-óleo; aplicação do sensor em escoamento bifásico 

(testes dinâmicos). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Para o desenvolvimento de sensores para a caracterização de escoamentos 

bifásicos é necessário o entendimento tanto do comportamento do escoamento 

como das técnicas já aplicadas na identificação ou caracterização dos padrões de 

escoamento. Neste capítulo será feita uma abordagem sobre os padrões e sobre as 

técnicas já utilizadas para medir escoamentos bifásicos. Dentro das técnicas o foco 

será nas técnicas que se baseiam na medida da impedância elétrica nos fluidos.  

 

2.1 ESCOAMENTOS BIFÁSICOS 

2.1.1 Definições 

De uma forma geral escoamentos bifásicos são definidos como a mistura de 

duas fases que se encontram em movimento. Esses escoamentos bifásicos são 

formados por substâncias tanto no estado líquido, como no estado sólido ou no 

gasoso, sendo que deve haver uma descontinuidade entre essas substâncias que 

são chamadas de fases. Quando duas substâncias no estado líquido compõem o 

escoamento elas devem ser imiscíveis (ISHII e HIBIKI, 2011). 

Algumas variáveis dos escoamentos bifásicos relacionadas ao espaço e ao 

tempo são utilizadas neste trabalho e seus conceitos são descritos a seguir. Para 

diferenciar a fase presente em um ponto do espaço e do tempo t usa-se uma função 

indicadora de fase, da seguinte forma  

 
se em t, o ponto   fase  

se em t, o ponto   fase 

1,
( , )

0,k

x k
x t

x k
χ

∈
≡  ∉

, (2.1) 

onde k representa a fase (no caso de escoamento gás-líquido k pode ser dado por G 

ou L). Essa variável pode ser determinada com o uso de uma sonda pontual imersa 

no escoamento o qual explora diferenças em alguma propriedade físicas das fases 

presentes (CARTELLIER e ACHARD, 1991) como permissividade ou condutância 

elétrica. Outra variável utilizada para caracterizar escoamentos bifásicos é a fração 

de uma determinada fase k na seção transversal do duto, A, em um dado instante t, 

da seguinte forma  
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( )

( ) k
k

A t
t

A
α = . (2.2) 

Ou seja, é a razão da área ocupada pela fase em função da área total da seção do 

duto. A fração de gás αG também é denominada de fração de vazio. A variável 

velocidade superficial j (m/s) é utilizada em diferentes equações e modelagens de 

escoamentos bifásicos, como por exemplo, na modelagem de mapas de fluxo.  Essa 

variável, quando considerada a seção transversal do duto, conceitua a velocidade 

média que a fase k teria se ocupasse sozinha a seção do duto. Ela é dada pela 

razão entre a vazão volumétrica Q (quantidade volumétrica do fluido que escoa pela 

seção do duto por unidade de tempo) da fase k pela área da seção transversal do 

duto A, ou seja, 

 
k

k

Q
j

A
= . (2.3) 

Em um escoamento bifásico gás-líquido a velocidade da mistura é dada por 

 G Lj j j= +  (2.4) 

que é a velocidade que o centro da mistura se desloca em relação a um referencial 

fixo. 

 

2.1.2 Padrões de escoamento 

O principal foco deste trabalho é em escoamentos gás-líquido. Esse tipo de 

escoamento é comumente encontrado na indústria petrolífera tanto em etapas de 

extração como de transporte. Para o projeto e melhoria das linhas de transporte é de 

fundamental importância o conhecimento da distribuição das fases na tubulação. Por 

exemplo, ao se saber essa distribuição é possível estimar a produção de petróleo 

em uma planta e assim realizar melhorias para uma maior produtividade.  

A distribuição da interface nesses escoamentos pode assumir diversas 

formas devido à possibilidade de deformação das fases, essas diferentes 

distribuições são chamadas de padrões de escoamento. Fatores como velocidade 

de cada fase, inclinação e geometria do duto, propriedades físicas das fases e 

direção do escoamento influenciam diretamente na formação dos diferentes padrões 
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(SHOHAM, 2006). Os padrões mais comuns, e que serão considerados aqui, são 

escoamentos em dutos horizontais e dutos verticais.  

Os principais padrões em escoamentos verticais em dutos de sessão 

transversal circular são mostrados na Figura 1(a). As principais características 

destes padrões são descritas abaixo.  

• Escoamento em bolhas: Ocorre quando se tem baixa velocidade de 

escoamento da fase gasosa, esta fase se distribui uniformemente sob a 

forma de bolhas discretas na fase contínua líquida.  

• Escoamento em golfadas: à medida que a velocidade de escoamento da 

fase gasosa aumenta as colisões entre pequenas bolhas aumentam 

fazendo com que bolhas se unam, formando bolhas alongadas de ar. 

Essas bolhas são conhecidas como bolhas de Taylor. As bolhas de Taylor 

são separadas entre si por pistões de líquido com pequenas bolhas de 

gás imersas nesta fase líquida. 

• Escoamento agitado: com um aumento da velocidade da fase gasosa as 

bolhas de Taylor do escoamento em golfadas se tornam instáveis 

havendo um movimento oscilatório ou agitado da fase líquida no duto. A 

continuidade da fase líquida antes encontrada entre as bolhas de Taylor é 

desfeita devido a alta concentração de gás no intervalo entre duas bolhas 

sucessivas. 

• Escoamento anular: Escoamento anular é caracterizado pela continuidade 

da fase gasosa no centro do tubo. Ocorre quando se tem uma elevada 

velocidade de escoamento da fase gasosa. Um filme anular de líquido 

escoa pelas paredes do duto e circunda a fase gasosa. A fase líquida 

também é encontrada sob a forma de pequenas gotas que adentram o 

núcleo de gás. 

Os padrões de escoamentos gás-líquido em dutos horizontais são 

semelhantes aos verticais, porém devido a força gravitacional a fase gasosa é 

encontrada predominantemente na parte superior do tubo. A Figura 1(b) mostra os 

principais padrões neste tipo de escoamento. A seguir são descritas as principais 

características destes padrões. 

• Escoamento em bolhas: é semelhante ao escoamento vertical. Bolhas de 

gás são encontradas dispersas na fase contínua líquida com a diferença 
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das bolhas estarem concentradas principalmente na parte superior do 

duto ao invés de estarem uniformemente distribuídas na seção 

transversal do duto. 

• Escoamento “Plug”: assim como ocorre no escoamento vertical, com o 

aumento da velocidade de gás, ocorre a coalescência de bolhas menores 

de gás formando uma bolha maior que escoa pela parte superior do duto. 

• Escoamento estratificado liso: o líquido escoa na parte inferior e o gás na 

parte superior do duto, a interface entre as fases é suavizada. 

• Escoamento estratificado ondulado: difere do estratificado liso, pois com o 

aumento da velocidade superficial do gás surgem ondulações na interface 

entre as fases líquida e gasosa. 

• Escoamento em golfadas (slug): ocorre quando a amplitude das ondas se 

torna suficientemente grande tocando o topo do duto. O gás escoa sob a 

forma de grandes bolhas, e também sob a forma de bolhas menores que 

adentram na fase líquida. 

• Escoamento anular: ocorre quando a velocidade superficial do gás é alta 

o suficiente para que um filme de líquido se forme ao redor do duto. O 

líquido também escoa sob a forma de pequenas gotas submersas na fase 

contínua gasosa. 

O padrão de escoamento de uma planta bifásica pode ser estimado 

conhecendo-se apenas algumas variáveis do sistema, como velocidade das fases 

líquida e gasosa, diâmetro do duto, sentido e direção do escoamento. Diversos 

autores se propuseram a fazer estudos teóricos e experimentais no qual os 

resultados são utilizados para elaboração de mapas de fluxo. Esses mapas 

permitem que o padrão da planta para o qual foi especificado seja previamente 

conhecido sabendo-se apenas as velocidades superficiais jG e jL.  

Um dos primeiros mapas de fluxo propostos para escoamentos verticais é 

dado por Taitel et al. (1980) e é visto na Figura 2(a). Esse mapa foi desenvolvido 

com base em análises de mecanismos de transição física e modelado a partir de 

equações fundamentais propostas por Taitel. No caso de escoamentos horizontais a 

Figura 2(b) mostra o mapa proposto por Mandhane et al. (1974). Esses mapas 

bidimensionais são representados com base nas velocidades superficiais das fases 

líquida e gasosa, sendo o eixo das ordenadas jL e o eixo das abscissas jG. As linhas 
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de contorno representam uma aproximação da transição entre dois diferentes 

regimes, sendo que essa transição não ocorre de forma abrupta. Os mapas de fluxo 

são específicos para as situações no qual foram propostos em que entram fatores 

como à mistura bifásica (fases envolvidas), inclinação e diâmetro do duto.  

 

 
 

(a) (b) 

Figura 1: Principais padrões de escoamento bifásico. Em (a) s ão mostrados os padrões para 
dutos verticais e em (b) temos os padrões para duto s na horizontal. Fonte: (a) TAITEL et al 

(1980). (b) ROUHANI e  SOHAL  (1982). 
 

 
(a) (b) 

Figura 2: Mapas de fluxo. (a) Mapa proposto para escoamentos gás-líquido  em dutos verticais. 
(b) Mapa proposto para escoamentos gás-líquido em d utos horizontais. Fonte: ORIOL et al. 

(2008). 
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2.2 TÉCNICAS PARA MEDIDA DE ESCOAMENTOS BIFÁSICOS 

Para medir e imagear escoamentos bifásicos diversas técnicas já foram 

desenvolvidas e aplicadas no passado. Alguns fatores implicam em dificuldades na 

utilização destas técnicas como, por exemplo, a presença de mais de uma fase, 

tubulações opacas e metálicas e condições extremas de operação (altas pressões e 

temperatura). Por isso cada técnica é específica para determinadas condições de 

operação não podendo seu uso ser feito de forma universal. A seguir serão descritas 

algumas destas técnicas sendo destacadas algumas características, aplicações e 

limitações. 

 

2.2.1 Sondas de impedância 

Com o intuito de medir a fase presente em um ponto x da seção transversal 

do duto são utilizadas sondas do tipo agulha (CHANSON, 2002). Essas sondas são 

capazes de identificar a fase presente na ponta da agulha explorando a diferença 

em alguma propriedade física das fases, como condutividade ou permissividade 

elétrica. A fração de vazio média no ponto x é determinada então por  

 
( ) lim ( , )G kT

T

x x t dtα χ
→∞

= ∫ . 
(2.5) 

Se estas sondas forem movidas no espaço podem determinar também a fração de 

vazio média em uma área ou volume. 

A Figura 3(a) mostra a representação de uma sonda elétrica do tipo agulha. 

O eletrodo interno é o eletrodo de excitação que é alimentado por um sinal de 

corrente alternada ou contínua. O sistema funciona basicamente como uma chave, 

quando a fase presente na ponta da sonda é boa condutora elétrica a corrente flui 

do eletrodo interno para o eletrodo externo, caso contrário não há circulação de 

corrente. A corrente é convertida em um sinal de tensão proporcional que 

posteriormente é digitalizado através da definição de um valor limiar (JONES e 

DELHAYE, 1976), no caso específico mostrado na Figura 3 (b) se a tensão for maior 

que 1,9 Volts o valor binário convertido é ‘1’, caso contrário é ‘0’. Esse valor 

digitalizado representa a fase presente no ponto x do espaço e no tempo t. Uma 

desvantagem na utilização destas sondas é o fato de serem intrusivas, o que causa 
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perturbação no escoamento. Outra desvantagem é por realizarem apenas uma 

medida pontual, para que realizem um mapeamento de uma área ou volume 

precisam de partes mecânicas móveis ocasionando lentidão nas medidas. 

 
Figura 3: Sonda condutiva do tipo agulha. a) Vista lateral. b) Tensão e sinal digitalizado obtidos 

em um escoamento do tipo bolhas dispersas (Adaptado  de DA SILVA (2008)). 
 

Sondas de impedância não-intrusivas que são baseadas na diferença da 

permissividade ou condutividade elétrica das fases líquida e gasosa foram descritas 

por Ceccio e George(1996). Além da vantagem de serem não-intrusivas, essas 

sondas possuem alta taxa de aquisição e baixo custo. As sondas baseadas na 

diferença de permissividade elétrica das fases são chamadas sondas capacitivas e 

são apropriadas a medir fases não-condutivas, enquanto que as sondas baseadas 

na diferença de condutividade elétrica das fases são chamadas de sondas de 

condutividade elétrica. Apesar de ambas as sondas serem não-intrusivas, a sonda 

capacitiva tem a vantagem de não precisar estar em contato com o escoamento, os 

eletrodos podem ser acoplados na parede externa do duto. Com propósito de medir 

frações de vazio os eletrodos podem ser arranjados de diferentes maneiras na 

parece do duto, na Figura 4 são mostrados dois arranjos possíveis de eletrodos. Em 

(a) tem-se a configuração em anéis, os dois anéis de eletrodos são colocados em 

regiões distintas e próximas na seção do duto, o campo elétrico distribui-se na 

direção axial do escoamento (ISMAIL e AHMED, 2008). Em (b) é vista a 

configuração de placas côncavas, no qual dois eletrodos condutores semicilíndricos 

são dispostos um de frente para o outro no duto.  
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Figura 4: Arranjo de eletrodos de sondas de impedân cia. a) Arranjo em anéis. b) Arranjo de 

placas côncavas (Fonte: DA SILVA (2008)).  
 

 

2.2.2 Técnicas Tomográficas 

As técnicas tomográficas são utilizadas para gerar imagens de diferentes 

objetos. Primeiramente essas técnicas foram aplicadas na área médica e aos 

poucos foram expandidas para uso em diferentes processos industriais, incluindo a 

caracterização de escoamentos multifásicos. Uma imagem tomográfica é uma 

imagem bidimensional de uma seção do objeto sendo investigado. Em escoamentos 

é uma imagem da seção transversal do duto e de forma qualitativa permite a 

identificação do padrão de escoamento(XIE et al., 1989). Com a técnica também é 

possível uma análise quantitativa. Desde que imagens de dois planos adjacentes ao 

longo do duto sejam geradas e com o uso de algoritmos de correlação cruzada é 

possível, por exemplo, realizar o cálculo da velocidade de escoamento das fases 

(ISMAIL et al., 2005).  

A técnica tomográfica aplicada a escoamentos consiste na instalação de 

diversos sensores em diferentes posições angulares ao redor do duto. Um conjunto 

de medidas independentes é realizado pela rotação dos sensores ou chaveamento 

eletrônico. Após uma medida completa ter sido realizada se tem um conjunto de 

visões projetadas da região investigada. As propriedades físicas do fluido são então 

calculadas através do uso de algoritmos de reconstrução de imagens. Para uma 

imagem ser reconstruída é necessária à resolução de um problema inverso a partir 

do conjunto de visões projetadas e da geometria conhecida do problema. Com a 

imagem reconstruída se obtém a distribuição espacial das fases no escoamento. Em 

sistemas onde se quer o monitoramento em tempo real é necessário a utilização de 
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um sistema computacional paralelo. Diferentes técnicas tomográficas já foram 

aplicadas em escoamentos multifásicos, uma revisão sobre a aplicação destas 

técnicas é encontrada em Dyakowski (1996) e Williams e Jia (2003). Cada diferente 

técnica explora uma diferença nas propriedades físicas das fases envolvidas no 

escoamento. Abaixo serão descritas algumas destas principais técnicas. 

 

a) Tomografia por raios-X e raios-γ  

 

As técnicas tomográficas por raios-X e raios-γ são baseadas na atenuação 

deste tipo de energia pela matéria. Em um escoamento bifásico, desde que as duas 

fases possuam diferentes coeficientes de atenuação, é possível gerar uma imagem 

da distribuição da fração de vazio. O conjunto de projeções necessárias para a 

reconstrução de imagens é obtido pela rotação da fonte e detectores na volta do 

tubo ou pelo uso de múltiplas fontes e detectores(JOHANSEN, 2005). A aplicação 

da técnica utilizando Raios-X para medida de fração de vazio foi descrita dentre 

outros por Heindel et al. (2008). Enquanto a técnica utilizando Raios-γ é descrita por 

Hampel et al. (2007). Ambas as técnicas utilizam partes mecanicamente rotativas o 

que limita a resolução temporal e não permite a geração de imagens instantâneas. 

As imagens geradas são médias no tempo. Dentre alguns estudos visando aumentar 

a resolução temporal da técnica, pode-se citar Bieberle et al. (2007). A técnica foi 

aprimorada podendo atingir uma taxa de 10000 fps permitindo o estudo de 

mudanças dinâmicas na distribuição de fases. No entanto, essas técnicas são 

complexas e de alto custo comparadas a outras técnicas. 

 

b) Tomografia elétrica 

 

As técnicas tomográficas por impedância elétrica exploram as interações de 

campos elétricos com a matéria. Essa técnica mensura a condutividade ou a 

permissividade elétrica. Estas propriedades são diretamente relacionadas com a 

distribuição de fase de escoamentos multifásicos. Quando a condutividade elétrica 

da matéria é investigada a técnica é chamada de Tomografia por Resistência 

Elétrica (TRE).  Quando a permissividade elétrica é explorada a técnica é 

denominada Tomografia por Capacitância Elétrica (TCE). Ainda é possível explorar 
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ambas as propriedades elétricas concomitantemente, a técnica é então chamada de 

Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) e foi descrita por Marashdeh et al. (2007). 

Sistemas TIE e TRE utilizam um conjunto de eletrodos igualmente 

espaçados no entorno do duto. Esses eletrodos são normalmente invasivos e não-

intrusivos, ou seja, são alocados na parede interna da tubulação mas não interferem 

no escoamento em si. Estes sistemas são apropriados em escoamentos de fases 

condutivas, como misturas salinas e escoamentos de gás-liquido. Sistemas TCE 

utilizam um conjunto de eletrodos dispostos na parede externa do tubo, sendo, 

portanto uma técnica não-invasiva e não-intrusiva. Sistemas TCE são apropriados a 

aplicação com substâncias não-condutivas como óleos e líquidos orgânicos 

presentes em escoamentos bifásicos gás-óleo e colunas de borbulhamento. A 

Figura 5 mostra a disposição típica dos eletrodos nas técnicas TCE e TER/TIE.  Em 

sistemas TCE, aplica-se uma tensão elétrica no eletrodo ativo e mede-se, também, 

um nível de tensão nos eletrodos receptores. Já nos sistemas TRE uma corrente é 

aplicada no eletrodo ativo e tensões são lidas nos eletrodos receptores. O 

chaveamento do sistema, onde um eletrodo é ativo por vez e é realizada a leitura 

dos eletrodos restante, é completo quando todos os eletrodos tenham sido ativados 

e as leituras realizadas. Assim se tem um conjunto completo de dados para a 

reconstrução da imagem. 

 
Figura 5: Disposição dos eletrodos em técnicas tomo gráficas. (a) Sistema TCE com 12 

eletrodos. (b) Sistema TER/TIE com 16 eletrodos. (A daptado de Da Silva (2008).)  
 

As técnicas tomográficas por impedância têm como vantagem uma alta 

resolução temporal, simplicidade e baixo custo. Como desvantagem tem-se a baixa 

resolução espacial. O campo elétrico nesse tipo de tomografia é uma função não-
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linear em relação a distribuição de fases no escoamento, esta característica é 

denominada  de “campos moles” na tomografia elétrica. A característica dos campos 

moles exige uma maior complexidade nos algoritmos de reconstrução de imagens. 

Se essa característica não for levada em consideração a imagem reconstruída pode 

não representar corretamente o escoamento imageado. Um estudo que desenvolve 

um algoritmo de reconstrução de imagens levando em consideração os “campos 

moles” foi proposto por  Rolnik e Seleghim Jr. (2006). Para uma revisão mais 

detalhada sobre técnicas de tomografia por impedância elétrica ver (XIE et al., 

1995), (YANG; PENG, 2003) e (ISMAIL; AHMED, 2008).  

 

c) Tomografia ótica e por ultrassom 

 

Técnicas de tomografia ótica e por ultrassom também já foram aplicadas na 

caracterização de escoamentos multifásicos. A técnica ótica explora a diferença de 

absorção de luz entre as fases presentes em um escoamento bifásico. Maiores 

detalhes na aplicação da tomografia ótica em escoamentos multifásicos são 

encontrados em Rzasa e Plaskowski (2003), Schleicher et al. (2008) e Vendruscolo 

et al. (2014). Apesar da boa resolução temporal, esta técnica não pode ser aplicada 

em escoamentos gás-líquido com alta fração de vazio, pois o escoamento se torna 

opaco para luz. Sistemas óticos também têm a desvantagem de necessitarem de 

uma tubulação transparente. 

A técnica tomográfica por ultrassom explora as diferenças na impedância 

acústica entre as interfaces do gás e do líquido. Basicamente o modo de reflexão 

(YANG et al., 1999) ou o modo de transmissão (RAHIMAN et al., 2006) são 

aplicados nesta técnica. A vantagem da tomografia por ultrassom é o fato de poder 

ser aplicada em tubulações opacas. A desvantagem é a mesma da técnica ótica, é 

possível medir apenas pequenas frações de vazio.   

 

2.2.3 Sensor Wire-Mesh 

Os sensores Wire-Mesh (WM), ou malha de eletrodos, são dispositivos 

usados para gerar imagens de escoamentos multifásicos com alta resolução 

espacial e temporal. Essa técnica é uma alternativa as técnicas tomográficas, não 
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sendo considerada tomografia por ser uma técnica que utiliza eletrodos intrusivos, o 

que não acontece nas técnicas tomográficas clássicas. Um sensor WM condutivo foi 

apresentado por Prasser et al. (1998). Posteriormente o sensor WM capacitivo foi 

apresentado por Da Silva et al.  (2007). Desde então esse sensor vem sendo 

utilizado em diferentes pesquisas na investigação de escoamentos bifásicos, como 

por exemplo, em Dos Santos (2011) e Vendruscolo (2012). Neste trabalho um 

sensor wire-mesh é utilizado como base de comparação para os resultados obtidos 

com o sensor capacitivo desenvolvido.  

O sensor consiste de duas malhas de fios espaçadas entre si, normalmente 

por uma distância de 2 mm, e esticadas sobre a seção transversal do tubo. Uma 

malha de fios é disposta perpendicularmente a outra formando um conjunto de 

eletrodos nos pontos de cruzamento como pode ser visto na Figura 6. A eletrônica 

de medida é responsável por identificar as fases presentes no escoamento através 

das diferenças na permissividade ou na condutância elétrica das substâncias do 

escoamento. Um conjunto de fios é o transmissor e o outro o receptor. O 

funcionamento do sensor será explicado com base em um sensor 4x4, ou seja, 

quatro fios transmissores e quatro fios receptores, conforme é visto na Figura 7. Os 

fios transmissores são multiplexados de forma que o sinal da fonte de tensão, com 

determinada frequência, esteja presente em apenas um dos fios por vez. A cada 

chaveamento do multiplexador é feita a leitura nos quatro receptores de forma 

simultânea. A corrente elétrica em cada um dos receptores é proporcional a 

condutância ou permissividade elétrica do fluido presente no volume limitado a cada 

um dos cruzamentos. Quando é feita a leitura referente aos quatro transmissores se 

tem a aquisição completa da seção transversal para um determinado momento. 

Cada ponto de medida (cruzamento) se refere a uma sub-região da seção 

transversal, ou seja, cada sinal de medida é uma representação da fase do 

escoamento naquele ponto independentemente da fase nas regiões do entorno. 

Cada sinal de corrente é convertido em um sinal de tensão pelos amplificadores de 

transimpedância. Esses sinais de tensão são convertidos em níveis digitais por 

conversores analógico-digitais. Um computador é responsável pela aquisição, 

armazenamento e processamento dos sinais adquiridos. O conjunto de dados 

obtidos representa diretamente a distribuição de fases do escoamento na seção 

transversal do tubo sem a necessidade de utilizar uma técnica de reconstrução de 

imagens pela resolução de um problema inverso.  
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A desvantagem de a técnica ser intrusiva pode ser compensada pela alta 

resolução espacial e temporal, bem como pela sua simplicidade e baixo custo 

quando comparado às técnicas tomográficas.  

 

 
Figura 6: Representação do sensor Wire-Mesh. Fonte:  DA SILVA (2008). 

 

 
Figura 7: Esquema do circuito de medida do sensor W ire-Mesh. Fonte: PRASSER et al (1998).  

 

 

2.2.4 Imageamento direto 

A técnica de imageamento direto é uma alternativa ao uso de técnicas que 

necessitam de uma reconstrução de imagens através da resolução de um problema 

inverso. Essa técnica faz a adaptação da geometria do sensor de forma que a 
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simples exibição dos sinais no tempo, em um escala de cor, represente a estrutura 

da geometria sendo investigada. Para isso, o sensor deve dividir a região de 

interesse em diversas sub-regiões independentes. Com esse procedimento cada um 

dos sinais referentes às sub-regiões reflete a constituição do escoamento daquela 

região, independentemente da constituição das sub-regiões do entorno(SELEGHIM 

e HERVIEU, 1998). Na Figura 8 temos uma ilustração da aplicação desta técnica na 

visualização da fração de vazio em um escoamento. A região sendo investigada foi 

particionada de forma que cada região sensora representa a fração de vazio no 

referente ponto, sem interferência das regiões do entorno. Os sinais obtidos são 

amostrados com respeito à geometria investigada e se tem uma boa aproximação 

da fração de vazio, como pode ser visto na Figura 8. 

Seleghim e Hervieu (1998) aplicaram a técnica para gerar imagens de 

escoamentos bifásicos. O sensor desenvolvido foi projetado de forma que a 

configuração dos eletrodos de excitação e medida gerasse um campo elétrico 

setorizado. Cada setor é representado por um diferente eletrodo. A alteração da 

medida em um desses setores é ligada a alteração da composição do fluido dentro 

da região sensível ao referente eletrodo. Na escolha da geometria do sensor, visto 

na Figura 9, foram levados em consideração questões práticas como: uso de um 

sensor não-instrusivo para não gerar perturbação do escoamento e a intenção de 

reduzir a média longitudinal para aumentar a resolução nesta direção. O sensor é 

composto por dois anéis de eletrodos justapostos na parede interna do duto, sendo 

um eletrodo de excitação e um de medida. O anel de medida é dividido em 

dezesseis eletrodos, portanto a região investigada é dividida neste mesmo número 

de regiões. O campo elétrico em cada uma das regiões é dependente da 

composição do escoamento naquela região. Na vista da seção transversal do sensor 

na Figura 9 θ representa a posição angular do eletrodo ao redor do duto, onde 

θ=0 equivale à parte inferior e θ=±π equivale a parte superior. 
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Figura 8: Técnica de imageamento direto - divisão d a região investigada em sub-regiões e 

posterior amostragem dos sinais de forma a represen tar a geometria investigada e a fração de 
vazio em uma escala de cor. Fonte: SELEGHIM e HERVI EU (1998). 

 

 
Figura 9: Geometria utilizada no sensor de imageame nto direto. Um anel de excitação e um 

anel de medida em contato com o fluido são utilizad os. O anel de medida é dividido em 
dezesseis eletrodos de forma que o campo elétrico s eja dependente da composição do fluido 

dentro da região sensível do eletrodo. θθθθ define a posição angular do eletrodo, onde 
θθθθ=0 =0 =0 =0 equivale à parte inferior do duto e θθθθ====±π π π π equivale ao topo do duto. Fonte: SELEGHIM e 

HERVIEU (1998). 
 

Essa técnica baseia-se na diferença da condutividade elétrica das fases 

presentes no escoamento. Quando uma diferença de potencial elétrico é imposta 

aos eletrodos transmissor e receptor (que estão em contato com o fluido), uma 

corrente elétrica fluirá entre eles, sendo medida em cada um dos eletrodos 

receptores. A magnitude da corrente em cada eletrodo será dependente da 

condutividade elétrica do fluido dentro da região sensível àquele eletrodo. A 

desvantagem desta técnica é o fato de sua aplicação ser limitada em escoamentos 

bifásicos quando ao menos uma das fases seja condutora elétrica. Essa 

desvantagem é explorada neste trabalho. 

O protótipo desenvolvido por Seleghim e Hervieu (1998) foi testado em 

diferentes tipos de escoamento ar-água: estratificado, golfadas e anular. Nesta 
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ordem, a Figura 10 mostra algumas das imagens diretas que foram obtidas nos 

experimentos. Em um escoamento estratificado as imagens geradas permitiram a 

detecção do padrão de escoamento e detalhes como a diminuição do nível de água 

à medida que a velocidade superficial de gás era incrementada a uma velocidade 

superficial de água constante, o que se espera pelas equações de Taitel e Dukler 

(1976). O escoamento em golfadas também pode ser identificado pelas imagens 

diretas geradas, bem como a distribuição das bolhas alongadas na parte superior do 

duto. No intervalo entre as bolhas alongadas percebe-se que o pistão de líquido não 

é aerado, tendo uma fração de vazio aproximadamente zero. Outros detalhes como 

a parte frontal da bolha aguda e a parte traseira biconvexa são perceptíveis pelas 

imagens. Imagens de um escoamento anular foram geradas pelo protótipo e 

detalhes como uma camada mais grossa de líquido na parte inferior do tubo devido 

à gravidade foi detectada (região mais escura na imagem do escoamento anular). 

 
Figura 10. Imagens diretas obtidas em escoamento. D e cima para baixo tem-se os padrões: 

estratificado, golfadas e anular. Fonte: SELEGHIM e  HERVIEU (1998). 
 

Uma técnica semelhante foi utilizada no trabalho desenvolvido por Da silva e 

Hampel (2009). Dois planos de eletrodos são dispostos nas paredes opostas de um 

vaso, cada plano é composto por um determinado número de tiras. As tiras ou 

eletrodos dos planos opostos são dispostos perpendicularmente um em relação ao 
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outro. A região investigada é dividida em diversas regiões, que são definidas pelos 

cruzamentos dos eletrodos opostos. Um campo elétrico é aplicado na região de 

confinamento do fluido e a capacitância de cada cruzamento é medida, com esses 

valores de capacitância imagens representando a geometria investigada podem ser 

geradas. O sensor foi testado e as imagens permitiram identificar um escoamento 

estratificado ar-água. O sensor WM descrito na seção 2.2.3 também pode ser 

considerado uma técnica de imageamento direto. 

 

 

2.3 MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA 

A impedância elétrica é descrita a partir da relação entre tensão e corrente 

no estudo de circuitos elétricos quando se trata de sinais sinusoidais. Quando um 

sinal de tensão υ(t) = V cos(ωt + θv), onde V é a amplitude, θv é o ângulo de fase e 

ω = 2πf a frequência angular, é aplicado em um circuito elétrico linear (composto por 

elementos passivos) surge uma corrente elétrica ι(t) = I cos(ωt + θI), de amplitude I e 

fase θI. Pela lei de Ohm essa corrente é inversamente proporcional à impedância do 

circuito (BARTKOWIAK, 1998) dado que 

 = V
Z

I
, (2.6) 

onde V = θ⋅ VjV e  e I = θ⋅ IjI e  são a tensão e corrente representadas na forma de 

fasores e j = −1 . Assim a impedância complexa é dada por  

 Z = θ θ−⋅ V Ij ( )V
e

I
= θ⋅ ZjZ e , (2.7) 

sendo Z a magnitude e θZ a fase da impedância.  

A impedância representada na forma de coordenadas retangulares é dada 

por  

 Z = R + jX, (2.8) 



33 

 

onde R representa a parte resistiva da impedância e X a parte reativa. A impedância 

é dita puramente resistiva quando θZ = 0, puramente reativa quando R = 0 e é dita 

puramente capacitiva e indutiva quando θZ = π/2 e θZ = -π/2, respectivamente.    

 Algumas vezes torna-se mais conveniente o uso do inverso da impedância, a 

admitância dada por  

 = = =1 I
Y

Z V
 +G jB , (2.9) 

onde G é a condutância e B é a susceptância. Os termos G e R, também X e B, são 

inversos e representam respectivamente as perdas no circuito e a energia 

armazenada durante um ciclo. 

Para a medição da impedância em materiais e fluidos o parâmetro 

permissividade relativa complexa εεεε é utilizado, e é dado por (DA SILVA, 2008) 

 ε ε= − ⋅ε ' j " , (2.10) 

onde a parte real ε’ é chamada de permissividade relativa e representa a capacidade 

do material em suportar campo elétrico ou armazenar energia, ε” representa as 

perdas no material. Dentre as perdas pode-se considerar as perdas dielétricas 

devido aos efeitos de ionização e relaxação. Uma descrição mais detalhada sobre 

as perdas e sobre os conceitos da permissividade complexa com base nas 

equações de Maxwell é encontrada em (DA SILVA, 2008). 

Com a intenção de prever o comportamento da permissividade de alguns 

fluidos conforme a variação da frequência, algumas funções foram propostas até a 

faixa de GHz. Dentre elas a função de Relaxação de Debye e a de Cole-Cole. Como 

o sensor proposto trabalhará na faixa de MHz a permissividade pode ser dada como 

segue (DA SILVA, 2008) 

 =εεεε
0

σε
ωε

− j , (2.11) 

onde ε e σ são respectivamente a constante dielétrica e a condutividade do material. 

Considerando a permissividade elétrica dos materiais, a impedância de um 

material ou fluido confinado em uma determinada região é dada por 

 =Z
ωκ ε0

1

gj ε
,  (2.12) 
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onde κg é uma constante referente a geometria onde o material é amostrado, ε0 é a 

permissividade elétrica do vácuo e vale 8,85 pF/m. Substituindo a equação (2.11) no 

inverso da equação 2.12, Y=1/Z, obtém-se 

 =Y 0
0

σωκ ε ε
ωε

−( )gj j 0κ σ ωκ ε ε= +g gj . (2.13) 

Dado que a capacitância é dada por C = κgε0ε e a condutância por G = κgσ, pode-se 

dizer que o circuito equivalente de um fluido em baixas frequências é dado pela 

associação em paralelo de um capacitor e um resistor conforme é visto na Figura 11. 

 

 
Figura 11: Circuito elétrico equivalente de um flui do confinado em determinada região. 

 

 

2.3.1 Ponte Auto-Balanceada 

Sendo a permissividade elétrica uma quantidade complexa, necessita-se 

medir tanto a parte real como a parte imaginária de um vetor corrente ou de um 

vetor tensão. Uma técnica para realizar esta medida é chamada de ponte auto-

balanceada ou método corrente-tensão (I-V). Esse circuito possui diversas 

aplicações na medida de impedância e já foi utilizada em uma técnica de tomografia 

por capacitância elétrica (YANG e YORK, 1999). A técnica é aprimorada com a 

utilização de amplificadores operacionais (ampop) que tem como características 

principais uma alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. O circuito 

de medida ainda possui como características: alta relação sinal-ruído, imunidade 

contra capacitâncias parasitas, habilidade de medir baixos valores de impedância e 

ainda um baixo tempo de resposta (sendo aplicável em medidas de alta velocidade). 
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O circuito prático de medida utilizando a técnica por ponte auto-balanceada 

é visto na Figura 12, onde Vi representa a tensão de excitação, Zx (representado por 

um capacitância Cx que é a variável que se deseja medir neste trabalho, em paralelo 

com uma condutância Gx que deve ser anulada) representa a impedância do fluido 

sendo investigado, Zf representa a impedância de realimentação do circuito, Cs1 e 

Cs2 representam as capacitâncias parasitas (são causadas por cabos de conexão do 

sensor com o circuito). Essas capacitâncias parasitas não têm influência na 

impedância a ser medida uma vez que Cs1 é ligada direto da fonte de tensão ao terra 

e Cs2 está virtualmente aterrada pelo ampop. 

 
Figura 12: Circuito de medida de impedância elétric a utilizando a técnica de ponte auto-

balanceada. A impedância ZX é equivalente a impedância da substância sendo inve stigada. Gx 
deve ser anulado, pois neste trabalho deseja-se med ir apenas a parte capacitiva Cx do fluido. 

 

Fazendo a análise matemática do circuito I-V obtem-se a tensão de saída Vo 

do circuito da seguinte forma 

 
   

= − = −   
   

f f
o i i

x x

Z Y
V V V

Z Y
ω
ω

 +
= −  + 

x x

f f

G j C
G j CiV , (2.14) 

onde ω=2πf é a frequência angular do sinal Vi. A tensão Vo é proporcional a corrente 

elétrica que circula pelo fluido, sendo que a corrente é inversamente proporcional a 

impedância Zx sendo investigada. O espectro de frequências obtido por simulação 

do circuito é mostrado na Figura 13. Os valores de Cx e Gx foram escolhidos 

considerando serem próximos aos valores que podem ser encontrados na prática. 

Pelo espectro é possível notar dois padrões de comportamento, um para baixas 

frequências e outro para altas frequências. Em baixas frequências o capacitor Cx 

pouco influencia no circuito, pois em correntes contínuas ele atua como um circuito 
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aberto, ou seja, as frequências baixas podem ser utilizadas para determinar 

resistências (Rx) de fluidos sendo medidos por sensores de impedância. Já em altas 

frequências tem-se o predomínio da parte capacitiva, ou seja, utilizando frequências 

altas é possível determinar a capacitância equivalente (Cx que é o interesse deste 

trabalho) de um fluido investigado por sensores baseados em circuitos de ponte 

auto-balanceada.   

 
Figura 13: Espectro de frequências da ponte auto-ba lanceada para os valores de Cf = 10pF,       

Gf =10 uS, os valores de Z x são mostrados no gráfico.  
 

Considerando o ampop ideal e que a frequência utilizada estará no plano de 

altas frequências do espectro, ou seja, Gx=0, a tensão de saída Vo é dada por  

 oV iV
1

x f

f f

j C R
j C R

ω
ω

 
= −  + 

, (2.15) 

onde ω=2πf é a frequência angular do sinal de excitação. Se a frequência for 

escolhida de tal forma que ωRfCf »1, Vo é reduzido a  

 oV = iV x

f

C
C

 
−  

 
. (2.16) 

 

2.3.2 Sistema de Medida do Sensor Wire-Mesh Capacitivo 

Um sistema de medida de capacitância por ponte auto-balanceada foi 

desenvolvido por Da silva et al. (2007). Esse sensor tem o mesmo princípio de 

operação do sistema desenvolvido por Prasser et al. (1998), visto na Figura 7. O 

sinal de excitação é um sinal senoidal com determinada frequência. A frequência 

deste sinal foi escolhida visando anular a parte condutiva Gx do fluido investigado 

Plano de altas  

Frequências 

Gx=0 
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como mostrado anteriormente (seção 2.3.1). O circuito receptor possui um circuito 

demodulador que converte os sinais analógicos em um nível DC para posterior 

digitalização dos sinais. A Figura 14 mostra o diagrama do sistema de medida de 

capacitâncias para um Wire-Mesh com quatro fios transmissores e quatro 

receptores. Esta eletrônica é utilizada nas leituras de capacitância do sensor 

desenvolvido neste trabalho. 

 
Figura 14: Esquema de medida da eletrônica do senso r Wire-Mesh capacitivo. Fonte:(DA 

SILVA, 2007). 
 

O sinal de excitação é gerado por um DDS (Direct Digital Synthesizer) que 

tem uma frequência selecionável de até 10 MHz. O sinal do DDS é multiplexado por 

chaves analógicas para que um dos fios transmissores seja conectado ao sinal de 

excitação por vez, enquanto os outros fios transmissores estejam conectados em um 

nível de tensão nulo. A corrente que circula do fio transmissor para os receptores é 

convertida em um sinal de tensão proporcional pelos amplificadores de 

transimpedância (circuito OPA656). Esse sinal de tensão senoidal é então 

demodulado por amplificadores logarítmicos (circuito AD8307) para posterior 

digitalização pelo conversor analógico-digital. Os sinais digitais são enviados para 

um computador onde é realizado o processamento e visualização das informações. 

Um microcontrolador é utilizado para controle do DDS e das chaves analógicas.  

Como se deseja medir a composição da fase nas sub-regiões onda há 

cruzamento entre fios transmissores e receptores é necessário concentrar o campo 
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elétrico nos cruzamentos. Isso é obtido de forma que apenas um fio transmissor é 

ativo por vez e os fios receptores estão conectados ao terra virtual dos 

amplificadores operacionais. Com isso a corrente que flui do transmissor para um 

receptor é proporcional à capacitância do fluido (Cx) no correspondente cruzamento.  

A partir do circuito da Figura 14 é possível calcular além da capacitância Cx 

(equação 2.16) de cada cruzamento, a permissividade elétrica relativa equivalente 

εx. O sinal de saída alternado Vo precisa ser demodulado pelo circuito AD8307 para 

posterior digitalização. Sendo o sinal de saída do domodulador Vlog dada por  

 logV = a
o

b

V
V ln

V

 
−  

 
 (2.17) 

onde Va e Vb são constantes referentes ao circuito integrado. Substituindo a equação 

2.16 em 2.17 e considerando que Cx é diretamente proporcional a permissividade 

elétrica relativa εx da mistura vem que Vlog 

 logV = xa ln( ) bε⋅ + , (2.18) 

onde a e b são constantes que envolvem fatores como a constante geométrica dos 

pontos de cruzamento, valores de Rf, Cf, Va e Vb e ainda a amplitude e frequência do 

sinal de entrada Vi (DA SILVA, 2008). Com isso os valores digitalizados de Vlog são 

relacionados à permissividade elétrica daquele ponto de cruzamento pela equação 

2.18. Para diferenciar as fases ou determinar o valor absoluto de capacitância é 

necessário ainda posterior processamento. 

Devido a diferenças nas características elétricas dos componentes para 

cada ponto de cruzamento existe uma variação na capacitância que deve ser 

compensada por uma rotina de calibração. Essa rotina é feita de tal forma que 

primeiramente o sensor é totalmente preenchido com a substância de menor 

permissividade elétrica εL a ser medida e os dados são salvos na matriz  

 
LV =(i, j)

tN

kt

V i,j,k
N

−

=
∑

1

log
0

1
( ) , (2.19) 

que é uma média de várias medidas no tempo t. Nt é o número total de medidas no 

tempo, i e j são referentes ao numero do fio transmissor e receptor e k é o numero 

da amostra no tempo.  Esse mesmo procedimento é repetido de tal forma que o 

sensor é totalmente preenchido com a substância de maior permissividade elétrica 
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εH a ser medida e os dados armazenados na matriz VH. Aplicando a equação 2.18 

em VL e VH é possível calcular as constantes a e b da equação 2.18 como segue 

 a(i,j) =
H L

H L

V ( i , j ) V ( i , j )
ln( ) ln( )ε ε

−
−

, (2.20) 

 

 b(i,j) =
L H

H L

H L

V ( i , j ) ln( ) V ( i , j ) ln( )
ln( ) ln( )

ε ε
ε ε

−
−

. (2.21) 

A permissividade elétrica para cada cruzamento no tempo é dada então por  

 ε(i,j,k) = logV (i, j,k) b(i, j)

a(i, j)

− 
 
 

exp . (2.22) 

 Para o cálculo da fração de fase local é feita uma simplificação de forma que 

a relação com a permissividade elétrica seja linear 

 (i,j,k) =αααα H

H L

( i , j ) ( i , j )
( i , j ) ( i , j )

ε ε
ε ε

−
−

. (2.23) 

Os dados da fração de vazio α(i,j,k) podem ainda passar por algoritmos de 

processamento para identificação e caracterização de bolhas, como já foi aplicado 

no passado(DA SILVA, 2008).  
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3 SENSOR CAPACITIVO MULTI-ELETRODO 
 

Diversas técnicas para investigar escoamentos bifásicos já foram 

desenvolvidas no passado. Com intuito de gerar imagens, as técnicas tomográficas 

são as mais exploradas principalmente por serem não-invasivas e permitirem a 

visualização da distribuição de fases em escoamentos multifásicos. Porém, essas 

técnicas apresentam desvantagens sendo inapropriadas em determinadas 

condições. As técnicas tomográficas por raios-X e raios-γ possuem baixa resolução 

temporal e alto custo. Na tomografia elétrica a solução do problema inverso muitas 

vezes torna-se complexa devido a não-linearidade no comportamento do campo 

elétrico. Já as técnicas de ultrassom e óticas quando aplicadas a escoamentos gás-

líquido são limitadas a medir misturas com baixa fração de vazio, situação que 

muitas vezes não acontece na prática. Para maiores detalhes sobre as técnicas 

tomográficas consultar seção 2.2.2. 

Uma solução para simplificar a geração de imagens em escoamentos 

bifásicos foi proposta por Seleghim e Hervieu (1998) e descrita na seção 2.2.4. É 

uma técnica que aplica múltiplas medidas de impedância para gerar uma imagem 

direta do escoamento. Essa técnica evita a utilização da resolução de um problema 

inverso pela adaptação da geometria do sensor de forma que a simples exibição dos 

sinais no tempo e no espaço represente a distribuição das fases no escoamento. Em 

alguns sistemas de monitoramento é necessária apenas uma análise qualitativa e 

aproximada da distribuição de fases no escoamento. Com isso, essa técnica é uma 

alternativa simples e barata comparada às técnicas tomográficas, mantendo a 

vantagem de ser uma técnica não-intrusiva. Apesar das vantagens essa técnica não 

é aplicada a escoamentos bifásicos onde as fases sejam não-condutivas, pois a 

técnica diferencia os fluidos explorando a condutividade elétrica dos mesmos. Se 

ambos os fluidos da mistura bifásica forem não-condutivos nenhuma corrente 

elétrica circulará pela mistura e nenhuma diferenciação na distribuição das fases é 

detectada pelo sensor.  

Em muitas áreas da indústria, como na química e de petróleo, escoamentos 

bifásicos são compostos por líquidos orgânicos e óleos, que são fases não-

condutivas. Visando a geração de imagens diretas aplicadas a estes escoamentos é 

necessário à aplicação de medidas de capacitância explorando a propriedade da 

permissividade elétrica das fases (WRASSE et al., 2014). Nas seções seguintes será 
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descrito um novo sensor capacitivo desenvolvido e seu sistema de medida, bem 

como as simulações por FEM (em inglês Finite Element Method) realizadas para 

aprimorar a geometria dos eletrodos e caracterizar o funcionamento do sensor. No 

fim do capítulo algumas simulações por FEM são reproduzidas via experimentos 

estáticos com a finalidade de verificar essas simulações e o funcionamento do 

sistema de medida. 

 

3.1 SENSOR E SISTEMA DE MEDIDA 

O protótipo do sensor desenvolvido para a medida de múltiplas 

capacitâncias é composto por dois anéis transmissores e um anel receptor, este 

dividido em oito eletrodos igualmente distribuídos sobre o perímetro interno do duto. 

Os eletrodos são montados sob a superfície de uma placa de circuito impresso 

flexível, esse procedimento é realizado no Laboratório de Prototipagem Eletrônica da 

UTFPR. Uma fina camada de cobre é aplicada sob um filme de Kapton e através de 

um processo padrão de litografia os eletrodos são formados. A Figura 15 mostra a 

placa flexível com os eletrodos montados bem como suas dimensões. Os eletrodos 

das extremidades são eletrodos de guarda, possuem 5 mm de espessura e tem o 

intuito de confinar o campo elétrico na região sensora evitando interferência (medirá 

a capacitância da região entre o eletrodo transmissor e receptor). Os oito eletrodos 

centrais igualmente espaçados por 2,21 mm são os eletrodos receptores que 

possuem 20 mm de largura por 8 mm de altura. Os eletrodos transmissores tem a 

largura de 10 mm e são distantes tanto dos receptores como dos eletrodos de 

guarda por 5 mm. A placa possui altura de 81,68 mm que equivale ao perímetro 

interno da tubulação da planta onde o sensor será testado. A escolha das 

dimensões e da geometria do sensor, assim como a escolha do número de 

eletrodos, foi baseada em simulações por FEM que são mostradas posteriormente 

na seção (3.2).  

A placa flexível é acoplada na parede interna de uma seção do duto de 

acrílico (com o uso de adesivos de Cianoacrilato) e furos são abertos no acrílico 

para que se tenha uma conexão mecânica de cada um dos eletrodos com o sistema 

de medida, como é visto na Figura 16 (a) e (b). Após a conexão ser feita essas 

janelas são vedadas com o uso de cola epóxi. Na parte externa da seção do tubo é 
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acrescentado um eletrodo de blindagem, Figura 16 (c), esse eletrodo é conectado ao 

potencial nulo de terra evitando interferência e ruídos externos (provenientes de 

fontes indutivas, como por exemplo, da bomba de água que atua na planta bifásica 

onde o sensor será testado). Assim o ruído de frequência aleatória que interfere nos 

eletrodos transmissores e receptores é reduzido ao ser conectado ao potencial 

elétrico nulo. 

 
Figura 15: Placa de circuito impresso flexível ante s de ser acoplada no duto de acrílico e 

desenho ilustrativo contendo as dimensões dos eletr odos (em mm).   
 

 
                       a)           b)                                           c) 
Figura 16: a) Vista lateral da placa flexível acoplada na pa rede interna de uma seção do duto. 
Também se observa as janelas para conexão dos cabos  externos com os eletrodos. b) Vista 
da seção interna da placa flexível acoplada ao duto . c) Eletrodo de guarda externo a seção 

duto contendo o sensor. 
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O sistema de medida é baseado na eletrônica utilizada com o sensor Wire-

Mesh descrito na seção 2.3.2. Na Figura 17 o diagrama representa o sistema de 

medida. Os eletrodos transmissores possuem o sinal de excitação multiplexado 

entre si, ou seja, somente um eletrodo é conectado ao sinal de excitação por vez e 

quando um eletrodo é conectado ao sinal de excitação o outro transmissor é ligado 

ao sinal de terra. Cada par transmissor-receptor (TX1-Receptores e TX2-

Receptores) equivale a um sensor independente. A corrente que circula do eletrodo 

transmissor ativo para cada um dos eletrodos receptores é convertida em um sinal 

de tensão proporcional pelos oito circuitos de transimpedância. Esses sinais 

alternados são convertidos em níveis contínuos pelos circuitos detectores de log e 

posteriormente são convertidos em níveis digitais e enviados para o computador. No 

programa Matlab os dados são processados de forma a serem determinadas as 

capacitâncias normalizadas Cx (como foi mostrado na seção 2.3.2) de todos os 

cruzamentos i e j, onde i se refere ao transmissor 1 ou 2 e j se refere a um dos 8 

receptores. Os dados processados são salvos em um arranjo de dados Cijk para que 

as imagens, representando a geometria do sensor e a distribuição das fases nessa 

geometria, sejam geradas. k representa um quadro ou frame da aquisição.  

A Figura 18 representa um corte da seção transversal do sensor sob um 

escoamento estratificado gás-líquido, onde se pode ver a distribuição simétrica dos 

oito eletrodos sob o perímetro interno do duto. Esses eletrodos dividem a região 

sendo investigada em sub-regiões e a permissividade elétrica do fluido εx em cada 

uma dessas regiões determinará a capacitância Cx em cada eletrodo. Nessa 

imagem a região pontilhada circular é uma representação da região de influência 

para um eletrodo. Na seção seguinte é feita uma estimativa da região de influência 

na seção transversal via simulação por FEM. 
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Figura 17: Sistema de medida do sensor multi-eletro do.  
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Figura 18: Representação do corte da seção transver sal do sensor sob um escoamento 

estratificado gás-líquido. A região pontilhada é um a estimativa de uma das oito sub-regiões 
que o sensor divide a geometria, sendo a constituiç ão do fluido nessa região determinante no 

valor da capacitância Cx.  
 

A Figura 19, baseada nos dados de capacitância de um par transmissor-

receptor, é uma representação da imagem direta do escoamento estratificado 

ilustrado na Figura 18. O eixo das ordenadas representa o ângulo de 

posicionamento do sensor no perímetro do duto, onde ‘±π’ é referente a parte inferior 

e ‘0’ a parte superior do duto, o eixo das abscissas representa o tempo (o 

escoamento representado foi considerado estático no tempo). Os valores das 

capacitâncias normalizadas para o transmissor 1, C1jk, foram dispostos no tempo em 

uma escala de cor, onde verde representa o valor mínimo de capacitância  (0) e a 

cor azul representa o valor máximo de capacitância (1). Pela imagem direta é 

possível perceber pela região em azul que desde a parte inferior do duto, ângulo π e 

-π, até a metade da seção vertical do duto, π/2 e -π/2, a capacitância possui seu valor 

máximo, portanto essa região é composta pela fase de maior permissividade 

elétrica, ou seja, o líquido em questão. Um pouco acima da metade da seção a 

capacitância tem seu valor reduzido consideravelmente (cor intermediária entre o 

verde e o azul), mas não chegando ao valor mínimo. Essa redução de capacitância 

indica a presença de ar nessa região, porém não ocupando inteiramente a região 

sensível aos referentes eletrodos. O que é esperado pela ilustração do escoamento 

na Figura 18. Na região superior do duto, ângulo 0, a capacitância tem seu valor 

Representação da região 
de influência na 
capacitância de um dos 
eletrodos. Onde Cx ~ εx. 

Ar/Gás 

Líquido 

Duto 

Eletrodo 

Posição ‘0’ 

Posição ‘π' 
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mínimo como é visto na região verde da imagem, indicando a presença da 

substância de menor permissividade (ar) na região, como é esperado. 

 
Figura 19: Imagem direta representando um escoament o estratificado. O eixo y representa a 
posição angular do eletrodo sendo ‘0’ à parte super ior do duto e ± ππππ a parte inferior. O eixo x 
representa o tempo. A escala de cor representa a ca pacitância normalizada, variando entre o 

valor mínimo (cor verde ou ‘0’) e valor máximo (cor  azul ou ‘1’).  
 

 

3.2 SIMULAÇÕES 

Com o intuito de aprimorar a geometria e prever o comportamento do sensor 

capacitivo o software comercial ‘COMSOL MultiPhysics’ versão 4.2 foi utilizado. Essa 

ferramenta, no qual podem ser definidas as condições iniciais e de contorno, utiliza 

FEM para resolver equações diferenciais que descrevem o problema. Os resultados, 

que incluem a distribuição do potencial e/ou campo elétrico no espaço 

tridimensional, são exibidos em janelas gráficas. Valores derivativos a partir de 

equações que podem ser livremente definidas para determinar capacitância, 

resistência ou indutância são exibidos em tabelas numéricas.  

A Figura 20 representa a geometria utilizada na simulação do sensor pelo 

FEM. Visto que as dimensões do sensor (próxima de 30 milímetros) são muito 

menores que o comprimento de onda λ do sinal de excitação Vi com frequência fi, o 

problema é considerado eletrostático (DA SILVA, 2008). Da seguinte forma 
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onde c é a velocidade da luz, L é referente as dimensões do sensor. Apesar de a 

frequência fi ser selecionável para valores de até 10 MHz, para o cálculo foi 

considerada como sendo 5 MHz. Este valor anula a parte resistiva do fluido 

conforme desejado e mostrado na seção 2.3.1 deste trabalho. 

A equação de Maxwell considerando somente o interesse na distribuição do 

campo elétrico e o meio perfeitamente isolante com uma permissividade elétrica 

absoluta ε, é reduzida a equação de Poison 

 ( )ε∇ ⋅ ∇Φ = 0 . (3.3) 

Essa equação é resolvida para o potencial elétrico Φ, que é utilizado na 

determinação do campo elétrico E= −∇Φ . 

O eletrodo ativo Tx1 foi definido como potencial elétrico de 1 V e o restante 

dos eletrodos foram definidos como potencial elétrico nulo (ligados ao terra). A 

parede externa do duto também foi definida com potencial nulo como ocorre na 

prática e foi descrito em 3.1, mas foi omitido da Figura 20 para uma melhor 

visualização dos eletrodos internos. As paredes externas do hexaedro, que 

representa o meio/ambiente na geometria utilizada na simulação, foram definidas 

como região de simetria ou condição de carga nula. Nestas regiões o potencial é 

considerado simétrico com respeito à região de fronteira. 

A Figura 21 mostra a distribuição do potencial elétrico e as linhas de campo 

elétrico para a geometria simulada considerando o líquido sendo água (εr=80). Nas 

regiões próximas ao eletrodo emissor tem-se a região de maior potencial, a medida 

que se afasta do emissor o potencial elétrico diminui e tende a zero na fronteira do 

eletrodo de guarda, bem como na região central dos eletrodos receptores. As linhas 

em vermelho representam as linhas de campo elétrico para o eletrodo localizado na 

parte superior do duto (θ=π). Com essa geometria se tem uma penetração do campo 

elétrico referente a um eletrodo até a metade do duto, sendo a outra metade 

sensível aos eletrodos opostos a estes (deslocados de 180º). Desta forma toda a 

área da seção transversal do sensor é sensível pelo menos a um dos eletrodos. 
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Baseado em simulações no qual foram analisadas as linhas de campo elétrico 

alterando-se a largura do eletrodo receptor foi possível perceber que quanto maior a 

largura do eletrodo receptor maior é a penetração das linhas de campo no fluido 

(interior do duto).  

 

 
Figura 20: Geometria utilizada na simulação do sens or pelo método dos elementos finitos 

(unidade em mm). O potencial elétrico de 1 V foi ap licado sobre o eletrodo ativo Tx1. Todos os 
outros eletrodos foram definidos com potencial nulo  ou potencial de terra. O perímetro externo 
do duto também foi considerado com potencial nulo p ara agir como eletrodo de blindagem (foi 

omitido para melhor visualização dos eletrodos inte rnos). 
 

Partindo da simulação da distribuição do potencial e do campo elétrico, a 

capacitância equivalente de um eletrodo foi calculada no COMSOL conforme a 

equação  

 C = 1
cdD

V ∫
, (3.4) 

onde c é a densidade de cargas da superfície do eletrodo, V é diferença de potencial 

entre os eletrodos emissor e receptor e D é a área da superfície do eletrodo. Foi 

considerado o duto com ar (εrAr=1), óleo (εrOleo=3) e água (εrAgua=80). A capacitância 

simulada para essas situações foi: CsimAr= 48,9 fF, CsimOleo= 133,7 fF e CsimAgua= 3,89 

Meio/Ar 

Guarda 

Tx2 

Rx 
Tx1-Ativo 

Guarda 
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pF. A razão das capacitâncias da água e do óleo em função da capacitância do ar é 

79,5 e 2,7 consecutivamente, o que confirma a relação linear entre ε e C.  

 
Figura 21: Simulação da distribuição do potencial e létrico (escala em volts) do sensor 

considerando o líquido como sendo água ( εεεεr=80). As linhas em vermelho representam as 
linhas de campo elétrico para um eletrodo localizad o na parte superior do duto ( θθθθ=ππππ). 

 

O sensor desenvolvido neste trabalho teve o número de eletrodos receptores 

reduzido a metade quando comparado com o sensor desenvolvido por SELEGHIM e 

HERVIEU (1998). A geometria considerando dezesseis eletrodos foi simulada por 

FEM e a capacitância individual dos eletrodos foi calculada conforme a equação 3.4. 

A comparação da capacitância simulada (por eletrodo) para a geometria com oito e 

dezesseis eletrodos é mostrada na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Comparação entre capacitância simulada pa ra a geometria com oito e com dezesseis 
eletrodos. 

 Capacitância por eletrodo  

 Geometria com 8 eletrodos Geometria com 16 eletrodos 

Ar 48,9 fF 24,5 fF 

Óleo 133,7 fF 66,9 fF 

Água 3,9 pF 1,9 pF 

 

Nessa tabela percebe-se que a capacitância teve seu valor reduzido a metade com 

relação à geometria com dezesseis eletrodos. Isso ocorre porque a área do eletrodo 

também foi reduzida a metade quando o número de eletrodos foi duplicado. Como a 

Á
gu

a 
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eletrônica de medida deve ser capaz de diferenciar substâncias com pequenas 

diferenças entre suas permissividades elétricas, como ar e óleo, quanto maior for a 

diferença entre as capacitâncias mais sensível à medida o sistema se torna. Por isso 

a geometria mais adequada é a geometria com oito eletrodos receptores. 

A simulação também foi feita para diferentes larguras de TX (w) e para 

diferentes espaçamentos entre emissor e receptor (a) conforme Tabela 2 e Tabela 3. 

Para as simulações w = 10 mm, a= 5 mm e a largura do anel receptor foi mantida em 

20 mm. Essas dimensões consideradas mais apropriadas ao sistema foram 

apresentadas na seção 3.1. Pelas simulações foi possível perceber que a largura do 

eletrodo transmissor pouco influencia no valor da capacitância. Já a alteração na 

distância entre os eletrodos transmissor e receptor causa uma alteração significativa 

na capacitância. Quando a distância é duplicada se tem uma redução de 37% na 

capacitância, quando a distância é reduzida a metade a capacitância tem seu valor 

elevado em 41%. A elevação da capacitância (que já pode ser obtida pela escolha 

da geometria com oito eletrodos) seria importante, pois aumentaria a sensibilidade 

do sistema quando a diferença na permissividade elétrica das fases da mistura 

bifásica é baixa, como ocorre em um escoamento ar-óleo (εrAr=1, εrOleo=3) por 

exemplo. Porém baseado em uma análise das linhas de campo elétrico essa 

aproximação dos eletrodos ocasiona uma diminuição na penetração do campo 

elétrico, fazendo com que a região central do duto fique menos sensível ao sensor. 

 
 

Tabela 2: Valores simulados de capacitância normali zada de um eletrodo considerando as 
alterações na largura de TX (w=10 mm, 20 mm e 5 mm) , mantendo a distância entre emissor e 

transmissor constante (a = 5 mm).  
 Largura do eletrodo transmissor 

W 2w w/2 

Capacitância 

normalizada 
1 1,04 0,92 

 

Tabela 3: Valores simulados de capacitância normali zada de um eletrodo considerando as 
alterações na distância entre emissor e receptor (a  = 5 mm, 10 mm e 2,5 mm), mantendo a 

largura do transmissor fixa (w = 10 mm).  
 Distância entre TX e RX 

a 2a a/2 

Capacitância 

normalizada 
1 0,63 1,41 
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Com a finalidade de se conhecer a região de influência na capacitância Csim 

na direção longitudinal a região sob e entre o eletrodo transmissor e o eletrodo 

receptor foi dividida em vários cilindros menores conforme a Figura 22 (a). Para 

verificar se a divisão das regiões internas ao duto em diversos cilindros influenciaria 

na simulação da capacitância, a simulação foi refeita e os valores de capacitância 

foram recalculados para o duto cheio de ar e cheio de água. Os valores recalculados 

foram equivalentes aos apresentados anteriormente, ou seja, CsimAr= 48,9 fF e 

CsimAgua= 3,89 pF.   

 

 
Figura 22: Simulação para análise da região de infl uência na capacitância do sensor na direção 

longitudinal. a) Divisão da região de interesse em 40 cilindros (perturbações). b) Regiões de 
influência na capacitância.  

 

A perturbação de cada cilindro menor foi verificada de forma que a 

permissividade elétrica de toda região interna (todos os cilindros menores) do duto 

foi definida como 80 e apenas o sub-cilindro de interesse com a permissividade de 1. 

A variação da capacitância foi então analisada para cada região de perturbação 

(cada cilindro de 1 mm de largura ). As regiões nas quais houve alteração no valor 

da capacitância com referência ao duto cheio de água (CsimAgua) são vistas em 

destaque na Figura 22 (b). A Figura 23 mostra o gráfico da capacitância simulada 

em função das posições de perturbação. Essa capacitância foi normalizada 

considerando o duto cheio de ar e cheio de água da seguinte forma  

 
SimPerturbacao SimAr

SimN
SimAgua SimAr

C C
C

C C

 −
=   − 

, (3.5) 

14 mm 

0 mm 40 mm 

15 mm 28 mm 

a) 

b) 

15 mm 28 mm 
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onde CSimPerturbacao é a capacitância simulada para cada uma das quarenta 

perturbações. Percebe-se que entre as posições 15 e 28 mm da região de 

perturbação tem-se a região de influência na capacitância do sensor e a região entre 

os eletrodos é a região de maior influência. 

 
Figura 23: Gráfico da capacitância simulada em funç ão das regiões de perturbação.  

 

Com base no resultado da simulação da região de influência longitudinal do 

sensor capacitivo, foi feita a análise da região de influência na seção transversal. A 

seção transversal, na região de influência longitudinal entre 15 e 28 mm, foi dividida 

em diferentes regiões em uma matriz geométrica 9x9, conforme Figura 24 (a). A 

perturbação de todas as posições da matriz foi verificada de forma semelhante à 

simulação anterior, porém toda seção é definida com a permissividade elétrica 

sendo ‘1’ e a posição de interesse com permissividade elétrica de ‘80’. A 

capacitância para um dos eletrodos e para cada uma das posições de perturbação 

da matriz foi verificada conforme a equação 3.4. Devido a pequena área em algumas 

das posições da matriz a variação no valor absoluto da capacitância é baixa, para 

uma melhor visualização dessa alteração os valores simulados de capacitância, para 

cada posição b, foram normalizados em função de CsimAr como segue 

 b NormC =_
b

SimAr

C
C

. (3.6) 
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A Figura 24(b) mostra o gráfico da matriz geométrica das capacitâncias 

normalizadas em uma escala de cor. Fica notável a influência na capacitância nas 

posições com cores mais claras, sendo essas posições entre 2 e 6 para o eixo das 

abscissas e entre as posições 1 e 5 para o eixo das ordenadas. Algumas regiões de 

menor área, como a posição da linha 1 coluna 3 ou R1 em destaque em vermelho 

na Figura 25 parecem ter pouca influência, porém esse equívoco ocorre pelo fato de 

a área de cada posição da matriz geométrica não ter sido levada em consideração 

no cálculo da capacitância.   

 

 

 
Figura 24: Simulação da região de influência na cap acitância do sensor na seção transversal 
do duto. a) Matriz utilizada para dividir a seção e m diversas sub-regiões. b) Mapa da região de 
influência na capacitância do eletrodo investigado,  as cores mais claras indicam as regiões de 

influência. 
 

Na Figura 25 são mostradas algumas das regiões equivalentes, R1 a R7, da 

matriz geométrica criada e do mapa da região de influência. A área de perturbação 

na matriz é a região “dentro” da parede interna do duto, como é mostrado em 

vermelho para o caso de R1. Se comparados R1 e R5 é perceptível à diferença na 

área dessas regiões na matriz, portanto a região de perturbação de R1 é menor 

quando comparada a R5 o que ocasionará em uma menor influência no valor da 

capacitância. No mapa essas duas áreas são consideradas idênticas. Se fosse feita 

a proporção da área (região dentro do semicírculo vermelho no mapa da região de 

influência) no cálculo da capacitância normalizada de cada perturbação, regiões 

Eletrodo investigado 

a) b) 
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como R1 (próxima ao eletrodo investigado, assim como R5) teriam a cor referente ao 

valor máximo da escala. 

 
Figura 25: Regiões equivalentes na matriz geométric a e no mapa de influência na capacitância. 

 

 

3.3 VALIDAÇÃO DO SENSOR 

Com o intuito de validar o funcionamento e a aplicabilidade do sensor foram 

realizados alguns experimentos estáticos que foram replicados em forma de 

simulação por FEM em âmbito de comparação. Uma seção do duto contendo o 

sensor foi vedada em ambos os lados e uma abertura foi feita na parte superior para 

que quantidades controladas de líquido fossem injetadas conforme a Figura 26. Um 

escoamento estratificado foi criado de forma que a seção do duto foi sendo 

preenchida com líquido em oito passos. As medidas foram realizadas para cada 

etapa de enchimento bem como para o sensor preenchido somente por ar. O 

experimento foi realizado com água (εrAgua = 80) e posteriormente com óleo (εrOleo=3). 

Os dados medidos, para o par TX1-repcetor, foram normalizados com base na 

capacitância medida para o duto totalmente preenchido por ar e totalmente 

preenchido pelo líquido (água ou óleo), seguindo a ideia apresentada na equação 

3.5.  

Simulações por FEM replicando o experimento foram realizadas e os 

mesmos pontos de medidas foram tomados. Para com os dados medidos os valores 

de capacitância, para cada eletrodo, obtidos na simulação foram normalizados com 

base na água e no ar, da mesma forma que na equação 3.5. A Figura 27 compara o 

resultado experimental e simulado no caso de a fase líquida ser a água. O eixo das 

Matriz Mapa 
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ordenadas representa a capacitância normalizada, o eixo das abscissas a altura de 

líquido na seção transversal do sensor (diâmetro do duto igual a 26 mm), cada cor 

no gráfico equivale a um eletrodo sendo que linhas descontínuas representam os 

valores medidos e linhas contínuas os valores simulados. Observando o eixo das 

abscissas à medida que se aumenta a altura de líquido os eletrodos vão atingindo o 

valor máximo de capacitância, indicando que a região sensível a este eletrodo esta 

totalmente coberta pelo líquido. Por exemplo, na altura de líquido de 13 mm (metade 

da seção), metade dos eletrodos apresentam valor máximo de capacitância e 

metade valor mínimo, como esperado.  

 
Figura 26: Seção de um duto onde o sensor é dispost o para medir um escoamento 

estratificado estático. Ambas as extremidades da se ção são vedadas e uma abertura na parte 
superior permite a injeção de quantidades controlad as de líquido. 

 

 

 
Figura 27: Comparativo entre simulação e experiment o de um escoamento estratificado 
estático onde a seção do duto é preenchida com líqu ido em oito etapas de enchimento. Linhas 
de mesma cor representam um mesmo eletrodo, sendo a s linhas contínuas referentes a 
simulação e linhas descontínuas a medida. 

 

É possível perceber certa discrepância entre simulação e experimento (as 

linhas de mesma cor deveriam sobrepor-se). Uma das causas dessa diferença entre 

1 

8 

7 

2 3 
4 

Numeração dos eletrodos 
referentes ao gráfico. 

6 
5 
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medida e simulação ocorre porque na prática o filme de líquido no regime 

estratificado fica curvado (devido a capilaridade por tensão superficial) quando é 

observada a seção transversal do duto, enquanto na simulação esse filme de líquido 

é considerado em linha reta. A Figura 28 mostra um corte da seção transversal tanto 

para a situação real como para a simulação. Outro fator que ocasiona discrepância 

entre simulação e medida é a incerteza na quantidade de líquido injetada durante as 

etapas de enchimento. Apesar dessa discrepância o resultado experimental é 

semelhante ao resultado da simulação comprovando a aplicabilidade do sistema de 

medida. 

 

 
Figura 28: Corte da seção transversal do duto mostr ando a distribuição “curvada” do filme de 

líquido em uma situação prática e a distribuição em  linha “reta” considerada na simulação. 
 

Na Figura 29 são mostradas as imagens diretas geradas para o regime 

estratificado obtido a partir das oito etapas de enchimento. A Figura 29(a) é referente 

regime bifásico ar-água e a Figura 29(b) ao regime ar-óleo. Em ambos os casos o 

nível de líquido é detectável pelas imagens geradas, no caso do óleo o sistema fica 

mais suscetível a ruídos devido a menor diferença entre a permissividade elétrica 

das fases. Apesar da suscetibilidade ao ruído é possível identificar as fases do 

escoamento ar-óleo a partir da imagem gerada. 

A penetração de campo elétrico (PCE) também foi analisada via simulação e 

experimento. Apesar de não haver uma definição consensual para a PCE em 

sensores capacitivos, alguns trabalhos anteriores consideram a PCE como sendo a 

espessura de líquido cobrindo um eletrodo no qual a capacitância representa 97% 

da capacitância referente à espessura de líquido infinita sobre o eletrodo (KIM et al., 

2013).  
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Figura 29: Imagens diretas geradas para o regime es tratificado gerado com oito etapas de 

enchimento. a) Fase líquida composta por água. b) F ase líquida composta por óleo. 
 

Para a análise da PCE o sensor foi posicionado então na horizontal com um 

dos eletrodos centrados na parte inferior, pela abertura na parte superior 

quantidades de líquido (água ou óleo) referentes a altura de 1 mm da seção 

transversal foram injetadas até o enchimento da seção do duto. Esse experimento 

foi replicado via simulação por FEM.  

A Figura 30 mostra os gráficos da capacitância normalizada para a água e 

óleo tanto para a simulação como para o experimento. Pelos resultados é possível 

perceber que o óleo possui uma PCE ligeiramente menor que para a água devido a 

menor permissividade elétrica (em concordância com trabalhos anteriores como o de 

Chen (2012)). A PCE medida no caso do óleo foi de 8,6 mm, sendo este valor menor 

que o raio da seção (13 mm) a região central do tubo pode ficar menos sensível ao 

sensor. No caso da água toda a seção do tubo é visível ao sensor, pois a PCE 

medida foi de 12,6 mm, valor equivalente aos 13 mm do raio da seção. Apesar da 

discrepância entre simulação e medida no caso do óleo, via simulação foi possível 

prever uma menor PCE para o óleo em comparação a água. Este comportamento foi 

comprovado então através das medidas. 

 

a) b) 
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Figura 30: Análise da penetração do campo elétrico via simulação e medida para dois líquidos 

distintos (óleo e água).  
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4 APLICAÇÃO DE MEDIDAS EM ESCOAMENTO 
 

Com o intuito de mostrar a aplicabilidade do novo sensor desenvolvido na 

caracterização de escoamentos bifásicos, foram realizados alguns experimentos em 

escoamento vertical e horizontal. Esses experimentos são apresentados e discutidos 

neste capítulo com o intuito de introduzir o sensor como nova ferramenta na 

investigação dos escoamentos.  

 

4.1  ESCOAMENTO VERTICAL – COLUNA DE BORBULHAMENTO 

Em um primeiro momento o sensor capacitivo foi aplicado em uma coluna de 

borbulhamento conforme ilustrada na Figura 31. O duto é preenchido totalmente 

pelo líquido e ar é injetado através de um orifício localizado na parte inferior. Por não 

ser uma planta automatizada, apenas dois diferentes regimes de escoamento 

vertical podem ser formados nesta coluna de borbulhamento. Dependendo da 

velocidade que o ar é injetado pode surgir o padrão em golfadas ou o padrão bolhas 

dispersas. Independentemente do regime a ser gerado sempre são realizadas duas 

medidas para calibrar o sistema, uma com o sensor preenchido pelo ar e outra pelo 

líquido. 

 

 
Figura 31: Aplicação do sensor em um escoamento ver tical (coluna de borbulhamento). 

 

Os escoamentos medidos na coluna de borbulhamento foram compostos por 

ar-água e posteriormente ar-óleo, as imagens diretas geradas (para o par TX1-

receptores) nessas duas situações são vistas na Figura 32 e Figura 33, 

respectivamente. Pelas imagens pode-se perceber um escoamento em golfadas em 

ambos os casos. No caso da água a imagem é exibida entre os tempos 8 e 28 
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segundos de aquisição e neste intervalo houve a passagem de quatro bolhas 

alongadas de ar. Essas bolhas grandes são perceptíveis no gráfico pela diminuição 

simétrica da capacitância normalizada em toda seção do tubo, o que era esperado 

se for considerada a distribuição uniforme das bolhas na seção transversal do 

sensor. No caso do óleo o intervalo exibido na imagem foi selecionado entre 40 e 60 

segundos da aquisição, neste tempo ocorreu à passagem de três bolhas de 

tamanhos simétricos. Apesar da baixa diferença na permissividade elétrica do ar e 

do óleo o sensor capacitivo distinguiu perfeitamente as fases. 

 
Figura 32: Imagem direta do escoamento vertical ar- água. 

 

 
Figura 33: Imagem direta do escoamento vertical ar- óleo. 

 

Um último experimento na coluna de borbulhamento foi realizado, diferentes 

frações de vazio foram geradas em um escoamento ar-água para o padrão bolhas 

dispersas. Para que essas diferentes frações de vazio fossem geradas foi utilizado 

um compressor de ar (destinado à oxigenação de aquários) em conjunto de um 
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reostato. O reostato permite a alteração da tensão de alimentação do compressor 

(tensão nominal do compressor igual a 110 volts), quanto maior a tensão maior o 

volume de bolhas geradas. Para cada diferente tensão de alimentação aplicada no 

compressor a fração de vazio real foi medida baseando-se na altura de água no duto 

(hliquido) e na alteração da altura no duto quando o ar é injetado (hDeslocada), da 

seguinte forma (BESAGNI et al., 2014) 

 Re
Deslocada

al
Deslocada liquido

h

h h
α

 
=   + 

. (4.1) 

A permissividade elétrica da mistura εx obtida pelo sensor para cada 

diferente fração de vazio gerada foi estimada conforme mostrado na seção 2.3.2. 

Como cada medida (cada configuração do reostato) é realizada durante um intervalo 

de sessenta segundos, com uma taxa de aquisição de 500 frames por segundo, foi 

feita a média e detectados os valores mínimo e máximo da permissividade elétrica 

neste tempo para cada fração de vazio gerada. Com intuito de encontrar a relação 

entre a permissividade elétrica obtida pelo sensor e a fração de vazio os dados 

foram dispostos em um gráfico αReal x εx para cada diferente medida como é visto na 

Figura 34. Neste gráfico para cada diferente fração de vazio medida foi gerada uma 

barra de erro, que compõe a média, o valor máximo e o valor mínimo da 

permissividade elétrica para cada medida. O máximo valor de fração de vazio que é 

possível gerar com o sistema (compressor e reostato) é de 0,3. Acima deste valor o 

padrão presente na coluna de borbulhamento passava de bolhas dispersas para 

golfadas.  

Diferentes modelos que estimam a permissividade elétrica de misturas foram 

propostos anteriormente, dentre eles o modelo de Maxwell-Garnett (SIHVOLA, 1999) 

 3
2 ( )

ar agua
ef agua agua

ar agua ar agua

ε ε
ε ε αε

ε ε α ε ε
 −

= +   + − − 
, (4.2) 

onde εef é a permissividade elétrica da mistura, composta por inclusões esféricas de 

permissividade elétrica εar que ocupam determinada fração de volume α no meio de 

permissividade elétrica εágua. A equação é valida no caso de as bolhas terem o raio 

menor que a distância entre elas. Apesar dessa condição não ser obedecida na 

prática, o modelo de Maxwell-Garnett pode ser uma boa aproximação (LIBERT, 

2013). Além deste, o modelo linear relacionando permissividade elétrica e fração de 
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vazio também foi utilizado como base de comparação para os resultados. Estes dois 

modelos também são vistos no gráfico da Figura 34.  

Observando os resultados, a relação do sensor poderia ser aproximada pelo 

modelo de Maxell-Garnett. A curva traçada do sensor capacitivo, considerando o 

limite mínimo da permissividade elétrica, está próxima a curva do modelo de 

Maxwell-Garnett.  

 
Figura 34: Comparativo dos modelos de Maxwell-Garne tt e linear com o resultado obtido pelo 
sensor capacitivo. As barras de erro de cada aquisi ção (cada configuração do reostato) para o 

sensor capacitivo indicam a média da permissividade  elétrica, o valor máximo e o mínimo 
dentro do tempo de aquisição. 

 

A Figura 35 é a imagem direta de uma das medidas de bolhas dispersas. A 

aquisição dos dados foi iniciada com o duto contendo apenas água, próximo de 5 

segundos na imagem percebe-se que as bolhas começam a ser geradas e toda 

seção transversal do duto (-π a π) tem a capacitância normalizada diminuída. A 

diminuição da capacitância em toda seção transversal ocorre devido a distribuição 

simétrica das bolhas no duto. Próximo ao tempo de 30 segundos as bolhas deixaram 

de ser geradas e novamente a água é a única fase presente no duto. Pela imagem 

direta pode-se ver que é possível a identificação do padrão bolhas dispersas com o 

sensor, assim como estimar a fração de vazio da mistura através do cálculo da 

permissividade elétrica mostrado na seção 2.3.2 e do auxilio da curva de Maxwell-

Garnett. Apesar de o sistema ter sido testado até a fração de vazio máxima de 

aproximadamente α = 0,3, frações de vazio maiores não trariam problemas para o 

sistema, pois o sistema é apto a medir somente o ar no duto. 
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Figura 35: Imagem direta do escoamento vertical em bolhas dispersas ( αααα    = 0,08). Entre 5 e 30 

segundos as bolhas são geradas. 
 

 

4.2 ESCOAMENTO HORIZONTAL 

O sensor capacitivo foi testado na horizontal em uma bancada experimental 

(localizada no Núcleo de Escoamentos Multifásicos da UTFPR-Curitiba) para 

escoamentos bifásicos ar-água conforme representada na Figura 36. Essa bancada 

possui linhas independentes de gás e líquido, que através de um sistema de controle 

(composto pelos sensores, pelas bombas e pelo computador) as velocidades 

superficiais destas fases podem ser definidas pelo usuário, com isso diferentes 

situações reais de operação podem ser testadas. O misturador no início da linha 

bifásica faz a união das fases líquida e gasosa. A tubulação de 26 mm de diâmetro 

interno é transparente permitindo o uso de uma câmera de alta velocidade como 

base de comparação para os resultados. Um sensor WM também é utilizado como 

base de comparação dos resultados do sensor capacitivo, sendo o WM um sensor 

intrusivo ele causa perturbação no escoamento. Para que o sensor capacitivo não 

realize a medida do escoamento “perturbado” pela malha do sensor WM ele é 

posicionado na tubulação antes do sensor wire-mesh (obedecendo ao sentido do 

escoamento na planta como pode ser visto na Figura 36). 

A capacitância dos cruzamentos do sensor Wire-Mesh 12x12 é normalizada 

e uma imagem da seção transversal do tubo pode ser gerada conforme a Figura 

37(a). Nessa imagem a cor azul (1) representa a máxima capacitância e a cor verde 

(0) a mínima capacitância, pelo frame pode-se identificar um escoamento 
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estratificado. Para permitir a comparação dos dados do sensor Wire-Mesh com a 

imagem gerada do sensor capacitivo foram selecionados 12 pixels centrais de cada 

frame, que cobrem a parte inferior (representado por d na imagem) até a parte 

superior do tubo (representado por 0 na imagem), para então esses pixels serem 

distribuídos ao longo do tempo conforme a Figura 37(b). Observa-se então que a 

imagem gerada pelo WM representa a vista lateral do escoamento.  

 

 
Figura 36: Bancada didática horizontal de escoament os bifásicos do Núcleo de Escoamentos 

Bifásicos da UTFPR. Adaptado de DOS SANTOS (2011). 
 

 
Figura 37: a) Frame obtido através da normalização da capacitância dos cruzamentos do 
sensor WM. Os pixels centrais, em destaque na regiã o pontilhada (0 representa a parte 

superior do tubo e d a parte inferior), de todos os frames adquiridos s ão dispostos ao longo do 
tempo formando a imagem exibida em b.  

 

O sensor foi testado em diferentes padrões de escoamento que foram 

selecionados conforme o mapa de fluxo da bancada experimental visto na Figura 38 

(LIBERT, 2013). No mapa de fluxo são destacados os pontos de medida, H1 a H16, 

no qual foram realizados os experimentos.   

a) b) 

0 

d 

0 

d 
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A Figura 39 mostra as imagens diretas, sensor Wire-Mesh e sensor 

capacitivo, obtidas para as velocidades superficiais JG=0,6 m/s e JL=0,3 m/s (H11). 

Como o sensor WM é posicionado após o sensor capacitivo em relação ao sentido 

do escoamento no duto (como pode ser visto na Figura 36) as golfadas serão 

detectadas primeiramente pelo sensor capacitivo. Para que os sinais equivalentes 

dos dois sensores referentes às mesmas golfadas estejam sobrepostos no tempo 

um dos sinais precisa ser deslocado no tempo. Esse deslocamento, que pode ser 

percebido na Figura 39, foi realizado de forma visual. A imagem direta do sensor 

Wire-Mesh é uma representação da vista lateral do duto, por isso o eixo das 

ordenadas na imagem gerada é representado de 0 a d. Onde d é o diâmetro do duto 

e representa a parte inferior e 0 representa a parte superior do duto. A partir das 

imagens diretas é possível identificar o padrão de escoamento em golfadas como 

previsto pelo mapa de fluxo da planta. Quando ocorre a passagem das bolhas 

alongadas de ar o líquido ocupa menos da metade da altura da seção transversal do 

duto, o que se confirma em ambas as imagens. Devido a esta altura ser inferior a 

metade da seção do duto os eletrodos inferiores do sensor capacitivo não 

“enxergam” somente água, pois sua área sensível inclui o centro do duto, que neste 

caso é composto por ar (na seção 3.2 tem-se a simulação da região de influência 

nos eletrodos, esta região é mostrada na Figura 24). Outro detalhe perceptível em 

ambos os sensores foi a detecção da parte frontal aguda das bolhas, como 

destacado na imagem. Pela imagem do sensor WM na passagem de algumas 

bolhas de ar é possível perceber a presença de um filme de líquido na parte superior 

do duto, o que não é corretamente detectado pelo sensor capacitivo. Os eletrodos 

do sensor capacitivo fazem a média da região sensível a cada eletrodo e como o 

filme de líquido na parte superior é muito fino esse filme de líquido acaba não sendo 

detectado. A Figura 40 é uma foto obtida por uma câmera de alta velocidade para o 

escoamento em golfadas, ponto H11 do mapa, onde percebe-se a parte frontal 

aguda da bolha de ar e o filme de líquido na parte superior frontal da bolha. 

A Figura 41 mostra as imagens diretas do escoamento bifásico com 

velocidades superficiais de JG=0,6 m/s e JL=0,1 m/s (H12). Pelo mapa de fluxo da 

planta nesse ponto se tem o padrão estratificado liso. Nas imagens obtidas 

percebem-se regiões de regime estratificado liso intercalado pela passagem de 

pistões de líquido. A passagem dos pistões de líquido pode ocorrer devido ao ponto 

H12 no mapa de fluxo estar em uma região de transição entre os padrões 
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estratificado e golfadas. Nas regiões onde predomina o regime estratificado é 

possível identificar a altura de líquido no duto, sendo um pouco inferior à metade da 

seção transversal.  

 

 

 
Figura 38: Mapa de fluxo para a bancada experimenta l referente a escoamentos bifásicos 

horizontais. (Adaptado de LIBERT (2013)). 
 

 

Figura 39: Imagem direta do escoamento em golfadas ar-água, sendo JG=0,6 m/s e JL=0,3 m/s 
(H11). 

 

 

Filme líquido 

Parte frontal aguda das bolhas 
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Figura 40: Imagem obtida a partir de uma câmera de alta velocidade para o escoamento em 

golfadas ar-água, sendo JG=0,6 m/s e JL=0,3 m/s (H11). Nota-se a parte frontal aguda da bo lha 
de gás e o filme de líquido na parte superior do in ício da bolha. 

 

 
Figura 41: Imagem direta do escoamento ar-água. Reg ime transitório entre estratificado e 

golfadas, sendo JG=0,6 m/s e JL=0,1 m/s (H12).  
 

A Figura 42 mostra o resultado da medida para o caso de velocidades 

superficiais JG = 2,2 m/s e JL = 0,9 m/s (H14), padrão de escoamento em golfadas 

como previsto pelo mapa de fluxo. Pode-se perceber a equivalência do resultado 

para ambos os sensores em se tratando do tamanho das bolhas e nível de líquido 

na passagem das bolhas alongadas de ar. Assim como ocorreu no ponto H11 

(Figura 39) o sensor WM detecta um fino filme de líquido acima das bolhas de ar, o 

que não acontece com o sensor capacitivo. No intervalo entre as bolhas de ar se 

tem um pistão de líquido aerado, que são bolhas de ar imersas no líquido. Esse 

detalhe é melhor perceptível no sensor WM, apesar de ser detectado pelo sensor 

capacitivo. A Figura 43 é uma foto obtida por uma câmera de alta velocidade para o 

escoamento em golfadas, ponto H14 do mapa, onde se percebe a formação do 

pistão aerado (bolhas de ar imersas na fase contínua líquida) entre as bolhas de ar. 

Na Figura 44 são exibidas as imagens diretas obtidas para velocidades 

superficiais JG=2,2 m/s e JL=2,2 m/s (H16). Pelo mapa de fluxo esse escoamento 

Estratificado liso Golfadas 
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está em um ponto de transição entre o padrão estratificado liso e ondulado. Pelas 

imagens geradas se percebe a alteração do nível de líquido junto as bolhas de ar, o 

que confirma o padrão ondulado. No APENDICE A são mostradas as imagens 

diretas para todos os pontos medidos conforme selecionados no mapa de fluxo. 

  

 
Figura 42: Imagem direta do escoamento em golfadas ar-água, sendo JG = 2,2 m/s e JL = 0,9 m/s 

(H14). 
 

 
Figura 43: Imagem obtida a partir de uma câmera de alta velocidade para o escoamento em 
golfadas ar-água, sendo JG=2,2 m/s e JL=0,9 m/s (H14). Nota-se que ao final da bolha de ar  

ocorre a formação do pistão aerado (bolhas de ar im ersas na fase líquida contínua). 
 

Fazendo-se a média temporal da capacitância normalizada para os oito 

eletrodos do sensor capacitivo (CMediaSensorCapacitivo) e a média da capacitância de 

todos os cruzamentos do sensor Wire-Mesh (CMediaWM) se obtêm a série temporal 

dos dois sensores da seguinte forma  

 

8

1

1
( ) ( , )

8MediaSensorCapacitivo
k

C n C k n
=

= ∑  

( ) ( , , )MediaWM ij
i j

C n C i j n α= ⋅∑∑  (4.3) 

Pistão aerado 
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onde k representa um dos oito eletrodos do sensor capacitivo, n é o tempo (frame), i 

e j representam as linhas e colunas do wire-mesh, respectivamente. A série temporal 

do sensor wire-mesh leva em consideração a contribuição de cada um dos 

cruzamentos na área total da seção transversal (Prasser et al. (2002)). Essa 

contribuição é representada por αij na equação 4.3. A Figura 45 mostra a série 

temporal dos sensores sobrepostas no tempo apenas para uma comparação na 

medida dos sensores. Percebe-se que na passagem das bolhas de ar (região de 

menor capacitância) o sensor capacitivo apresenta uma menor capacitância que o 

WM. Isso ocorre porque os eletrodos inferiores do sensor capacitivo “enxergam” 

aproximadamente até a metade da altura do duto, como o nível de líquido é inferior à 

metade da seção essa região de ar visível pelos eletrodos inferiores ocasiona em 

uma menor capacitância média. 

 
Figura 44: Imagem direta do escoamento estratificad o ar-água, sendo JG=2,2 m/s e JL=2,2 m/s 

(H16). 
 

 

 

Alteração do nível de líquido. 



70 

 

 
Figura 45: Série temporal do escoamento em golfadas , sendo JG=0,6 m/s e JL=0,3 m/s (H11). As 
séries foram deslocadas no tempo para que a sobrepo sição permita uma comparação entre a 
medida dos dois sensores. Na passagem das bolhas se  percebe a menor capacitância média 

do sensor capacitivo devido a sua resolução espacia l inferior a do WM. 
 

Bolha de ar. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Escoamentos bifásicos estão presentes em diversas aplicações industriais, 

como por exemplo, na extração e transporte de petróleo. Com o intuito de medir e 

imagear escoamentos diversas técnicas foram desenvolvidas no passado. Dentre as 

técnicas apresentadas, destacou-se a técnica de imageamento direto que explora 

diferenças na condutividade elétrica das fases. Como na indústria do petróleo é 

comum a presença de fases não-condutivas, como o óleo, foi proposto neste 

trabalho o desenvolvimento de um sensor de imageamento direto apto a medir 

escoamentos com estas fases. A vantagem da técnica em relação às técnicas de 

imageamento por tomografia é a simplicidade por não necessitar a resolução de um 

problema inverso com o uso de algoritmos de reconstrução de imagens. 

O sensor capacitivo desenvolvido explora diferenças na permissividade 

elétrica das fases do escoamento, com isso fases não-condutivas como óleo podem 

ser imageadas. Simulações pelo método dos elementos finitos foram realizadas para 

aprimorar a geometria utilizada, bem como, para prever o comportamento do sensor. 

Testes estáticos simulando um escoamento estratificado com ar-água e 

posteriormente ar-óleo foram realizados para verificar o comportamento previsto pela 

simulação. Apesar de uma pequena diferença, devido a diferenças entre a 

distribuição do líquido na simulação e na prática, o resultado mostrou o 

comportamento previsto pela simulação. Nessas medidas as imagens diretas para 

ambos os casos, ar-água e ar-óleo, foram geradas e foi possível a identificação 

visual do padrão de escoamento, assim como identificar a altura de líquido presente 

no duto. Mesmo com a pequena diferença entre a permissividade elétrica do ar e do 

óleo foi possível à diferenciação das fases. 

O sensor foi testado também em escoamento. Primeiramente em uma 

coluna de borbulhamento onde as imagens geradas apresentaram bom resultado e 

permitiram a identificação do padrão, tanto para golfadas como para bolhas 

dispersas. Posteriormente o sensor foi testado em uma planta experimental para 

escoamentos horizontais compostos por ar e água. Os resultados do sensor 

capacitivo foram comparados com a medida realizada por um sensor Wire-Mesh e 

foi possível perceber a semelhança entre as medidas. Pelas imagens geradas foi 

possível detectar padrões de escoamento como golfadas e estratificado.  
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Dentre os trabalhos futuros que podem ser feitos, citam-se: (i) utilização dos 

dados do segundo transmissor (TX2), em conjunto com os dados já gerados do 

primeiro transmissor (TX1), para a realização de uma análise quantitativa a partir das 

séries temporais, como o cálculo do tamanho e velocidade de bolhas de ar e pistões 

de líquido; (ii) construção de uma nova eletrônica de medida para aumentar a 

sensibilidade do sensor quando utilizado em escoamentos ar-óleo e (iii) simulações 

e estudos referentes a melhorias na resolução espacial do sensor. 

Este trabalho é uma contribuição na área de instrumentação para 

escoamentos bifásicos, de forma que apresentou um novo sensor de imageamento 

direto que pode ser utilizado com fluidos não-condutivos e é uma alternativa simples 

e de baixo custo quando comparada as técnicas de imageamento por tomografia. 
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APÊNDICE A – Imagens geradas pelo sensor capacitivo em escoamento horizontal 
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