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RESUMO 
 
 

TORELLI, G. A. PLATAFORMA DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS 
UTILIZANDO UMA REDE DE SENSORES RESISTIVOS PARA ESTUDOS DE 
ESCOAMENTOS BIFÁSICOS. 81 f. Dissertação - Programa de Pós-Graduação Em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2017. 
  
Escoamentos bifásicos do tipo gás-líquido são encontrados em diversas aplicações. 
Na indústria petrolífera esses escoamentos são comumente encontrados em 
tubulações, como por exemplo, na extração e processamento de óleo e gás. No 
passado, diversos estudos foram realizados para investigar escoamentos bifásicos 
sobre condições controladas em pequenas e médias plantas de teste, onde os fluidos 
utilizados são frequentemente água e gás. Esses estudos dão suporte para o 
desenvolvimento de modelos de escoamento e correlações de engenharia. Nesse 
trabalho é descrito um sistema de aquisição e gerenciamento de dados experimentais, 
que possui 4 sensores distribuídos (expansível para até 32) conectados através de 
um barramento CAN (Controller Area Network). O sistema de gerenciamento foi 
desenvolvido utilizando tecnologias web, permitindo conexões simultâneas e acesso 
remoto através do navegador, provendo uma plataforma completa para aquisição, 
armazenamento, e compartilhamento de dados experimentais. O princípio de 
funcionamento dos sensores é baseado na medição da variação da condutividade 
elétrica do meio, permitindo diferenciar as fases líquida e gasosa num escoamento 
bifásico água-ar. Os sensores resistivos possuem baixo custo de fabricação, são 
minimamente invasivos, e possuem alta resolução temporal (2 kHz). O protocolo CAN 
foi escolhido por cobrir grandes distâncias, ter alta velocidade de transferência e baixo 
custo de implementação. Todos os dados experimentais coletados são armazenados 
em um banco de dados centralizado, permitindo visualização e acesso de qualquer 
computador que tenha acesso ao sistema. Resultados iniciais constataram o potencial 
da plataforma como um sistema flexível e confiável para investigação de escoamentos 
e gerenciamento de dados experimentais 
 
Palavras-chave: Escoamento bifásico, aquisição de dados, CAN bus, PHP, sensor 
resistivo, banco de dados, html5, JavaScript. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

TORELLI, G. A. ACQUISITION AND DATA MANAGEMENT PLATFORM USING A 
RESISTIVE SENSOR NETWORK FOR SYSTEMATIC STUDIES OF TWO-PHASE 
GAS-LIQUID FLOWS. 81 p. Dissertação - Programa de Pós-Graduação Em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2017.  
 
Two-phase gas-liquid flows are found in many industrial applications. In the petroleum 
industry, two phase flow are usually encountered confined to pipes, for instance, in oil 
and gas extraction and processing. In the past, several studies have been performed 
to investigate two-phase flows under controlled conditions at small and medium scale 
test facilities, whereas working fluids are often water and air. Such studies support the 
development of flow models and engineering correlations. In this work, a data 
acquisition and management system is introduced, in which 4 distributed sensors 
(expansible to up 32 sensors) are connected through a CAN bus. The data 
management system was developed using web technologies, allowing multiple 
simultaneous connections, providing a complete platform to acquire, store, visualize 
and share experimental data. The sensors’ operating principle is based on 
measurement of electrical conductivity of flowing media in order to distinguish liquid 
and gaseous phase in a two-phase air-water flow. The resistive sensors are low cost, 
minimally invasive, and have high temporal resolution (2 kHz). CAN bus protocol was 
chosen due to its robustness and possibility to cover long distances at high data 
transfer. All collected data are stored in a centralized database, allowing online 
visualization, and access to experimental data from external network. Initial results 
have shown the potential of the proposed platform as a flexible and reliable system for 
two-phase flow investigation and the associated data management. 
 
Keywords:Two-phase flow, data acquisition, CAN Bus, PHP, resistive 
sensor,database, html5, JavaScript. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  

1.1 MOTIVAÇÃO 

Escoamentos bifásicos podem ser definidos como o escoamento de duas 

substâncias imiscíveis e fisicamente distintas, e são encontrados em diversas 

aplicações de engenharia. Padrões de escoamento é o nome dado as diferentes 

formas que as distribuições das fases podem assumir, sendo de grande interesse da 

indústria conhecer esses padrões para formulação de parâmetros de operação 

segura, e otimização de processos em instalações onde esse tipo de fenômeno 

ocorre. Esse conhecimento também é utilizado na academia para validação de 

modelos teóricos de escoamentos. 

Tradicionalmente na indústria, as medições de fração de fase são feitas 

separando as fases e medindo a saída dos fluidos separados utilizando-se técnicas 

de medição de escoamentos monofásicos (FALCONE et al., 2009). Técnicas 

modernas para medir os escoamentos bifásicos exploram a diferença em alguma 

propriedade física das fases. Neste trabalho, o foco de estudo será em torno dos 

escoamentos bifásicos do tipo gás-líquido, onde serão utilizados sensores resistivos 

para sua monitoração. Esse método se mostra vantajoso pois dispensa a separação 

das fases para sua posterior quantificação, sendo muito utilizado para o 

desenvolvimento de modelos de escoamento visando baixo custo de implementação. 

A motivação deste trabalho é aprimorar o aparato de medição com sensores 

resistivos que já é utilizado no Laboratório do Núcleo de Escoamentos Multifásicos da 

UTFPR, aumentando o número de canais e possibilitando medições à longa distância 

(40 metros) em plantas horizontais, além de propor uma solução para o 

gerenciamento dos dados experimentais, com a finalidade de elevar a produtividade 

dos usuários que necessitam desse tipo de medição para seus estudos, através de 

uma interface intuitiva, independente de sistema operacional, centralizando os dados 

em um servidor. 
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1.2 OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo principal propor uma plataforma (Figura 1) que 

utiliza uma rede de sensores resistivos para a monitoração de escoamento bifásico 

gás-líquido em plantas experimentais, podendo cobrir distâncias de até quarenta 

metros, juntamente com um sistema de gerenciamento para organização e 

armazenamento dos dados. Para isso, devem ser realizadas as seguintes tarefas: 

 
• Montagem dos sensores resistivos invasivos a dois fios que irão compor uma 

rede de sensores distribuídos através de um barramento CAN; 

• Configuração de uma interface CAN para comunicação entre os sensores e o 
computador via barramento serial de alta velocidade (PCI-Express); 

• Especificar requisitos para a construção de um software de aquisição para 
trabalhar em conjunto com uma interface PCI-E/CAN e um gerenciador de 
dados; 

• Configuração de um ambiente composto por servidor HTTP, servidor de 
arquivos SMB, e um banco de dados para atender os requisitos de projeto; 

• Especificar requisitos e construir uma aplicação web em PHP capaz de 
armazenar, listar, e recuperar os dados submetidos pelos usuários, além de 
organizá-los dentro do servidor. 

A divisão do trabalho se dará da seguinte forma: Capítulo 2 (Fundamentação 

Teórica), será feita uma apresentação do objeto de estudo, juntamente com uma 

revisão bibliográfica das técnicas medição de escoamentos bifásicos, redes de 

comunicação e tecnologias para back-end. No Capítulo 3 (Desenvolvimento), as 

metodologias da etapa experimental e montagem dos componentes serão 

apresentadas. O Capítulo 4 (Resultados), detalhará a aplicação do sistema, seu 

funcionamento e apresentará os testes realizados e os resultados obtidos. 

Por fim, no Capítulo 5 (Conclusão e Sugestões para Trabalhos Futuros) 

encontram-se as análises e interpretações dos resultados, com sugestões para 

continuidade do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Para o desenvolvimento da plataforma se faz necessário o entendimento tanto 

do comportamento do escoamento quanto das técnicas já aplicadas na identificação 

dos padrões de escoamento. Análises comparativas foram realizadas para escolha da 

rede de comunicação e tecnologia do back-end do Gerenciador. 

 

2.1 ESCOAMENTOS BIFÁSICOS GÁS-LÍQUIDO 

2.1.1 DEFINIÇÕES 

Escoamento bifásico pode ser definido como o transporte simultâneo de duas 

das quaisquer três fases discretas (sólido, líquido ou gás) de qualquer substância ou 

combinação de substâncias (WOLDESEMAYAT et al., 2007), sendo esse fenômeno 

presente em diversos tipos de indústrias, dentre elas se destacam a petrolífera, 

nuclear, química. As principais definições que serão relevantes para este estudo serão 

listadas a seguir. 

 

• Fração de Vazio (αG): A fração de vazio é um dos parâmetros mais relevantes na 

investigação experimental de escoamentos bifásicos gás-líquido, pois permite um 

melhor entendimento da dinâmica deste tipo de fenômeno. É a razão entre a área 

transversal que é ocupada pelo gás e a área da tubulação ocupada pelas duas 

fases (Atotal): 

 

!" =
$%á'
$()(*+

 (2.1) 

 

$()(*+ = $%á' +	$+í/012) (2.2) 

 

• Fração de Líquido (αL): Se obtém a fração de líquido de forma análoga, 

considerando agora a área transversal ocupada pelo líquido (Alíquido) como mostra 

a Equação 2.3. Logo, a soma das duas frações é unitária, como mostra a Equação 
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2.4. Na Figura 2 pode se observar a presença das frações em uma seção circular, 

ilustrando a Equação 2.4. 

 

!3 = 	
$+í/012)
$()(*+

 (2.3) 

 

!3 +	!" = 1 (2.4) 

  

 
 

Figura 1: Representação da fração de vazio em um escoamento estratificado (MACHADO, 
2013). 

 

• Velocidade Superficial: É um importante parâmetro para o estudo de escoamentos 

bifásicos gás-líquido, sendo determinado pela razão entre a vazão volumétrica Q 

do escoamento e a área da seção transversal A da tubulação. Para isso admite-se 

que só há escoamento de uma das fases pela tubulação. Para a fração de gás, 

temos: 

 

5" = 	
6%á'
$()(*+

 (2.5) 

 
de forma análoga, para a fração de líquido: 

 

53 = 	
6+í/012)
$()(*+

 (2.6) 

 

 
A vazão volumétrica total do escoamento é definida por: 
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6()(*+ = 	6%á' +	6+1/012) (2.7) 

 

no qual jG é velocidade superficial do gás, jL é velocidade superficial do líquido, Qgás a 

vazão volumétrica do gás, Qlíquido a vazão volumétrica do líquido, e Qtotal a vazão 

volumétrica do total. 

 

• Velocidade da Mistura: soma das velocidades superficiais de cada fase, ou o fluxo 

volumétrico total por unidade de área, conforme mostra as equações 2.8 e 2.9 

 

5 = 5" + 53 

 

(2.8) 

 

5 = 	
6()(*+
$()(*+

 (2.9) 

 

como esses escoamentos estão geralmente confinados em tubulações, as fases 

podem apresentar diferentes distribuições espaciais que são denominadas padrões 

de escoamento. Fatores que influenciam diretamente na formação desses padrões 

são a velocidade das fases, inclinação e geometria do duto, propriedades físicas das 

fases e direção do escoamento (SHOHAM, 2006). 

 

2.1.2 PADRÕES DE ESCOAMENTO EM DUTOS HORIZONTAIS 

A distribuição da interface em escoamentos bifásicos pode assumir diversas 

formas devido à possibilidade de deformação das fases, sendo chamadas de padrões 

de escoamento. Os padrões de escoamento bifásico em dutos horizontais ou com 

inclinação possuem assimetria radial devido à influência da gravidade, e de modo 

geral, a maior parte do gás se localiza na parte superior do tubo. 

Os padrões de escoamento bifásico gás-líquido geralmente encontrados em 

tubulações horizontais são apresentados na Figura 3 e descritos a seguir: 
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a) Escoamento em bolhas (Bubble Flow): ocorre quando se tem baixa velocidade de 

escoamento da fase gasosa, se distribuindo uniformemente sob a forma de bolhas 

discretas na fase contínua líquida.  

 

b) Escoamento em tampões (Plug Flow): 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. 

 

c) Escoamento estratificado (Stratified Flow): ocorre quando a gravidade separa 

completamente as duas fases. O vapor escoa na parte superior do tubo enquanto 

o líquido flui pela parte inferior. 

 

d) Escoamento em ondas (Wavy Flow): a interface se torna instável e ondulada 

devido ao aumento da vazão de vapor. A combinação entre o cisalhamento 

(arraste interfacial) e a formação e/ou quebra das ondas permite o arrasto de gotas 

de líquido para o interior do núcleo de vapor. 

 

e) Escoamento com golfadas (Slug Flow): acontece quando a amplitude das ondas 

se torna suficientemente grande para tocar o topo do duto. O gás escoa sob a 

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

na fase líquida. 

 

f) Escoamento anular (Annular Flow): caracteriza-se pelo escoamento de moderadas 

vazões de líquido, altas vazões de vapor. Logo, um filme de líquido forma-se junto 

às paredes enquanto uma fase gasosa escoa no interior do mesmo. 
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Figura 2: Regimes de escoamento bifásico gás-líquido encontrados em tubos horizontais. 

Adaptado de (GHIAASIAAN, 2007). 
 

Com o intuito de se identificar padrões de escoamentos surgiram os mapas de 

fluxo, que são diagramas que mostram os limites de transição entre os padrões de 

fluxo e são normalmente ilustrados com eixos de forma logarítmica usando 

parâmetros adimensionais para representar as velocidades de líquido e gás, 

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

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

Dois dos principais mapas de fluxo são apresentados na Figura 4, os quais 

foram desenvolvidos para o escoamento líquido-gás em uma tubulação horizontal de 

1’’ de diâmetro interno, onde o de (MANDHANE et al., 1974) foi desenvolvido 

experimentalmente e o mapa de (TAITEL, et al., 1976) foi baseado em análises de 

mecanismos de transição física, e modelado a partir de equações fundamentais 

propostas por Taitel. 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 de contorno representam uma aproximação da 

transição entre dois diferentes regimes, sendo que essa transição não ocorre de forma 

brusca.  

Mapas de fluxo se aplicam apenas às condições nas quais foram obtidos, ou 

seja, para uma geometria especifica de tubo e fluídos, limitando sua utilização. Um 

exemplo desse tipo de mapa está mostrado na Figura 4 para escoamento horizontal. 
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Figura 3: Mapas de escoamento bifásico líquido-gás de (MANDHANE et al., 1974) e (TAITEL et 

al.,1976) para uma tubulação horizontal de 1’’ de diâmetro interno (VICENCIO, 2013). 
  

Existe a possibilidade de generalizar mapas para sistemas com configurações 

diferentes para identificar os padrões de escoamento. Isso é possível com a utilização 

de mapas construídos com variáveis adimensionais, como os de (GRIFFITH et al, 

1961). Seu uso abrange situações que requerem generalizações de fenômenos 

complexos utilizando similaridade, sendo comum em aplicações de engenharia. Sua 

principal vantagem é a de agrupar informações de forma a tornar sua aplicação mais 

abrangente. 

 

2.2 REGIME INTERMITENTE 

Regimes intermitentes são observados em escoamentos bifásicos gás-líquido 

em geometrias horizontais e verticais, sendo estudados de maneira teórica e empírica 

nas últimas décadas.  

Esse tipo de padrão é caracterizado pela presença de bolhas de Taylor, como 

são denominadas as bolhas que concentram grande parte da fração de gás junto com 

um pistão de líquido ao longo do escoamento. Nessa forma de padrão, se observa a 

célula unitária que compõe a bolha e um pistão de líquido, representados na Figura 5. 
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Figura 4: Célula unitária (DOS SANTOS, 2011). 

 

Observando os parâmetros de velocidade, pode-se identificar que o padrão 

bolha alongada ocorre em baixas velocidades de gás (jG<1m/s), enquanto o padrão 

golfadas ocorre em velocidades elevadas de gás (jG>1m/s), onde é possível observar 

a formação de pequenas bolhas no pistão de líquido e abaixo da bolha de Taylor, 

devido à alta velocidade superficial do gás. (GHAJAR, 2005). A Figura 6 ilustra as 

duas situações. 

 

 
Figura 5: Padrões de escoamento intermitentes, bolhas alongadas e golfadas (GHAJAR, 2005). 
 

DUKLER et al., (1975) apresentaram um modelo empírico baseado no conceito 

de célula unitária de (WALLIS, 1969) para determinar os parâmetros principais do 

padrão em golfadas. Utilizando esse modelo é possível extrair os parâmetros de 

velocidade do pistão de líquido da bolha de Taylor e do filme, além de outros como 

comprimentos de pistão e de bolha em tubulações.  

 

2.3 IMPEDÂNCIA ELÉTRICA EM FLUIDOS 

O princípio básico para a medição de impedância consiste em aplicar um 

estímulo elétrico e verificar a resposta do sistema. Técnicas para medição de 
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impedância elétrica são frequentemente utilizadas para caracterização de 

propriedades elétricas, como resistência ou capacitância em materiais e substâncias. 

Essas técnicas têm sido utilizadas em muitas aplicações industriais devido a sua 

simplicidade, baixo custo de fabricação e robustez (PALLÀS, 2001). 

A impedância elétrica é descrita a partir da relação entre tensão e corrente no 

estudo de circuitos elétricos quando se trata de sinais senoidais. Quando um sinal de 

tensão v(t) = Vcos(wt + qv), onde V é a amplitude, qv é o ângulo de fase, e w = 2pf  a 

frequência angular, é aplicado em um circuito elétrico linear (composto por elementos 

passivos), surge uma corrente elétrica i(t) = Icos(wt + qI), de amplitude I e fase qI, 

sendo o valor obtido pela lei de Ohm, dado pela relação entre tensão e corrente, como 

apresentado na Equação 2.10. Esse tipo de medida pode ser compreendida como a 

capacidade de um circuito resistir ao fluxo de corrente elétrica quando o mesmo é 

submetido a uma certa tensão elétrica. 

 

7 = 	
8
9
 (2.10) 

 

onde V é a tensão, I a corrente e Z a impedância. V, I e Z são valores complexos. A 

impedância é um número complexo, tendo uma parte real referente a resistência 

elétrica e uma parte imaginária referente à reatância. Em alguns casos se faz mais 

conveniente o uso da inversa da impedância Z, a admitância Y.  

Para se obter valores de impedância de um fluído é necessária uma célula de 

medição. A célula mais simples é composta por dois eletrodos planos idênticos como 

mostrado na Figura 7 (DA SILVA, 2008). A relação estabelecida entre as propriedades 

elétricas da substância entre placas ocorre por meio da seguinte equação: 

 

: = ;<=%>?>∗ (2.11) 

 

onde < é a frequência angular, =% é uma constante geométrica, >? é a permissividade 

do vácuo que vale 8,85 pF/m, e >∗ é a permissividade relativa complexa. 
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Figura 6: Célula simples (DA SILVA, 2008). 

 

Uma vez que estudo da frequência de medição se apresenta limitada em 

algumas dezenas de MHz, implicando na verificação da permissividade relativa 

complexa do fluído como um equivalente de baixa frequência, o mesmo pode ser dado 

pela Equação 2.12 (DA SILVA, 2008). 

 

>∗ = > − ;
B
<>?

 (2.12) 

 

onde e e B  são respectivamente a constante dielétrica e a condutividade do material.  

O fator geométrico kg representa a razão aproximada entra a área da secção 

transversal do fluído amostrada e a distância entre os eletrodos, para a célula simples 

da Figura 7. 

C% =
DE

F
=
$
F

 
(2.13) 

 

Na equação 2.13, A é a área das placas quadradas, D é o tamanho lateral da 

placa e F é a distância entre as mesmas. Desta forma tem-se a impedância do fluido 

ao se realizar a inversa da admitância obtida. 

 

2.4 TÉCNICAS DE MEDIÇÃO PARA ESCOAMENTOS BIFÁSICOS 

Em virtude do grande interesse em estudar experimentalmente escoamentos 

bifásicos e a necessidade de desenvolvimento de instrumentos para medição com alto 
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grau de desempenho e segurança, seja para auxiliar o controle de processos 

industriais ou como fonte de dados confiável para validar modelos e simulações 

numéricas, diferentes técnicas foram desenvolvidas para suprir esses propósitos.  

Nenhuma das técnicas propostas pode ser considerada universalmente 

aplicável e algumas delas têm desvantagens consideráveis e podem não servir em 

algumas situações práticas particulares. A seguir serão descritas algumas destas 

técnicas, apresentando suas principais características, aplicações e limitações. 

 

2.5 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). Sondas do tipo agulha 

ou sondas de contato são projetadas para penetrar bolhas e gotículas. Essas sondas 

são capazes de identificar a fase existente na ponta da agulha explorando a diferença 

de alguma propriedade física das fases, como condutividade ou permissividade 

elétrica. 

Sondas elétricas utilizam excitações de corrente continua ou alternada, e o 

sensor se comporta basicamente como uma chave. A excitação em corrente continua 

tem a vantagem de permitir uma rápida detecção da variação de velocidade do fluido, 

sendo aplicada para casos especiais. Entre as desvantagens deste método, pode-se 

citar: dificuldade de amplificação do sinal obtido, influência do potencial eletroquímico, 

e eletrolise entre os eletrodos.  

A excitação em corrente alternada tem as vantagens de não ser afetada pelo 

potencial eletroquímico, ser imune à eletrolise, sendo de fácil amplificação. Suas 

desvantagens estão relacionadas com ruídos provocados pela indução 

eletromagnética, chamado de ruído de quadratura, e pela corrente de Foucault que 

provoca o desvio de zero.  

A Figura 8a mostra um exemplo de sonda condutiva do tipo agulha. Caso a 

fase presente na ponta do sensor seja condutora elétrica, uma corrente elétrica passa 

do eletrodo interno para o eletrodo externo, que está aterrado. Quando a fase não é 

condutora, o circuito está aberto, não havendo circulação de corrente. Esse valor de 

corrente é convertido em uma tensão proporcional que é posteriormente digitalizado 

através da definição de um valor limiar (JONES et al., 1976), sendo uma indicação da 
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fase presente na ponta da agulha. Exemplos de sinais típicos medidos por esse tipo 

de sonda são mostrados na Figura 8b. 

 

 
Figura 7: 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). 
 

No caso específico mostrado na Figura 8b, se a tensão for maior que 1,9 V, 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. Devido ao fato dessas sondas serem 

intrusivas, elas causam perturbação no escoamento, apresentando-se como uma 

desvantagem no uso dessa técnica. Outra desvantagem é por realizarem uma medida 

pontual do escoamento, para determinar a fração de vazio média em uma área ou 

volume, faz-se necessário a utilização de partes mecânicas móveis ocasionando 

lentidão nas medidas. 

Sondas de impedância possibilitam medições não-intrusivas, sendo baseadas 

na diferença da permissividade ou condutividade elétrica entre as fases líquida e 

gasosa, sendo descritas por (CECCIO et al., 1996). Existem várias possibilidades de 

configurações geométricas do sistema de eletrodos para medir a fração de vazio, 

algumas são mostradas na Figura 9.  

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 aplicadas em escoamentos 

onde as fases não conduzem corrente elétrica, enquanto que as sondas baseadas na 

diferença de condutividade elétrica das fases são chamadas de sondas de 
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condutividade elétrica. Sondas capacitivas tem a vantagem de não precisar estar em 

contato com o escoamento, os eletrodos podem ser acoplados na parede externa do 

duto. Na Figura 9a observa-se uma configuração em anéis metálicos que são 

colocados em regiões distintas e próximas na seção do duto, sendo que o campo 

elétrico se distribuí na direção axial do escoamento. Em 9b é vista a configuração de 

placas semi-anéis justapostos, no qual dois eletrodos condutores semicilíndricos são 

dispostos um de frente para o outro no duto, possibilitando uma medida de fração de 

vazio totalmente não intrusiva. 

 

 
 

Figura 8: Arranjo de eletrodos de sondas de impedância. a) Arranjo em anéis. b) Arranjo em 
placas côncavas (DA SILVA, 2008). 

 

Combinações utilizando técnicas condutivas e capacitivas foram descritas 

também na literatura, porem esta pratica é menos utilizada. A medida do valor 

complexo de impedância foi descrita por (DYKESTEEN et al., 1985) para 

escoamentos multifásicos, e para medidas com água em misturas de óleo/água por 

(GARCÍA-GOLDING et al.,1995). 

 

2.6 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. Foi primeiramente proposto para visualização de escoamentos bifásicos por 

(PRASSER et al., 1998), sendo um hibrido entre um sensor intrusivo e de 

imageamento tomográfico da seção transversal, proporcionando alta resolução 
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temporal e espacial, possibilitando a obtenção de parâmetros físicos de interesse com 

o auxílio de técnicas de processamento de imagens. 

O sensor WM é constituído por dois planos de eletrodos compostos por fios de 

aço inoxidável (emissor e receptor) com espessura de 0,12 mm de diâmetro que se 

estendem ao longo da tubulação por onde passa o escoamento a ser investigado 

(Figura 10). O sensor de (PRASSER et al., 1998) era capaz de realizar medidas de 

condutividade do fluido. A segunda geração, proposta por (DA SILVA et al., 2007) 

utiliza a técnica de medição de capacitância. 

 

 
Figura 9: Ilustração interna do sensor Wire-Mesh representando a disposição da malha de 

eletrodos (DOS SANTOS, 2011). 
 

Com a passagem do fluido através do sensor, a capacitância existente na 

região entre os filamentos varia conforme a permissividade elétrica do material, ou 

fase, ali posicionada. Um computador é responsável pela aquisição, armazenamento 

e processamento dos sinais adquiridos. Os dados obtidos representam diretamente a 

distribuição de fases do escoamento na seção transversal do tubo sem a necessidade 

de utilizar uma técnica de reconstrução de imagens. 

A desvantagem de ser uma técnica intrusiva pode ser compensada pela alta 

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

comparado às técnicas tomográficas.  
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2.7 MEDIÇÃO DE ESCOAMENTOS BIFÁSICOS COM FIOS PARALELOS 

2.7.1 SONDA CAPACITIVA 

Semelhante à sonda resistiva, um modelo intrusivo capacitivo foi proposto por 

(ZHAI et al., 2013), no qual utiliza dois fios paralelos revestidos com uma camada de 

Teflon, montados perpendicularmente em relação ao escoamento na tubulação. Essa 

configuração pode ser observada na Figura 13, onde E1 e E2 representam os 

eletrodos, l a distância entre eles, d o diâmetro dos fios e t a espessura da camada de 

Teflon. 

 

 
Figura 10: Sonda capacitiva proposta por (ZHAI et al., 2013). (a) Seção transversal do tubo, (b) 

seção longitudinal do tubo. 
 

O método baseado em capacitância elétrica não tem grande dependência em 

relação à propriedade condutora das fases que compõe o fluxo, o que significa que 

uma medição direta da fração de fase pode ser feita mesmo se o fluido possuir 

características isolantes, como óleo, por exemplo. 

Neste tipo de sonda, grande parte do campo elétrico se concentra ao redor dos 

eletrodos, ficando menos intenso nas regiões mais distantes, diminuindo a 

sensibilidade nessas áreas. A distribuição do campo elétrico com diferentes distâncias 

pode ser observada na Figura 14. Foram utilizados valores de d = 0.8 mm, e t = 0.05 

mm.  
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Figura 11: O efeito da distância entre os eletrodos e o campo elétrico (ZHAI et al., 2013). 

 

No trabalho de (ZHAI et al., 2013) apenas testes estáticos foram realizados, 

com o intuito de validar a técnica de medição e definir parâmetros de calibração, mas 

toda a teoria de análise de elementos finitos está inclusa no trabalho. Maiores detalhes 

podem ser encontrados na referência original. 

 

2.7.2 SONDA RESISTIVA 

Sondas resistivas a dois fios são equipamentos que podem ser utilizados em 

escoamentos bifásicos, desde que as fases possuam condutividades elétricas 

distintas, de forma que se estabeleça um alto nível contraste elétrico entre as mesmas.  

Desenvolvida e inicialmente testada por (BROWN et al., 1978), este tipo de 

sensor é comumente utilizado para o mapeamento de distribuições de concentração, 

sendo colocados em tubulações, uma vez que apresentam baixo grau de intrusão no 

escoamento. Detalhes de uma sonda resistiva típica para medição de altura do filme 

de líquido podem ser observados na Figura 11. 
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Figura 12: Detalhes da sonda resistiva a dois fios. Adaptado de (ZABARAS et al., 1986). 

 

Seu princípio de funcionamento consiste em uma excitação do eletrodo emissor 

com corrente alternada, enquanto o eletrodo receptor capta o sinal, desta forma é 

possível interpretar os valores de corrente ou tensão recebidos, que são 

posteriormente normalizados para facilitar a interpretação dos resultados. A 

condutividade medida entre os fios varia conforme a espessura da película de líquido, 

sendo essas alterações de espessura traduzidas em valores proporcionais de tensão. 

Existe uma faixa de frequência sobre a qual uma relação linear entre a espessura da 

película de líquido e da condutividade é possível.  

Essa relação é obtida através de um processo de calibração, criando uma série 

de níveis de líquidos cujas alturas podem ser determinadas com precisão (ZABARAS 

et al., 1986).  Através da formulação da impedância do fluido entre os dois fios, 

(BROWN et al., 1978) chegaram a uma fórmula simplificada para o cálculo da 

impedância elétrica entre dois fios: 

 

GH = 	
IJℎ

DL FM

 (2.14) 

 

onde GE é a condutância do líquido, γ representa a condutividade deste e ℎ é a 

dimensão finita do fluído, d é a distância entre os fios e r o raio dos fios. Além de medir 

a distribuição de cada fase no escoamento, outra aplicação do equipamento é a 

obtenção da velocidade da mistura. Este valor é obtido utilizando-se um par de 
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sensores espaçados por uma distância conhecida. Considerando que o sinal medido 

no primeiro sensor será visto no sensor seguinte no intervalo de tempo posterior, é 

possível obter a velocidade através da equação do movimento uniforme: 

 

8 = 	
∆F
∆O

 (2.15) 

 

considerando-se que ∆O é o valor de tempo medido e ∆F é a distância entre os 

sensores previamente conhecida. 

Dificuldades na utilização da sonda foram percebidas, como a saturação devido 

a espessura de filme de líquido, implicando em valores acima dos determinados pela 

distância entre os dois eletrodos, e adesão de uma fina camada deste nos fios da 

sonda, o que poderia acarretar em medidas com um elevado grau de erro. Esses 

problemas foram minimizados em (MACHADO et al, 2013). 

Uma configuração semelhante a proposta por (ZABARAS et al., 1986) foi 

utilizada por (WALTRICH et al., 2013) para medição da altura do filme de líquido em 

escoamentos anulares verticais. Essa configuração consiste na utilização de dois fios 

paralelos dispostos perpendicularmente em relação ao escoamento como mostra a 

Figura 12. 

A condutância elétrica entre os fios é proporcional a quantidade de líquido entre 

eles, sendo que metade desses fios são isolados eletricamente para que o sistema 

responda a variações na altura de líquido somente para um lado da tubulação, 

assumindo uma distribuição uniforme (circunferência pontilhada na Figura 12). 

 

 
Figura 13: Configuração da sonda proposta por (WALTRICH et al., 2013) para medição da 

altura do filme de líquido em tubulações verticais. 
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O uso da sonda resistiva a dois fios se justifica pelo ao seu baixo custo de 

construção, baixo nível de perturbação do escoamento e facilidade de operação.  

Devido a continuidade de trabalhos utilizando esse tipo de sensor na UTFPR, 

vários aprimoramentos foram feitos durante os anos. Maiores detalhes sobre a nova 

geração dessa sonda e sua utilização serão apresentados no Capítulo 3. 

 

2.8 REDES DE COMUNICAÇÃO 

Muitas vezes, para que a informação medida em campo seja utilizada 

corretamente, é necessário transmití-la para o local onde vai ser processada ou 

analisada. A utilização de redes permite a comunicação rápida e confiável entre 

equipamentos, tornando-se um fator indispensável no conceito de produtividade 

industrial. Porém, a comunicação entre diferentes equipamentos pode ser um grande 

problema devido à grande quantidade de cabos e de informações trafegando 

simultaneamente. Além disso, há situações em que se necessita a troca de 

dispositivos para manutenção ou a instalação de novos, visando o menor tempo de 

parada possível.  

Logo, as redes de comunicação industriais são projetadas para serem robustas, 

confiáveis e atenderem as diversas necessidades desse tipo de ambiente, como 

longas distâncias, variações de temperatura, humidade e influência de ruído 

eletromagnético. Dentro das redes, tanto nas redes domésticas quanto nas redes 

industriais, o transporte dos dados é feito através dos protocolos. A seguir, será feito 

um comparativo entre quatro redes de comunicação para ambientes industriais 

bastante utilizadas, levando em consideração as seguintes características desejáveis 

para esse projeto: 

 

• Medições em longas distâncias (entre 20 e 40 metros) utilizando cabos; 

• Taxa de comunicação mínima de 1 Mbps; 

• Baixo custo de desenvolvimento e implementação; 

• Capacidade de interligar diversos nós, garantindo expansões futuras; 

• Capacidade para detectar e tratar eventuais falhas oriundas de hardware e 
software, ou interferências externas, como as eletromagnéticas. 
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2.8.1 RS232 

Com o advento dos primeiros computadores, um padrão de comunicação 

precisou ser desenvolvido para possibilitar uma interface entre diferentes tipos de 

periféricos. Em 1969 surgiu o RS232, um padrão EIA (Electronic Industries 

Association) que passou a se chamar RS232C após algumas atualizações. A Figura 

15 mostra como é feita a interface entre um computador e um terminal utilizando o 

padrão RS232C. 

O RS232C é um padrão de comunicação bastante popular, proporcionando alta 

compatibilidade com a grande maioria dos componentes existentes, e comunicação a 

uma distância máxima de até 300 metros, dependendo da taxa de transmissão. 

Caracterizada por utilizar linhas desbalanceadas, onde o sinal é aplicado a um dos 

fios e referenciado ao outro, juntamente com uma conexão ao terra comum do sistema 

(AXELSON, 1998).  

 

 
Figura 14: Interface RS232C com computador via conector DB9 (CAMPBELL, 1986). 

 

Algumas das principais desvantagens do uso desta rede podem ser destacadas: 

 

• Grande quantidade de cabeamento; 

• Problemas com interferências eletromagnéticas devido ao fato de não ser uma 
rede de linhas balanceadas ou diferenciais; 

• A velocidade máxima de transmissão é de 115 kbps, a qual é muito baixa para 
a aplicação atual. 
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O RS232 é um dos protocolos mais populares disponíveis, porém devido as 

suas limitações de velocidade, ele não se mostra viável para aplicação nesse projeto. 

 

2.8.2 RS485 

Sua aplicação é comum em cenários onde se necessita de uma alta taxa de 

transmissão aliada a uma instalação simples e de baixo custo. Este protocolo 

possibilita a troca de dados entre uma maior quantidade de nós e uma distância maior 

entre eles se comparado com o RS232C. A taxa de transmissão pode chegar a 12 

Mbit/s em distâncias de até 1200 metros. O RS485 implementa regras básicas de 

transmissão de dados, sendo que o conteúdo da mensagem é totalmente definido 

pelo usuário, e não implementa mecanismos para evitar colisões de dados, 

endereçamento de mensagens. Em um barramento RS485 apenas um nó deve ser 

definido como mestre, controlando todo o fluxo de dados, e os demais dispositivos 

são definidos como escravos. 

A comunicação é realizada por meio de um transceptor de dois ou mais 

terminais chamados de A e B. O transceptor faz a conversão da diferença das tensões 

dos terminais, sendo o sinal enviado para o dispositivo controlador. O padrão RS485 

possuí boa imunidade a ruídos elétricos, uma vez que adota par trançado e modulação 

diferencial de sinais, podendo ter um número máximo de 32 dispositivos em um único 

barramento, dependendo do driver utilizado. 

(PARK, et al., 2003) lista as principais características do padrão de interface 

RS-485 como: 

 

• Comunicação half-duplex; 

• Comunicação multiponto balanceada; 

• Utiliza 2 fios para a comunicação; 

• Permite até 32 transmissores na mesmo barramento; 

• Permite até 32 receptores na mesmo barramento; 

• Taxa de transferência de até 12Mbps; 

• Distancia máxima de 1200m; 
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• Resistores de terminação são necessários nos elementos extremos da rede 
para minimizar os efeitos de reflexão de dados devido a capacitância e 
indutância da linha de transmissão; 

• As derivações que conectam nós intermediários ao barramento precisam ser 
tão curtas quanto possível, pois uma longa derivação cria uma anomalia na 
impedância do cabo, que leva a reflexões indesejadas. Por isso as topologias 
recomendadas são do tipo barramento e Daisy Chain. 

O padrão RS485 é normalmente adotado por ter boa imunidade a interferências, 

boa velocidade de transmissão, porém implementa apenas a camada física, não 

contando com diversas vantagens que um protocolo pode proporcionar, como controle 

de erros e colisões de dados que são características desejáveis para esse projeto. 

 

2.8.3 ETHERNET 

O Ethernet foi padronizado pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE) como IEEE 802.3 em 1983, definindo o cabeamento e o tipo de sinais elétricos 

para a camada física de uma rede local (TANENBAUM, 1997), juntamente com o 

formato dos quadros e os protocolos para a camada de controle de acesso ao meio. 

Com o uso da internet, o padrão obteve um alto índice de adoção, sendo que 

90% do tráfego baseado no protocolo TCP/IP é originado em LANs Ethernet 

(CHIRUVOLU et al., 2004). Os sistemas Ethernet mais comuns são os baseados no 

10BASE-T (IEEE 802.3, 10 Mbps) e o 100BASE-T (IEEE 802.3u, 100 Mbps). A largura 

de banda de 10 Mbps hoje já pode não ser adequada para atender às aplicações 

típicas e, certamente, é insuficiente para permitir a ampla utilização de aplicações 

mais sofisticadas (MOURA, 1998). Logo, outros padrões do protocolo Ethernet com 

maior largura de banda precisaram ser desenvolvidos, e são os seguintes: 

 

•     100 megabits/seg: Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 

•     1 gigabits/seg: Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) 

•     10 gigabits/seg: 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) 

 

O padrão Ethernet também implementa vários protocolos como CSMA/CD 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) e CSMA/CA (Carrier Sense 
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Multiple Access with Collision Avoidance) para recuperação de colisões, e para 

assegurar que os dados transmitidos cheguem até o dispositivo de destino. 

(COJOCARU et al., 2009) realizou uma análise acerca do desempenho do 

padrão Ethernet em relação ao padrão CAN para aplicações de tempo real. O 

protocolo Ethernet utiliza o algoritmo BEB (Binary Exponential Backoff), para resolver 

colisões de uma forma não-determinística e não suporta qualquer priorização de 

mensagens, não sendo adequado para tráfego com requisitos de tempo real. Quando 

o nó tem de enviar uma mensagem de maior prioridade, o mecanismo de arbitragem 

de protocolos como o CAN permite acessar imediatamente o barramento e transmitir 

a mensagem sem qualquer atraso. 

No protocolo CAN, o tempo de resposta do pior caso é determinístico, sendo 

que as prioridades podem ser alocadas às mensagens de acordo com sua 

importância. Para sistemas de controle com mensagens curtas e/ou priorizadas como 

é o caso desse projeto, o CAN oferece um melhor desempenho quando comparado 

com o Ethernet. Pode-se deduzir que a largura de banda nesse caso não tem grande 

relevância devido ao reduzido tamanho das mensagens que trafegam na rede, mas o 

tempo de atraso e prioridade das mensagens são fatores determinantes. Mais 

detalhes sobre o protocolo CAN serão apresentados na sequência.  

 

2.8.4 CAN  

O protocolo CAN foi desenvolvido originalmente pela companhia alemã Bosch 

para utilização na indústria automotiva, a qual buscava basicamente a comunicação 

efetiva e com custos reduzidos às aplicações embarcadas de modo geral, sendo 

padronizado e documentado internacionalmente gerando a norma ISO11898 para 

aplicações de alta velocidade, e ISO11519 para aplicações de baixa velocidade. Estes 

dois padrões contemplam a camada física e camada de enlace de dados em 

concordância com o modelo OSI. 

Na Figura 16 observa-se que as camadas de alto nível, acima da camada de 

enlace (Data Link), com exceção da camada de aplicação não são cobertas pela 

ISO11898, ficando a cargo do desenvolvedor criar especificações para estas camadas 

que atendam às necessidades de cada projeto. 
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Protocolos de alto nível baseados no CAN como DeviceNet, CANopen e J1939 

podem fornecer soluções que contemplem ainda mais camadas. Em implementações 

CAN, a conexão entre a camada de enlace e a de aplicação é feita de forma direta 

com o intuito de minimizar a utilização de memória, que é de grande valia em 

aplicações embarcadas que possuem recursos limitados 

 

 
Figura 15: Relação entre o modelo OSI de 7 camadas e o padrão ISO 11898 (VOSS, 2008). 

 

A velocidade da transmissão de dados é inversamente proporcional ao 

comprimento do cabo, sendo que a maior taxa (1Mbps) é obtida considerando-se um 

barramento de 40 metros. Relações entre a velocidade do barramento e a distância 

do nó podem ser vistas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Relações entre velocidades no barramento CAN e distâncias dos Nós (National 

Instruments Report 5S0KAAX0, 2011). 
Velocidade do 

Barramento 
Comprimento do 
Barramento [m] 

Comprimento do 
Cabo [m] 

Distância do 
Nó [m] 

1 Mbit/s 40 0.3 
 

40 
 

500 kbits/s 100 
 

0.3 100 
 

100 kbits/s 500 
 

0.3 
 

500 

50 kbits/s 1000 
 

0.3 
 

1000 
 

 

O protocolo trabalha de forma serial assíncrona e com conceito multi-mestre, 

onde os módulos podem ser mestres em um momento, e escravos em outro. Por 
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possuir um barramento único, as mensagens são transmitidas para todos os nós da 

rede (multicast). Todas as mensagens no protocolo CAN precisam ser referenciadas 

como quadros (frames), que nesse caso são quatro tipos. 

 

a) Quadro de Dados (Data Frame) 

 
Envia os dados de um nó para outro ou para vários nós receptores. Este quadro 

é subdividido em campo de arbitragem, campo de identificação, campo de dados e 

campo de controle. O protocolo CAN possui dois formatos de mensagens que se 

diferenciam apenas no campo de identificação, são chamados: Standard Frame (CAN 

2.0A) e Extended Frame (CAN 2.0B). No caso do formato CAN 2.0B o campo de 

identificação possuí 29 bits, possibilitando aproximadamente 500 milhões (229 Bits) de 

dispositivos, permitindo um número maior de endereçamento quando comparado com 

o CAN 2.0A que possuí 11 bits (211 = 2048). 

A estrutura básica de sinalização consiste em dois sinais: recessivo e 

dominante. O sinal dominante é definido por CANH (CAN High ou de nível alto) e 

CANL (CAN Low ou de nível baixo). O sinal CANH atinge aproximadamente 3 V 

podendo chegar até aproximadamente 3.5 V, e o sinal CANL de 1 V podendo chegar 

até 1.5 V (nível baixo) aproximadamente, criando um sinal de 2 V típico que é 

mostrado na Figura 17. Já no sinal recessivo, CANH e CANL a tensão diferencial 

assume valores menores ou iguais a 1.5 V.  

 

 
Figura 16 : Estados "recessivo" e "dominante" no barramento CAN (CORRIGAN,  2002). 
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O protocolo é fundamentado no conceito CSMA/CD with NDA (Carrier Sense 

Multiple Acess/CollisionDetection with Non-Destructive Arbitration), similar ao utilizado 

em redes Ethernet (GUIMARÃES et al., 2002). Se trata de um método de arbitragem 

onde cada módulo verifica o estado do barramento, analisando se há outra 

comunicação em andamento com maior prioridade. Dessa maneira, o módulo que 

possuir a menor prioridade cessará sua transmissão, permitindo que o de maior 

prioridade possa continuar. Os campos que compõe uma mensagem CAN 2.0B 

observados na Figura 18 são: 

 

 
Figura 17: Pacote de dados CAN 2.0B (CORRIGAN,  2002). 

 

• SOF (Start of Frame): Bit único dominante que sinaliza o início da mensagem, 
e é utilizado para sincronizar os nós no barramento após um período ocioso; 

• SRR (Substitute Remote Request): O bit SRR é sempre recessivo, indicando 
que o quadro CAN 2.0B é de menor prioridade em relação aos quadros 
CAN2.0A; 

• Identifier: Estabelece a prioridade da mensagem. Quanto menor o valor binário, 
maior a prioridade; 

• RTR (Remote Transmission Request): Bit dominante quando a informação é 
requisitada por outro nó. Todos os nós recebem a requisição, mas o 
identificador é quem determina o nó especifico. A informação requisitada é 
recebida por todos os nós e utilizada pelos nós interessados; 

• IDE (IDentifier Extension): Um bit recessivo nesse campo indica que existem 
mais bits identificadores a seguir, no caso, os 18 bits do padrão CAN 2.0B.; 

• R0 (Reserved Bit 0): Para uso futuro caso o padrão necessite de alterações; 

• R1 (Reserved Bit 1): Bit de reserva adicional; 

• DLC (Data Length Code): 4 bits que contém o número de bytes de dados que 
estão sendo transmitidos; 

• Data Field: 64 bits de dados que podem ser transmitidos dentro do pacote; 

• CRC (Cyclic Redundancy Check) 16 bits + 15 bits de delimitador, contem o 
número de dados transmitidos para detecção de erros na transmissão; 
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• ACK (Acknowledgement): Todos os nós que recebem uma mensagem válida 
sobrescrevem o bit recessivo da mensagem original por um bit dominante, 
indicando uma transmissão livre de erros. Caso contrário, a mensagem é 
descartada e o nó transmissor reenvia a mensagem; 

• EOF (End-of-Frame): Campo de 7 bits que indica o fim do quadro CAN, sendo 
que um bit dominante nesse campo causa um reenvio da mensagem; 

• IFS (Interframe Space): Contém o tempo necessário pelo controlador para 
mover um quadro recebido para sua posição correta dentro da área de buffer 
da mensagem. 

 

b) Quadro Remoto (Remote Frame) 

 
  Requisita os dados de outro nó conectado no barramento CAN. Possui o 

mesmo formato do Quadro de Dados, porém durante as transmissões, os quadros de 

dados são sempre dominantes, possuindo prioridade para acesso ao barramento em 

relação aos Quadros Remotos. A características que os diferem do Quadro de Dados 

são: 

 

• O campo “identificador” é usado para indicar o identificador da mensagem 
requisitada; 

• O “Campo de Dados” é sempre vazio. 

 

c) Quadro de Erro (Error Frame) 

 

O Quadro de Erro é transmitido quando um nó detecta um erro na mensagem, 

mesmo que a mensagem não chegue ao final, causando um envio de um Quadro de 

Erro por todos os outros nós da rede. Após o recebimento dessa mensagem de erro, 

o nó que estava enviando a mensagem inicia o reenvio. 

 

d) Quadro de Sobrecarga (Overload Frame) 

 
Reporta sobrecarga no envio ou requerimento de dados. É similar ao Quadro 

de Erros, e é transmitido para algum nó que se torna ocupado por muito tempo. Essa 

medida é utilizada para fornecer um tempo de resposta extra entre as mensagens. 
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Uma taxa de transferência máxima de 1 Mbps pode não parecer muito alta, 

mas quando se utiliza um tamanho de mensagem muito pequeno, combinado com um 

controle efetivo de colisões e erros, essas características acabam fazendo do CAN 

uma opção viável para aplicações em tempo real, até mesmo quando comparado com 

o TCP/IP, que possuí 100 Mbps de taxa de transferência. Afinal, o CAN foi 

desenvolvido para controle em tempo real, enquanto o TCP/IP foi desenvolvido para 

transferência de dados, onde o tempo não é um fator crucial (VOSS, 2005). 

Analisando as opções supracitadas e o escopo do projeto, o protocolo CAN foi 

adotado por possuir taxa de transmissão de 1 Mbps para uma distância de até 40 

metros, imunidade a ruídos elétricos, e detecção e tratamento de erros. Possuí 

também a vantagem de implementar além da camada física, a de enlace, poupando 

desenvolvimento de software. 

Módulos CAN estão disponíveis em diversos micro controladores, sendo a 

grande maioria de baixo custo e desenvolvimento facilitado através de bibliotecas 

fornecidas pelos fabricantes. Outro benefício na utilização do CAN é sua popularidade 

e vasta documentação disponível em língua portuguesa e inglesa, auxiliando na 

implementação de novas funcionalidades e solução de problemas. 

 

2.9 TECNOLOGIAS PARA BACK-END E AJAX 

Quando Tim Berners-Lee concebeu a World Wide Web em 1989, sua motivação 

inicial era apenas compartilhar dados e resultados experimentais entre cientistas. O 

HTML (Hypertext Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada na 

construção de páginas na web, e na sua forma original possuía diversas limitações, 

impedindo que essas páginas mostrassem informações de maneira dinâmica e 

interativa. Tecnologias do lado servidor como ASP, JSP e PHP, juntamente com 

tecnologias do lado cliente como JavaScript e o ActiveX foram criadas com o intuito 

de superar as limitações do HTML, criando o que chamamos hoje de aplicações web. 

Aplicações web são programas acessados através de servidores em uma rede, com 

o auxílio de navegadores, sendo essa comunicação baseada no protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

No sentido contrário, temos as aplicações nativas, que são programas 

desenvolvidos para executar e explorar funcionalidades de uma plataforma especifica.  
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Atualmente, esses aplicativos são os mais comuns, sendo disponibilizados 

através de uma infinidade de opções, como editores de texto, aplicativos para 

desenhos, jogos, e muitas outras. Possuem bastante estabilidade, pois não precisam 

necessariamente de internet para serem utilizados, sendo desenvolvidos exatamente 

para aproveitar ao máximo a plataforma para a qual foram criados. Em outras 

palavras, um aplicativo nativo tem o poder de explorar todos os recursos de hardware 

e do sistema operacional do dispositivo com grande agilidade, o que resulta em 

linguagens de programação, ferramentas e processos de distribuição específicos, mas 

não restritos, daquela plataforma. 

É nesse ponto que as aplicações web podem representar uma solução mais 

atraente em relação as linguagens de programação nativas. Em aplicações web todos 

os usuários acessam a mesma versão instalada no servidor, facilitando o processo de 

atualização, são independentes de sistema operacional, além de simplificar políticas 

de segurança e backup, uma vez que todos os dados estão centralizados. Para o 

desenvolvimento web, é comum utilizar uma nomenclatura especifica para as duas 

linguagens de desenvolvimento envolvidas no processo: as linguagens lado cliente 

(front-end) e as linguagens lado servidor (back-end). As linguagens lado servidor são 

linguagens que o servidor compreende, sendo este código processado e a resposta 

enviada para o navegador. As linguagens lado cliente são linguagens onde apenas o 

navegador compreende. Quem processa essa linguagem não é o servidor, mas o sim 

navegador. Resumidamente, podemos definir essas entidades como: 

 

• Front-end: Interface de interação com o usuário; 

• Back-end: Sistema responsável pela regra de negócios, webservices e APIs de 
uma aplicação. 

 

Uma breve revisão sobre as principais características das linguagens 

popularmente utilizadas no back-end serão apresentadas a seguir, juntamente com 

uma seção sobre Ajax, que é uma metodologia capaz de levar à web funcionalidades 

que antes eram possíveis somente no âmbito da programação nativa, tornando as 

aplicações mais interativas com o usuário, fazendo uso de solicitações assíncronas 

de informações. No final do capítulo uma tabela apresenta a comparação entre as 

tecnologias revisadas. 
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2.9.1 C++ 

C++ é uma linguagem de programação de uso geral, compilada, 

multiparadigma (suportando linguagem imperativa, orientada a objetos e genérica), 

combinando características de linguagens de baixo e alto níveis. O conceito do C++ 

tem se concentrado em técnicas de programação que tratam de questões 

fundamentais como memória, mutabilidade, abstração, gerenciamento de recursos, 

expressão de algoritmos, manipulação de erros e modularidade. Essas costumam ser 

as preocupações mais importantes de um programador convencional, e geralmente 

de programadores de sistemas com recursos limitados, ou de alto desempenho 

(STROUSTRUP, 2013). 

Pode-se afirmar que o C++ é uma versão do C com classes. Ele oferece a 

eficiência do C com uma camada adicional de abstração para permitir a orientação a 

objetos. Por ser uma linguagem enxuta, a possibilidade de escrever códigos de forma 

mais eficiente é maior quando comparado com alternativas como o Java, uma vez que 

o Java faz muitos sacrifícios a nível de recursos para permitir a portabilidade, 

delegando diversas tarefas para a máquina virtual (JVM). No caso do C++ a 

portabilidade entre sistemas operacionais é promovida pelos compiladores. 

Outra característica desta linguagem é a utilização de ponteiros. Um ponteiro é 

uma variável capaz de armazenar um endereço de memória ou o endereço de outra 

variável. Existem vários tipos de ponteiros: ponteiros para caracteres, ponteiros para 

inteiros, ponteiros para registros, etc. Ponteiros foram abolidos de linguagens 

baseadas em C, como por exemplo Java. Um programa que utiliza ponteiros da forma 

correta tem um melhor desempenho, pois os ponteiros permitem manipular de forma 

eficiente a quantidade de memória do sistema. Isso justifica a utilização do C++ em 

back-end, pois o foco da linguagem se evidencia na questão desempenho, o que é 

um atributo desejável em sistemas complexos e de larga escala.  

 

Algumas características aplicáveis na utilização do C++ em back-end: 

  

• Linguagem de nível “intermediário” (combina características de linguagens de 
baixo e alto níveis) com foco em desempenho; 

• Consumo de recursos: programas escritos em C++ consomem menos recursos 
que programas que necessitam de uma máquina virtual para executá-los; 
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• Utilização de ponteiros, recurso inexistente em linguagens como Java ou PHP; 

• C ++/C e XML são as linguagens em que o servidor HTTP Apache está escrito, 
sendo este um dos servidores web mais utilizados no mundo. 

 

2.9.2 JAVA 

Java é uma linguagem de programação interpretada e orientada a objetos, 

desenvolvida na década de 90 pela Sun Microsystems (posteriormente adquirida pela 

Oracle Corporation), que possuí o diferencial de ser compilada para um bytecode, que 

é um tipo de compilação intermediaria, e em seguida é interpretada por uma máquina 

virtual, chamada de JVM (Java Virtual Machine). 

Essa característica faz com que os os programas Java sejam independentes 

de plataforma, executando em qualquer sistema operacional que possua uma JVM, 

como ilustra a Figura 19. 

 

 
Figura 18: Bytecode sendo executado por diferentes sistemas operacionais com o auxílio da 

JVM. 
 

Java é bastante utilizado em sites onde se tem elevado fluxo de informações, 

e também é a linguagem principal para desenvolvimento na plataforma Android. Com 

o tempo, o Java evoluiu tornando-se uma plataforma completa de desenvolvimento 

em código aberto, incluindo bibliotecas, frameworks, APIs, plug-ins, entregando uma 
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solução completa para programadores interessados em desenvolver aplicações 

nessa linguagem.  

A sintaxe do Java é baseada em C++, sendo essa uma linguagem que herda 

grande parte da sintaxe da linguagem C, mas acrescenta recursos de programação 

orientada a objetos, uma característica que o Java implementa de forma ainda mais 

intensa. Objetos são compostos por atributos e métodos definidos a partir de classes, 

que por sua vez são organizadas em pacotes. O conceito de orientação a objetos é 

tão evidente em Java que não se pode programar na linguagem sem utilizá-los 

 

Algumas das principais vantagens da plataforma Java são mostradas a seguir. 

 

• Máquina Virtual Java (JVM): Java é independente da plataforma, graças à JVM, 
uma máquina de computação abstrata que converte código-fonte Java em 
código de máquina. O código da máquina torna o Java legível por qualquer 
plataforma em que ele esteja sendo executado, algo que outras linguagens 
requerem um compilador para ser feito; 

• Ecossistema de desenvolvimento completo: as bibliotecas, frameworks, JVM, 
ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) e APIs Java suportam 
desenvolvimento em todos os níveis; 

• Grande comunidade de desenvolvedores: documentação vasta e suporte 
disponível em diversas fontes na internet; 

• Consistência entre versões: a codificação Java não muda muito entre as 
versões, ao contrário de um script Ruby, que requer mais manutenção de 
software quando a versão subjacente se desloca; 

• Orientado a objetos: Java é uma das poucas linguagens que está perto de ser 
totalmente orientada a objetos, com todos seus benefícios: desenvolvimento 
fácil, software modular, flexibilidade e extensibilidade; 

• Grande quantidade de desenvolvedores: é fácil contratar um desenvolvedor 
Java pois é uma das linguagens mais conhecidas até hoje. Além disso, Java é 
de fácil aprendizado, especialmente para desenvolvedores com conhecimentos 
em C ou C++. 
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2.9.3 C# 

C# é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft Corporation, 

interpretada, multiparadigma, de tipagem forte e altamente escalável, possuindo 

paradigmas de programação imperativa, funcional, declarativa, orientada a objetos e 

genérica, sendo projetada para criar aplicativos executados no .NET Framework. 

Permite o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação, seja Web Service ou uma 

aplicação Windows convencional. 

Junto à linguagem C# encontramos outras linguagens paralelas da própria 

Microsoft com a finalidade de dar suporte ao desenvolvimento de sistemas para a 

plataforma .NET. Dentre elas podemos citar: VB.NET (VISUALBASIC .NET), 

JSCRIPT.NET, e MANAGED C++ (LIMA, 2002). 

O C# é baseado em C, C++ e Java, adaptando os melhores recursos de cada 

linguagem e acrescentando novas funcionalidades.  Ele fornece recursos importantes 

para os programadores, como elementos gráficos, componentes de interface gráfica 

com o usuário (GUI), tratamento de exceções, multimídia (áudio, imagens, animação 

e vídeo), processamento de arquivos, estruturas de dados pré-empacotadas, 

processamento de banco de dados, e computação distribuída. 

A máquina virtual do .NET Framework é chamada de Common Language 

Runtime (CLR) (Figura 20). Um processo chamado just-in-time compilation (JIT) 

converte o código compilado em instruções de máquina, para que o processador seja 

capaz de executar, semelhante ao que acontece na JVM. 

 

 
 

Figura 19: Processo de execução de código C#. A CLR traduz o bytecode (codificação 
intermediaria) para linguagem nativa, semelhante ao JVM. 
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A CLR implementa outras funcionalidades como gerenciamento de memória, 

habilidade de utilizar componentes desenvolvidos em outras linguagens, tratamento 

de exceções, e garbage collector, responsável por encontrar e realocar recursos de 

objetos de um programa que não serão mais acessados no futuro.  

A CLR isola totalmente a aplicação do sistema operacional. Se uma aplicação 

rodando no CLR termina abruptamente, ela não afetará as outras máquinas virtuais e 

nem o sistema operacional. Como a máquina virtual trabalha com diversas linguagens 

de programação diferentes, a CLR não pode executar diretamente o código do C#, ela 

precisa executar uma linguagem intermediária comum a todas as linguagens da 

plataforma .NET chamada CIL (Common Intermediate Language). Para gerar o CIL 

que será executado pela CLR, precisamos passar o código C# por um compilador da 

linguagem. O compilador lê o arquivo com o código fonte do programa e o traduz para 

o código intermediário que será executado pela máquina virtual. 

Em SINGER, (2003) foi feito um comparativo entre a performance da Máquina 

Virtual Java (JVM) com a CLR, chegando à conclusão que essa última possui uma 

sensível diferença de desempenho quando comparada com a primeira. A Tabela 2 

mostra uma comparação de desempenho entre a JVM e a CLR utilizando diferentes 

algoritmos. 
 

Tabela 2: Comparativo entre a JVM e CLR (SINGER, 2003). 
Benchmark 
(datasize) 

JVM CLR 

 Tempo [s] Tamanho [KB] Tempo [s] Tamanho [KB] 

crypt (c) 46 9.8 20 11.7 

fft (b) 83 10.0 74 11.7 

heapsort (c) 75 8.2 66 9.7 

lufact (c) 77 10.6 80 12.3 

sparse (c) 192 8.7 194 10.8 

 

Esse fato acontece devido a capacidade da CLR de suportar nativamente 

outros paradigmas de programação além do orientado a objetos. A JVM implementa 

outros paradigmas de programação de maneira “adaptada”, o que justifica a perda de 

desempenho. 
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Logo, podemos enumerar algumas vantagens da linguagem C#: 

 

• Linguagem totalmente orientada a objetos; 

• Utiliza como ambiente de desenvolvimento o .NET Framework, um dos 
frameworks mais populares da atualidade; 

• A linguagem de programação mais poderosa para o .NET Framework, com a 
ajuda do Visual C++ e uma CLR (Common Language Runtime), um 
componente de máquina virtual que executa todos os programas escritos para 
.NET; 

• Projetado pela Microsoft, portanto, há muita documentação e suporte; 

• Combina a funcionalidade das linguagens C e C ++ com Visual Basic; 

• Opção completa para desenvolver aplicativos no ambiente Windows (desktop 
ou móvel). 

 

2.9.4 PYTHON 

Python é uma linguagem de alto nível, de uso geral, com foco na legibilidade 

do código e simplicidade. Tem sido amplamente adotada em projetos que necessitam 

implementar soluções de forma rápida, pois sua sintaxe permite que os 

programadores expressem conceitos utilizando-se de poucas linhas.  

É uma linguagem interpretada, imperativa, orientada a objetos, funcional, de 

tipagem dinâmica e forte. Seu modelo de classes suporta recursos como polimorfismo, 

sobrecarga de operadores, e heranças múltiplas, sendo o paradigma orientado a 

objetos notavelmente fácil de aplicar do ponto de vista de sintaxe (LUTZ, 2013). 

Além de seus paradigmas originais processuais (baseados em instruções) e 

orientados a objetos (baseados em classes), nos últimos anos a linguagem adquiriu 

suporte embutido para programação funcional. A programação funcional é um 

paradigma que se baseia inteiramente no uso de funções, ou seja, baseia-se na 

avaliação de funções, onde uma função pode ser complementada com outra função, 

visando tornar os programas mais ágeis, curtos, concisos, e menos suscetíveis a erros 

de estruturação. 
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O uso e distribuição do Python são completamente livres, funcionando em um 

grande número de sistemas operacionais. Tem suporte para o TkGUI chamado 

“Tkinter”, permitindo que programas escritos em Python implementarem interfaces 

gráficas semelhantes a maioria das plataformas existentes, dispensando alterações 

no código fonte do programa. 

Componentes de outras linguagens podem ser facilmente integrados, o que faz 

do Python uma ferramenta de customização e extensão, podendo fazer uso de 

bibliotecas construídas em C/C++, componentes Java, .NET, e comunicação serial. 

Assim como o Java e C#, o Python também possuí uma máquina virtual chamada 

Python Virtual Machine (PVM), com funcionamento bem semelhante. A PVM traduz 

um arquivo .py que contém o código fonte para um arquivo.pyc, onde será escrito o 

bytecode, para finalmente transformar em código de máquina. 

Possui um sistema de gerenciamento de pacotes chamado “pip” (Pip Installs 

Packages), usado para gerenciar pacotes e resolver dependências. É comum projetos 

com várias dependências externas. Com essa quantidade, surge a dificuldade de 

administrar todas as dependências do projeto de forma automatizada. 

 

Principais vantagens da utilização do Python no desenvolvimento de back-end: 

 

• Multiparadigma: Orientação a objetos, imperativa e funcional; 

• Multiplataforma: suportando GNU/Linux, Windows, MacOS, e muitos outros 
sistemas operacionais; 

• Código de fácil compreensão e mantenabilidade; 

• Possui frameworks de qualidade como o Flask, Django e Twisted; 

• Disponibiliza ferramentas de depuração, instalação de pacotes e resolução de 
dependências; 

 

2.9.5 NODE.JS 

Node.js é uma plataforma construída utilizando um mecanismo de interpretação 

JavaScript de alto desempenho do Google Chrome chamado V8 (DAYLEY, 2014). 

Possuí código aberto, é multiplataforma, orientada a eventos, e destinada para 
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implementação no lado servidor, sendo ideal para construção de aplicações em tempo 

real, com troca intensa de dados através de dispositivos distribuídos. O V8 é escrito 

em C++ e compila o código JavaScript para código de máquina (arquiteturas IA-32, 

x86-64, ARM, MIPS ISAs) antes de executá-lo, ao invés de utilizar técnicas 

tradicionais como conversão para bytecode ou compilação do programa inteiro para 

código de máquina (JIANG et al., 2015). 

Tecnologias atuais para desenvolvimento web geralmente compartilham de 

uma arquitetura clássica, na qual paralisam um processamento enquanto utilizam um 

I/O do servidor. Essa paralisação é conhecida como modelo bloqueante (blocking-

thread). Em um servidor com várias requisições, elas são enfileiradas e processadas 

uma a uma, não permitindo múltiplos processamentos, mantendo por um período de 

tempo uma fila de requisições ociosas. 

O Node.js trabalha com uma arquitetura não bloqueante (non-blocking thread), 

na qual o Event-Loop (responsável por escutar e emitir os eventos do sistema) 

simplesmente recebe a requisição e repassa para threadpool do servidor, estando 

disponível novamente para atender outras requisições do cliente, como é mostrado 

na Figura 21.  

 

 
Figura 20: Modelo de processamento no Node.js (XIAO-FENG et al., 2014). 

 

Neste modelo, teremos cada resposta quando a mesma estiver pronta, e 

poderemos enviar diversas requisições em paralelo pois não existe sincronismo entre 
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as requisições. Esse modelo busca utilizar de forma mais eficiente os recursos do 

servidor, evitando que o mesmo fique ocioso durante tarefas que bloqueiam o I/O, 

além de poupar investimentos de hardware em cenários que necessitem de alta 

escalabilidade. 

O Node.js trabalha com aplicações single-thread, sendo que cada aplicação 

terá uma instância de um único processo, não sendo possível trabalhar com 

programação concorrente em plataforma multi-thread. A orientação a eventos segue 

o mesmo princípio do JavaScript no lado cliente, porém ao invés de termos eventos 

como clique do mouse, temos eventos de I/O do servidor. 

 
Principais vantagens do Node.js na programação de back-end: 

 

• Código aberto; 

• Multiplataforma; 

• Orientado a eventos; 

• Assíncrono e não bloqueia o I/O do servidor em operações de leitura e escrita; 

• Possui gerenciador de pacotes (NPM); 

• Foco para alta escalabilidade e aplicações em tempo real. 

 

No geral, o Node.js traz os benefícios do JavaScript para a programação de 

back-end, um avanço que deixa evidente o domínio crescente do JavaScript no 

ambiente de desenvolvimento web. 

 

2.9.6 PHP 

PHP (acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor") é uma 

linguagem de programação interpretada utilizada principalmente no lado servidor, de 

código aberto, procedural, reflexiva, orientada a objetos, e funcional. Foi desenvolvida 

na década de 90 por Rasmus Lerdorf, influenciada pelas linguagens Perl e C. 

O PHP Possibilita o pré-processamento de páginas HTML, alterando o seu 

conteúdo antes de enviá-las para o navegador, além de permitir capturar entradas de 
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dados do usuário, como formulários e outras formas de interação. O PHP Group 

classifica o PHP em três áreas de utilização: 

 

• Scripts no lado do servidor (server-side). Principal campo de atuação do PHP;  

• Scripts de linha de comando. É possível fazer um script PHP para executá-lo 
sem um servidor ou navegador. Esse tipo de uso é ideal para script executados 
usando o cron (Unix, Linux) ou o Agendador de Tarefas (no Windows). Esses 
scripts podem ser usados também para rotinas de processamento de texto 
simples; 

• Suporta o PHP-GTK para criação de interfaces gráficas, possibilitando também 
escrever aplicações multiplataforma. O PHP-GTK é uma extensão do PHP, não 
disponibilizada na distribuição oficial.  

 

Seu funcionamento se inicia quando o código PHP é executado no servidor, no 

instante em que se acessa uma página PHP por meio de um navegador. Todo o 

código PHP é executado no servidor, e os resultados enviados para o navegador do 

cliente através do servidor web. Portanto, o navegador exibe a página já́ processada, 

sem consumir recursos do computador. Os arquivos contendo a codificação em PHP 

não podem ser vistos pelo cliente, pois eles são executados no próprio servidor, 

retornando o resultado do código executado (NIEDERAUER, 2004). A Figura 22 ilustra 

esse funcionamento através de uma sequência dinâmica de requisição/resposta de 

cliente para servidor. 

Os desenvolvedores PHP podem integrar o PHP em uma das diferentes 

ferramentas do banco de dados, tais como, MySQL, SQLite, PostgreSQL, DB2, MS 

SQL, ORACLE etc, tornando seu conteúdo criado o mais dinâmico possível 

(MACINTYRE, 2010).  

Essa integração é feita através do uso de extensões específicas de banco de 

dados, ou através de uma camada de abstração como o PDO (PHP Data Objects), ou 

com suporte ao padrão ODBC (Open Database Connection). Outros bancos de dados 

podem utilizar cURL ou sockets, como o CouchDB. 
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Figura 21: Rotina de requisição/resposta de cliente para servidor utilizando PHP (NIXON, 2014). 
 

Como vantagens da utilização do PHP, pode-se destacar: 

 

• Código-fonte aberto e gratuito; 

• Multiplataforma; 

• Facilidade na hospedagem; 

• Construído para a web: É projetado e criado para a web e não adaptado para 
a web (como Ruby ou Python);  

• Integra-se facilmente com AJAX; 

• O PHP é menos abstrato que outras linguagens de alto nível, que têm mais 
código em execução nos bastidores. Com PHP, os desenvolvedores podem 
ver em detalhes como seu código é estruturado; 
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• Modernos Frameworks disponíveis; 

• Sintaxe semelhante ao JavaScript; 

• Fácil de instalar e implementar; 

• Documentação: Muitos exemplos de código disponíveis, extensões, APIs, bem 
como dicas e tutoriais tornam o PHP fácil para iniciantes. 

 

Com o PHP, se tem liberdade de escolha de sistema operacional, do banco de 

dados e do servidor web. Do mesmo modo, é possível escolher entre utilizar 

programação estruturada ou programação orientada a objeto, ou ainda uma mistura 

das duas, conferindo grande flexibilidade para as características do projeto. 

 

2.9.7 AJAX 

AJAX (acrônimo em língua inglesa de Asynchronous Javascript and XML) é 

uma metodologia para uso de JavaScript com um modelo de comunicação assíncrona 

entre o servidor, permitindo que elementos de uma página sejam carregados de forma 

independente. Uma vez que o navegador recebe uma resposta a uma solicitação 

assíncrona, ele retornará a chamada para o código JavaScript no cliente com a 

resposta do servidor. Esse código no cliente se encarrega de tratar os dados para 

exibi-los na tela. 

Todo esse processo acontece com o auxílio de uma API chamada 

“XMLHttpRequest” que torna possível a comunicação assíncrona com o servidor, sem 

a necessidade de recarregar a página por completo. Ela permite aos desenvolvedores 

executarem as seguintes tarefas: 

 

• Atualizar elementos de uma página sem ter que recarregar totalmente o seu 
conteúdo; 

• Requisitar dados do servidor depois que a página já foi carregada; 

• Receber dados do servidor depois que a página já foi carregada; 

• Enviar dados para o servidor em segundo plano. 
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Apesar do nome, ele pode ser usado para recuperar qualquer tipo de dados, e 

não apenas XML, suportando também, protocolos diferentes de HTTP (incluindo file e 

FTP). Ajax é basicamente uma fusão entre padrões XHTML (Extensible Hyper Text 

Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), interação dinâmica e exibição 

usando DOM (Document Object Model), manipulação de dados usando XML 

(Extensible Markup Language), XSLT (Extensible Style sheet Language 

Transformations), e recuperação de dados (assíncrona) usando o XMLHttpRequest e 

JavaScript (MADHURIMA, 2015). 

 

Podem ser citadas como vantagens de se usar a metodologia AJAX: 

 

• Experiência do usuário aprimorada, adicionando elementos e funcionalidades 

que tornam a navegação mais interativa e confortável; 

• Aumento na velocidade do site, pois quando se busca dados no servidor para 

atualizar apenas uma parte específica do site, há uma economia na banda 

utilizada pelo servidor. 

 

Como desvantagens existem a dificuldade na manutenção do site, pois o uso de 

muitas estruturas AJAX pode acabar poluindo o código com diversas solicitações e 

tratamentos diferentes, e a incompatibilidade entre os diferentes frameworks para 

utilização em AJAX. O uso do AJAX no desenvolvimento web hoje é aplicável a 

praticamente todas as situações. Suas desvantagens são facilmente contornadas 

utilizando boas práticas de programação e adotando algum framework que atenda 

grande parte dos requisitos de projeto. 

Para um melhor entendimento acerca das tecnologias citadas na Seção 2.9, a 

Tabela 3 mostra uma comparação entre as mesmas, destacando de forma resumida, 

as principais características analisadas nessa revisão. 
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Tabela 3: Comparativo entre tecnologias de back-end. 
Tecnologia C++ Java C# Python NODE.JS PHP 
Arquitetura Aberta Aberta Aberta Aberta Aberta Aberta 

Multiplataforma Sim Sim Não1 Sim Sim Sim 

Escalabilidade Média Boa Boa Boa Alta Boa 

Disponibilidade de 

Documentação 

Alta Alta Alta Alta Média Alta 

Multiparadigma Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Projetada para a web Não Não Não Não Sim Sim 
 

1Pode ser utilizado em outras plataformas com soluções de terceiros como o Mono, mas as últimas 

funcionalidades do C# podem não estar totalmente implementadas. 

 

O uso de uma ou de outra linguagem se dá de acordo com a experiência de 

cada programador e depende diretamente das prioridades e necessidades de cada 

projeto. No caso desse projeto, optou-se pela utilização do PHP no lado servidor 

devido a sua fácil implementação, popularidade, baixo custo e por ser uma linguagem 

essencialmente focada na construção de aplicações web dinâmicas. 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 
 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar e descrever todo o aparato 

experimental utilizado para caracterizar escoamentos bifásicos do tipo ar-água em 

uma bancada de testes, localizada no Núcleo de Escoamentos Multifásicos da UTFPR 

(NUEM).  

Por fim, detalhes sobre os componentes e o conceito de integração utilizado na 

concepção da Plataforma de Aquisição e Gerenciamento de Dados são apresentados. 

Foi desenvolvido um software de aquisição que funciona em conjunto com uma 

interface PCI-E/CAN, que por sua vez recebe os dados dos sensores. Esse software 

foi construído afim de permitir total compatibilidade com o Gerenciador de 

Experimentos, reforçando a ideia de plataforma. A Figura 23 exibe um diagrama da 

arquitetura da plataforma, sendo que seus principais componentes são: 

 

• Nó sensor (Sensor Resistivo a Dois Fios); 

• Software de Aquisição (executado em conjunto com uma interface PCI-E/CAN); 

• Servidor; 

• Gerenciador de Experimentos. 

 
Figura 22: Arquitetura da plataforma e seus principais componentes. A distância prevista para 

o Loop é de 40 metros. 
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Para instruções detalhadas sobre a utilização do gerenciador, um pequeno 

manual foi desenvolvido e se encontra no APÊNDICE A deste trabalho.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DA BANCADA E MONTAGEM DOS SENSORES 

A planta atual possui uma tubulação transparente com extensão de 9,2 m de 

comprimento e 26 mm de diâmetro interno. O ar é armazenado em um reservatório 

de 100 litros, abastecido por um compressor elétrico da marca PEG de 2 hp. A água 

é armazenada em um reservatório de 350 litros, e faz a circulação com o auxilio de 

uma bomba centrífuga da marca FABO, modelo BCIE602/7822, com valores máximos 

de 20 m.c.a. de pressão, 15000 l/h de vazão e frequência de rotação do eixo de 60 

Hz. A bomba é controlada por um inversor de frequência da marca WEG, modelo 

CFW08.  

Para medição da vazão de líquido na linha, foram utilizados dois sensores tipo 

Coriolis, um da marca Micromotion, modelo F050S11, para vazões de até 1,5 l/s, e 

outro da marca Krohne, modelo Optimass 7300C, para vazões superiores a 1 l/s. A 

vazão de gás foi monitorada utilizando quatro rotâmetros da marca Rheotest Haake 

GMBH com diferentes escalas, cobrindo uma grande faixa de vazões. Os medidores 

de vazão são conectados ao sistema supervisório escrito em LabVIEW através de 

uma rede industrial Foundation Fieldbus. 

O escopo do teste consiste em uma análise do comportamento do escoamento 

bifásico no padrão golfadas, simulando processos industriais com condições próximas 

da realidade, como por exemplo, produção e extração de petróleo. A Figura 24 

apresenta todos os detalhes da linha com os sensores resistivos instalados. 

 

 
Figura 23: Bancada horizontal para investigação de escoamentos bifásicos do Núcleo de 

Escoamentos Multifásicos da UTFPR. Adaptado de (DOS SANTOS, 2011). 
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O programa de aquisição foi executado em um PC dedicado, no qual possui 

uma interface CAN/PCI-Express instalada, utilizando um processador Intel Core i7 

(3.6 GHz), com 4GB de memória e Sistema operacional Windows 10. 

 Além de medir a distribuição de cada fase no escoamento, é possível a 

obtenção da velocidade da mistura. Este valor é obtido utilizando-se um par de placas 

com espaçamento de 5 cm entre as mesmas, considerando-se que o sinal observado 

na primeira placa será medido na placa seguinte, no intervalo de tempo posterior. Para 

simplificar os testes e a montagem do aparato de medição, foram utilizados apenas 2 

conjuntos de sensores com 2 placas cada. 

Para conectar os sensores no barramento CAN e prover alimentação, foram 

utilizados cabos com conectores DB9 e derivações tipo “T” (ver Figura 25) com 

terminação de 120 ohm em suas extremidades, pois esse valor de resistência casa 

com a impedância da linha evitando reflexões de sinal (CORRIGAN, 2002). O 

esquemático do circuito do derivador pode ser consultado no APÊNDICE B, 

juntamente com uma foto do derivador instalado no APÊNDICE C. 

 

 
Figura 24: Sensores no barramento CAN com derivadores. 

 

A função dos sensores nesse trabalho é gerar dados para o Gerenciador, não 

sendo o intuito validar o seu funcionamento, pois o mesmo já foi feito em trabalhos 

passados (MACHADO et al., 2013 e DIAS, 2015). Logo, não foram instalados outros 

equipamentos na linha, como por exemplo, câmeras de alta velocidade, ou sensores 

Wire-Mesh com a finalidade de comparar os dados obtidos. 
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3.2 SENSOR RESISTIVO A DOIS FIOS  

O sensor utilizado na plataforma foi baseado nos trabalhos passados de 

(MACHADO et al., 2013), e (DIAS, 2015), e tem a finalidade de adquirir valores de 

tensão que estão relacionados com a concentração de líquido e de gás, em tubulações 

com diâmetro externo de 32mm e diâmetro interno de 26mm, como se observa na 

Figura 26. 

Ele é construído utilizando-se uma placa de circuito impresso de dupla camada 

que possuí um lado sensor e outro lado para os componentes eletrônicos, que podem 

ser separados com a ajuda de uma fenda que auxilia no corte, caso seja necessário 

separar as duas partes por motivos de montagem na tubulação, ou utilização de um 

dos lados de forma independente, uma vez que o circuito é capaz de operar até 2 

sensores, possibilitando a medições de velocidade da mistura utilizando apenas uma 

parte eletrônica, o que reduz os custos e diminui o espaço ocupado pelo aparato de 

medição. 

 

 
Figura 25: Sensores resistivos a dois fios montados na linha de testes do NUEM-UTFPR. a) 

placa com dois sensores montado na linha, b) vista frontal do sensor resistivo. 
 

Semelhante ao sensor proposto por (ZABARAS et al., 1986), o sensor resistivo 

possuí dois fios metálicos feitos de aço inox, com espessura de 120 μm, sendo um 

deles o eletrodo de excitação e o outro o eletrodo de recepção, responsável por 

receber o sinal de resposta proporcional à altura do filme de líquido. A escolha do 

diâmetro dos fios é fundamental pois eles devem ser suficientemente grandes para 

a) b) 
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minimizar a resistência elétrica em relação ao líquido, e pequenos o suficiente para 

não perturbarem o escoamento. Foi adicionado ao sensor uma cobertura na cor azul 

resistente a corrosão, pois essa parte fica em contato constante com os fluidos 

presentes na tubulação. 

Os esquemáticos dos circuitos propostos por (DIAS, 2015) foram revisados e a 

eletrônica refeita, priorizando a integridade dos sinais e redução de interferências 

eletromagnéticas, utilizando técnicas como divisão do circuito em seções de 

alimentação/analógica/digital e componentes com tecnologia de montagem 

superficial. Foi desenvolvido também um sistema de endereçamento dos nós na rede 

CAN. Um dip-switch de 8 chaves na placa do sensor possibilita o uso de 255 

endereços (mensagens com IDs de 8 bits), facilitando a identificação dos sensores no 

barramento e demais rotinas de teste. O software de aquisição do sensor foi 

totalmente reformulado para ser compatível com o Gerenciador de Experimentos. Tais 

modificações serão apresentadas a seguir. 

 

3.3 AQUISIÇÃO DE DADOS 

A aquisição de dados é realizada em um PC com uma interface CAN/PCI-

Express e um software construído utilizando linguagem C# em ambiente Windows. A 

interface utilizada foi o modelo CP-602U-I fabricada pela Moxa Inc (Figura 27). Essa 

interface foi escolhida por oferecer drivers atualizados, bibliotecas para 

desenvolvimento de fácil entendimento, conexão PCI-Express, taxa de transferência 

CAN de 1 Mbps, e baixo custo comparado com soluções de outros fabricantes.  A 

interface possui as seguintes características: 

 

• Suporta CAN 2.0A e CAN 2.0B; 

• Duas portas de comunicação CAN independentes; 

• Taxa de transferência CAN de 1Mbps; 

• Isolação elétrica de 2kV; 

• LED indicador de estado para cada porta; 

• Terminação de 120 ohms opcional; 
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• Biblioteca DLL e algoritmos de exemplo; 

• Drivers para Windows e GNU/Linux. 

 

 
Figura 26: Interface Moxa CP-602U-I e disposição dos sinais no conector da placa. 

Fonte: Moxa Inc. 
 

 O software de aquisição possui uma interface simples, e suas especificações 

foram planejadas para serem compatíveis com o Gerenciado de Experimentos. Na 

interface o usuário permite selecionar quais sensores estarão ativos no momento da 

medição, o tempo e a taxa de aquisição, podendo selecionar também se irá utilizar 

uma placa do sensor ou as duas como mostra a Figura 28. Depois de configurado os 

parâmetros, o usuário pode iniciar a leitura.  

 

 
Figura 27: Tela principal do software de aquisição. 
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Através do software o usuário pode escolher o modo de alta resolução (12 bits), 

que pode ser utilizado com uma frequência de amostragem máxima de 2600 Hz, ou o 

modo de baixa resolução (8 bits), com a taxa máxima de 5000 Hz (para um par de 

sensores conectados). Para um maior número de sensores conectados a taxa de 

aquisição diminui proporcionalmente, portanto para o modo de baixa resolução (8 bits) 

a taxa máxima para 2 pares de sensores é 2500 Hz sem que haja perda de pacotes 

(considerando limitações do protocolo), 3 pares de sensores é 1666 Hz e assim por 

diante, 

Baseado em testes com golfadas, foi possível perceber que as bolhas 

significativas ocupam um espaço de no mínimo 20 amostras aproximadamente. Nesse 

experimento foi utilizada uma taxa de aquisição de 1500 Hz. Isso significa que a 

frequência máxima do sistema, considerando o tamanho da bolha é de: 

 

PQRS =
1

20S 1
1500

= 75	XY (3.1) 

 

Utilizando o Teorema da amostragem de Nyquist–Shannon, onde a taxa de 

amostragem deve ser pelo menos 2 vezes a frequência máxima, ou o dobro da 

componente de frequência analógica mais elevada, foi possível concluir que 150 Hz é 

uma taxa de amostragem satisfatória, ou seja, 17 pares de sensores para a resolução 

de 12 bits, ou 32 pares de sensores na resolução de 8 bits seria o número máximo de 

nós para experimentos semelhantes aos apresentados nesse trabalho. 

O software permite que o usuário realize a calibração através de um arquivo de 

configuração. Este processo é necessário, uma vez que o sistema permite medir 

valores de condutividade de diferentes substâncias. Essa calibração é estabelecida 

por: 

 

ℎZ =
8[ − 8\
8[ − 83

 (3.2) 

  

onde, VH é o valor médio da aquisição para o tubo cheio de água, VL é o valor de 

tensão para o tubo vazio e Vm os valores das medições. 

Ao final do tempo de aquisição e processamento, o software cria um arquivo 

com extensão .ODS (OpenDocument Spreadsheet) no diretório selecionado pelo 
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usuário contendo as medidas. As planilhas ODF (OpenDocument Format) são 

chamadas de arquivos ODS. Este é um formato de arquivo padronizado pela ISO (ISO 

26300), bastante utilizado devido a sua compatibilidade com diversos programas de 

planilhas eletrônicas, incluindo o Microsoft Excel, LibreOffice e OpenOffice. Os 

formatos utilizados pelo Microsoft Office são proprietários, por isso o ODF foi criado.  

Trata-se de um formato livre e aberto para a comunidade, sendo que qualquer 

pessoa que queira desenvolver uma aplicação com suporte às extensões do padrão 

ODF pode fazê-lo sem se preocupar com direitos autorais. As planilhas que usam a 

extensão ODS geralmente podem ser convertidos em arquivos XLSX (Excel) ou 

utilizar outras extensões relacionadas. Sua compatibilidade é assegurada no MATLAB 

através da função “readtable”, facilitando o tratamento dos dados utilizando essa 

ferramenta. A escolha de um formato livre possibilita maior compatibilidade entre 

ferramentas diferentes, e a simples visualização dos dados não depende de um leitor 

especial. 

Com a finalidade de aumentar a integração entre o software de aquisição e o 

de gerenciamento, um arquivo. JSON (JavaScript Object Notation) pode ser criado 

com todas as configurações utilizadas no experimento, o que agiliza o processo de 

cadastro no Gerenciador, poupando tempo do usuário que não precisará digitar essas 

informações novamente. JSON é uma estrutura de dados em JavaScript utilizada para 

intercambio de informações entre plataformas computacionais, se tornando um 

padrão na estruturação de documentos na web, superando rapidamente o XML 

(eXtensible Markup Language) em diversos aspectos (RISCHPATER, 2015). Alguns 

desses aspectos são listados a seguir: 

 

• O JSON requer menos tags do que XML: os itens XML devem ser inseridos 
dentro de tags, sendo essas abertas e fechadas, enquanto o JSON apenas 
nomeia a tag uma vez. 

• Como o JSON é nativamente JavaScript, a utilização do método 
XMLHttpRequest para obter os dados se faz desnecessário. 

• É possível colocar métodos em JavaScript no formato JSON. 

• JSON apresenta uma leitura mais confortável que o XML 
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A ideia principal é simplificar cada vez mais partes do processo de medição, 

deixando apenas algumas poucas tarefas para o usuário executar, tanto no momento 

da aquisição dos dados, quanto no cadastro utilizando o gerenciador, minimizando 

possíveis erros de digitação e garantindo um nível de padronização dos experimentos 

no NUEM. 

 

3.4 ARQUITETURA DO SERVIDOR 

O servidor é um computador com a função de hospedar os arquivos HTML da 

interface, a aplicação PHP, o banco de dados, e os experimentos submetidos da 

sonda resistiva, provendo acesso ao gerenciador via protocolo HTTP para os clientes, 

através do servidor web. O servidor web atua na camada de aplicação, retornando 

respostas, que podem ser páginas estáticas, conteúdo dinâmico ou mensagens de 

erro. A arquitetura do servidor utilizado nesse trabalho foi composta pelas seguintes 

características: 

 

• Sistema operacional Debian GNU/Linux, versão 7.9 (wheezy); 

• Banco de dados MySQL, versão 14.14; 

• PHP, versão 5.6.24-1; 

• Servidor web Apache, versão 2.2.22; 

• Servidor SMB Samba, versão 3.6.6. 

 

As tecnologias no lado servidor foram escolhidas visando ter boa aceitação na 

comunidade de desenvolvedores, grande quantidade de documentação e exemplos 

disponíveis gratuitamente, baixo-custo e escalabilidade. A escalabilidade de um 

sistema é um ponto importante na etapa de projeção de qualquer software web, pois 

o mesmo pode obter uma taxa de crescimento muito rápida se comparado a outros 

tipos de software, o que pode refletir custos adicionais com infraestrutura de dados. 

Na fase de testes foram implementadas politicas de backup simples utilizando 

shellscript e o utilitário “cron”. Backups diários do diretório onde se encontram a 

aplicação, banco de dados e os dados experimentais são realizados e transferidos via 
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FTP para outra máquina dentro da rede da UTFPR. O script responsável pelo backup 

dos dados pode ser encontrado no APÊNDICE C.  

 

3.5 GERENCIADOR DE EXPERIMENTOS 

O Gerenciador de Experimentos é uma aplicação web responsável por 

receber, armazenar, organizar e listar os dados experimentais provenientes da sonda 

resistiva a dois fios, e é o principal produto desse estudo. Ele é composto por uma 

interface construída em HTML5 e JavaScript, juntamente com uma aplicação 

construída em PHP, conectado com um banco de dados MySQL, apresentando-se 

como uma solução de gerenciamento de dados projetada sobre medida para 

utilização dos alunos, pesquisadores e professores do NUEM, sendo o elo de ligação 

entre os componentes da plataforma.  

 

a) Especificação de Requisitos 

 

A interface foi construída com foco na experiência do usuário, utilizando 

estudos empíricos e metodologias como o Design Thinking para auxiliar na 

especificação dos requisitos básicos. Requisitos são objetivos ou restrições 

estabelecidas por clientes e usuários que definem as propriedades do sistema. As 

Tabelas 4 e 5 apresentam os principais requisitos do Gerenciador. Eles foram 

classificados em Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos não Funcionais (RNF). 

 
Tabela 4: Requisitos Funcionais (identificador e descrição) 

RF001: O sistema deve possibilitar o cadastro de experimentos feitos com a sonda 

resistiva contendo os seguintes campos: autor, data, hora, orientador, descrição do 

experimento, fluidos utilizados, observações sobre fluidos, temperatura, pressão na 

saída, observações sobre a saída, e vazões de gás e líquido (Ponto, JG, JL). 

RF002: O sistema deve permitir o envio de arquivos contendo dados experimentais. 

RF003: O sistema deve permitir apenas que usuários cadastrados acessem o seu 

conteúdo. 

RF004: O sistema fornecerá um número identificador único para cada experimento 

cadastrado no banco de dados. 



65 
 

RF005: O sistema deve fornecer meios de pesquisa para que os usuários encontrem 

experimentos cadastrados utilizando o número identificador. 

RF006: O sistema deve possibilitar o download dos dados enviados através de uma 

interface que lista todos os experimentos cadastrados. 

RF007: O sistema deve possibilitar o cadastro de novos usuários, classificando-os 

como aluno, professor ou pesquisador. 

RF008: O sistema deve possibilitar remover usuários cadastrados. 

RF009: O sistema deve possibilitar agendar experimentos no NUEM através de um 

calendário. 

RF010: O sistema deve possibilitar associar vazões de gás e de líquido com um 

experimento específico. 

RF011: O sistema fornecerá meios para realizar o download das vazões de gás e 

líquido de um experimento específico. 

 
Tabela 5: Requisitos não Funcionais (identificador e descrição) 

RNF001: Compatibilidade com navegadores Chrome, Firefox e Edge. 

RNF002: O tempo de resposta para cadastro e consulta não deve ultrapassar 15 

segundos. 

RNF003: Uso de design responsivo nas interfaces gráficas. 

RNF004: Permitir upload de arquivos compactados .ZIP contendo os dados 

experimentais. 

RNF005: Uso de arquivos JSON para cadastro de informações de novos 

experimentos. 

RNF006: O sistema deverá ser acessado completamente via navegador 

HTTP/HTML. 

RNF007: O calendário permitirá agendamento de experimentos desde que sejam 

preenchidas as seguintes informações: dia, mês, ano, titulo, horário, descrição e cor 

do evento. 

RNF008: O download das vazões de vazio serão feitas através da interface de 

visualização, em formato ODS (OpenDocument Spreadsheet). 
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b) Estrutura do Gerenciador 

 

A estrutura do Gerenciador de Experimentos possuí um sistema de navegação 

hierárquico, permitindo ao usuário saber sempre onde está, e ir para qualquer outra 

parte do gerenciador sem ter de voltar à página inicial, através da barra de menu 

sempre presente no lado esquerdo da interface. A Figura 29 mostra a estrutura de 

navegação do Gerenciador. 

 

 
Figura 28: Estrutura do Gerenciador de Experimentos 

 

Existem 03 tipos de usuários na plataforma com as seguintes permissões: 

 

• Aluno: Pode cadastrar e visualizar experimentos, além de visualizar os eventos do 

calendário; 

• Pesquisador: Pode cadastrar e visualizar experimentos, além de visualizar e criar 

eventos no calendário; 

• Professor: Pode cadastrar, visualizar e apagar experimentos, além de visualizar e 

criar eventos no calendário. Um professor também pode adicionar e remover novos 

usuários. 

 

O acesso ao Gerenciador se inicia através da tela de login (Figura 30). O 

registro de novos usuários é feito através de uma tela exclusiva que pode ser vista na 

Figura 31. Somente usuários cadastrados como “Professor” podem executar essa 

operação. 
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Figura 29: Tela inicial do Gerenciador. 

 

 
Figura 30: Tela de cadastro de novos usuários. 

 

 Realizado o login no Gerenciador, o usuário é redirecionado para a página de 

inicio (Figura 32), onde existe uma linha do tempo, com os últimos experimentos 

cadastrados. Essa linha do tempo pode ser configurada para exibir outros avisos, 

como eventos no calendário e adição novos usuários. 
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Figura 31: Tela de inicio do Gerenciador. 

 

Uma vez dentro do gerenciador, o usuário pode escolher entre as opções do 

menu. Devido ao escopo desse trabalho, será apresentada apenas a opção “Sonda 

Resistiva” dentre os diversos sensores que aparecem no menu. Nessa opção o 

usuário pode escolher entre “Cadastrar Experimento” e “Visualizar Experimentos”. Na 

primeira opção é possível cadastrar experimentos utilizando os dados gerados pelo 

software de aquisição apresentado na Seção 3.3.  

 

Um formulário contendo as seguintes informações é exibido na tela, conforme 

mostra a Figura 33: 

 

1 – Observações sobre os fluidos utilizados, especificação do tipo de fluido separados 

por vírgula; 

2 – Observações sobre a saída do escoamento, pressão na saída e temperatura; 

3 – Configurações de Vazão de Gás e Líquido, onde o usuário adiciona e remove 

dinamicamente a quantidade de pontos de medição e suas respectivas vazões (JG e 

JL) apenas clicando no botão “+”; 

4 – Outras informações e descrições sobre o experimento, como nome do 

responsável, data e hora de realização, orientador. Nesse quadro também são 

anexados os arquivos, como mostra o detalhe na Figura 34. 
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Figura 32: Tela de cadastro de experimentos. 

 

 
Figura 33: Inserção de informações adicionais e anexos. 

 

 Para visualizar os experimentos cadastrados da sonda resistiva o usuário deve 

acessar o link “Visualizar Experimentos”. Uma tabela é exibida com todos os 

experimentos cadastrados no Gerenciador, juntamente com suas informações e 

número identificador, conforme é mostrado na Figura 35. 
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Figura 34: Tela de visualização de experimentos cadastrados. 

 

Clicando no botão “+”, o menu de opções é estendido, mostrando as 

observações, descrição do experimento e um painel de ações. As ações desse painel 

são: download dos dados (ODS), download dos arquivos de bancada (LVM), 

download do arquivo JSON, apagar experimento, exportar vazões de gás e líquido 

para uma planilha ODS (Figura 36) e visualizar vazões de gás e líquido. Uma barra 

de pesquisa está localizada no canto superior direito da tabela para realizar buscas 

simples utilizando o número identificador do experimento 

O Gerenciador também permite o agendamento de experimentos no NUEM 

através de uma tela que exibe um calendário (Figura 37), possibilitando a visualização 

dos eventos cadastrados por mês, semana ou dia. Essa função é bastante útil para 

os professores poderem organizar experimentos, utilizando de forma mais eficiente a 

estrutura do laboratório. 
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Figura 35: Visualização das vazões e exportação para planilha formato ODS. 

 

 
Figura 36: Tela de agendamento de experimentos no NUEM. 
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c) Logica de Aplicação (Cadastro de Experimentos) 

 

A lógica de aplicação referente ao processo de cadastro de experimentos é 

detalhada no fluxograma presente na Figura 38. 

 

 
Figura 37: Fluxograma do processo de cadastro de experimentos. 
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Após o cadastro, os arquivos são disponibilizados de três maneiras: pela tela de 

visualização, através de uma pasta via servidor SMB e por SSHFS, que é uma 

ferramenta que utiliza o OpenSSH para habilitar a montagem de sistemas de arquivos 

remotos na máquina local, de forma transparente para o usuário. Tais funcionalidades 

permitem aos usuários fazerem o download dos dados experimentais mesmo quando 

a interface estiver indisponível. 
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4 RESULTADOS 
 
 

Com a finalidade de testar a plataforma de maneira prática, foram definidos 32 

pontos de medição em regiões de velocidades de mistura constantes, levando-se em 

consideração as limitações da bancada experimental utilizada. Os testes foram 

realizados para JG variando de 0,4 m/s a 1,5 m/s, e JL variando de 0,5 m/s a 2,0 m/s 

para escoamento do tipo ar/água em uma tubulação horizontal de 26mm de diâmetro, 

com tempo de aquisição de 120 segundos. A grade está disposta graficamente na 

Figura 39 utilizando o mapa de fluxo de (TAITEL et al., 1976). Na Tabela 6 são 

mostrados os valores das velocidades superficiais testadas experimentalmente. 
 

Tabela 6: Pontos experimentais do presente estudo. 
Ponto JG 

[m/s] 
JL 

[m/s] 
 Ponto JG 

[m/s] 
JL 

[m/s] 
1 0,4 0,5  17 0,8 0,5 
2 0,4 1,0  18 0,8 1,0 
3 0,4 1,5  19 0,8 1,5 
4 0,4 2,0  20 0,8 2,0 
5 0,5 0,5  21 0,9 0,5 
6 0,5 1,0  22 0,9 1,0 
7 0,5 1,5  23 0,9 1,5 
8 0,5 2,0  24 0,9 2,0 
9 0,6 0,5  25 1,0 0,5 

10 0,6 1,0  26 1,0 1,0 
11 0,6 1,5  27 1,0 1,5 
12 0,6 2,0  28 1,0 2,0 
13 0,7 0,5  29 1,5 0,5 
14 0,7 1,0  30 1,5 1,0 
15 0,7 1,5  31 1,5 1,5 
16 0,7 2,0  32 1,5 2,0 
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Figura 38: Grade de testes com dados provenientes dos sensores resistivos instalados na 
bancada experimental do NUEM, onde os pontos são caracterizados pelo padrão golfadas. 
Pontos em vermelho representam P01 e P32 que possuem as menores e maiores vazões, 

respectivamente. 
 

Através do mapa de fluxo observa-se que os padrões de escoamento 

encontrados são caracterizados como padrão em golfadas, como previsto pelo mapa 

de fluxo da literatura. O padrão foi limitado apenas à golfadas devido as limitações da 

bancada experimental. 

Esse teste gerou 32 arquivos ODS referente aos pontos, 32 arquivos LVM 

contendo informações da bancada e 1 arquivo JSON com as configurações utilizadas 

no software de aquisição. Os arquivos ODS e LVM foram compactados para que 

possam ser enviados ao servidor. A Tabela 7 mostra o tamanho dos arquivos 

compactados, totalizando um experimento de 40 MB aproximadamente. 
 

Tabela 7: Tamanho dos arquivos do experimento teste contendo 32 pontos de medição. 
Arquivo Tamanho 

ODS-Experimento-2017-01-10--13-09-07.zip 39,8 MB 

LVM-Experimento-2017-01-10--13-09-07.zip 113 KB 

 

Por padrão, o PHP define o tamanho máximo de envio em 2MB ou menos. O 

tamanho máximo para envio de um único arquivo foi alterado para 300MB com a 

finalidade de evitar a sobrecarga do servidor devido ao tempo de resposta, atendendo 

grande parte dos experimentos do NUEM com a sonda resistiva, que possuem em 
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média de 30 a 50 pontos de medição. Como demonstração, series temporais dos 

pontos 1 e 32 são apresentadas na Tabela 8. 
Tabela 8: Serie temporal dos pontos P01 e P32. 

Padrão Série temporal da fração de vazio 
 
 
 
Golfadas 
JG = 0,4 

m/s 

JL = 0,5 

m/s 

[P01] 

 

 
 
 
Golfadas 
JG = 1,5 

m/s 

JL = 2,0 

m/s 

[P32] 
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Observa-se que as curvas possuem formatos característicos do padrão de 

escoamento golfadas. Nesse padrão, a série se comporta como uma onda quadrada, 

com regiões em que α ≈ 0, caracterizando a passagem de um pistão de líquido, e 

regiões com um α intermediário, caracterizando a passagem de uma bolha. 

O arquivo JSON (Tabela 9) mostra as configurações utilizadas no software de 

aquisição. Todas essas informações são lidas pelo gerenciador e inseridas no banco 

de dados automaticamente, sendo associadas aos arquivos do experimento. 
 

Quadro 1: Arquivo JSON gerado pelo software de aquisição. 

{ 

  "Horario": "2017-01-10 10:26:15", 

  "Taxa": 1500, 

  "Tempo": 120, 

  "SensorA": true, 

  "SensorB": true, 

  "Trigger": true, 

  "Resolucao": "12 bits", 

  "QuantSensores": 2, 

  "ListaSensores": [ 

    224, 

    85 

  ], 

  "Sensores": [ 

    { 

      "Sensor": 224, 

      "IdPlaca1": 0, 

      "IdPlaca2": 0, 

      "DistEntrada": 0.0, 

      "DistPlacas": 0.0 

    }, 

    { 

      "Sensor": 85, 

      "IdPlaca1": 0, 

      "IdPlaca2": 0, 

      "DistEntrada": 0.0, 

      "DistPlacas": 0.0 

    } 

  ] 

} 
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Este arquivo contém diversos parâmetros relevantes acerca do experimento, 

tais como resolução utilizada, como taxa de aquisição, tempo de aquisição, 

quantidade de sensores, ID dos sensores e distância entre as placas dos sensores, 

sendo que o mesmo pode ser importado dentro do software de aquisição, com o intuito 

de carregar as informações do experimento, evitando que o usuário configure 

novamente um novo experimento que utilize os mesmos parâmetros. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
5.1 CONCLUSÕES 

Nas organizações as tarefas são definidas por processos. Estudar estes 

processos significa desenvolver ações que possam prover um aumento da 

produtividade. Tais aumentos consistem em eliminar tempos de espera, produção e 

tarefas desnecessárias, entre outros fatores. 

Neste trabalho foi proposto uma plataforma de aquisição e gerenciamento de 

dados, construída conforme requisitos do Núcleo de Escoamento Multifásico da 

UTFPR, com o intuito de aumentar a produtividade, com foco nos processos que 

envolvem aquisição e organização dos dados obtidos, resolvendo um problema real 

dos usuários do laboratório. Os dados que alimentam a plataforma são provenientes 

de uma rede de sensores resistivos que necessitou adequações para ser integrada à 

plataforma, sendo instalada em uma planta de testes conforme detalhes do Capítulo 

3.  

Com base na utilização da plataforma e dos resultados experimentais, é 

possível fazer as seguintes afirmações: 

 

• O uso do protocolo CAN permitiu uma montagem simples e eficiente, 
possibilitando aquisição de dados em longas distâncias com alta taxa de 
transferência, permitindo também a instalação ou troca rápida de sensores 
defeituosos no barramento, através de um conector de derivação; 

• O uso de tecnologias livres e populares como o PHP facilita manutenções 
adaptativas, corretivas e evolutivas, pois dispõe de uma grande base de 
desenvolvedores e documentação; 

• Constatou-se uma redução no tempo do processo de medição (comparado com 
o equipamento antigo), pois o software de aquisição proposto é construído em 
C#, não dependendo do LabVIEW para funcionar, e os sensores foram 
construídos de maneira profissional, minimizando falhas na leitura; 

• Limitações de velocidade foram resolvidas através de uma interface com alta 
taxa de transferência, utilizando barramento PCI-Express; 

• Os usuários que tratam os dados utilizando programas de planilha eletrônica 
não precisam mais converter os dados em formato DAT utilizando o MATLAB, 
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pois eles já estão disponíveis em um formato aberto (ODS), pronto para uso 
logo após a aquisição; 

• Os usuários possuem os dados dos pontos e vazões classificados em um único 
lugar, e podem utilizar experimentos submetidos por outros usuários, através 
da ferramenta de busca no gerenciador; 

• Foi desenvolvido uma ferramenta de agendamento para o laboratório, 
facilitando a gestão da planta de testes. 

 

A Tabela 9 mostra um comparativo sintetizando as principais características 

dos dois sistemas de medição, atual e o apresentado nesse trabalho.  

 
Tabela 9: Comparativo entre o sistema de medição atual e o apresentado. 

 Características  Atual Proposto 
Sensor Resistivo a dois fios Resistivo a dois fios 

Interface com PC NI USB-6211 Moxa PCI-E/CAN 
Endereçamento dos 

sensores 
Não Sim 

Número máx. de canais 16 32 
Formato dos dados DAT ODS 

Linguagem do software de 
aquisição 

LabVIEW C# 

Permite medições em longas 
distâncias 

Não Sim 

Gerenciamento de dados Não Sim 

 
5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Devido a multidisciplinaridade deste trabalho, vários pontos de melhoria podem 

ser explorados, tais como: 

 

• Automatizar o processo de inserção dos valores de vazão através da leitura 
dos mapas de Taitel, ou de algum arquivo proveniente do software de 
aquisição; 

• Gerar mapas de fluxo através do gerenciador; 

• Estender o gerenciador para receber dados de outros sensores, como o wire-
mesh, sensor capacitivo, e ótico; 
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• Implementar um sistema de avisos via email na agenda do laboratório; 

• Melhorar a arquitetura do servidor, separando o banco de dados do servidor de 
arquivos, ou do servidor de aplicações; 

• Testar e melhorar a segurança da plataforma contra ataques de injeção SQL e 
demais vulnerabilidades; 

• Verificar o desempenho geral da plataforma com vários acessos simultâneos, 
e uma grande base de dados instalada. 
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APÊNDICE A – Guia Rápido de Cadastro 
 

 

Visão Geral 
 
 A interface do Gerenciador de Experimentos é construída para ser de fácil 

acesso e responsiva, podendo ser acessado de um PC ou smartphone, uma vez que 

ela se adapta ao tamanho da tela do usuário.  

 

 
Figura 39: Tela de login. 

 

Passo 1: Login no Gerenciador 
 

A tela de login é utilizada para autenticar os usuários no Gerenciador. Você 

pode acessá-la digitando o endereço do servidor na barra de endereços do seu 

navegador. 

Para ter acesso, entre em contato com algum professor e solicite o cadastro 

do seu email, juntamente com a senha de acesso. 
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Elementos da Tela de Login 

Elemento Descrição 

Campo email  Entre com seu email cadastrado 

Campo senha Entre com sua senha  

Botão Acessar Clique nesse botão para acessar o Gerenciador 

Botão Recuperar senha Clique nesse botão para recuperar a senha de 

acesso ao Gerenciador  

 
Passo 2:  Inicio do Gerenciador 
 

 
Figura 40: Tela incial com timeline. 

 
Barra de Menu 
 
 Como mostra a Figura 41, a tela de menu fornece acesso a todas as opções 

da plataforma. Ela pode esconder a opção “Cadastrar Usuário” se você for um aluno. 

Para cadastrar um novo experimento, clique no equipamento desejado e após o menu 

se abrir, clique em “Inserir Experimentos” 
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Elementos da Barra de Menu 

Início Volta para a página inicial 

Sonda Resistiva Inserir Experimentos / Visualizar Experimentos 

Wire-Mesh 64x64 Inserir Experimentos / Visualizar Experimentos 

Sensor Ótico Inserir Experimentos / Visualizar Experimentos 

Sensor Capacitivo Inserir Experimentos / Visualizar Experimentos 

Videos Acessa a Galeria 

Agendar Experimentos Acessa o Calendário 

Cadastrar Usuário Acessa a Tela de Cadastro 

 
Passo 3: Preparação dos Arquivos 
 
 Os arquivos de dados e da bancada precisam estar compactados no formato 

ZIP, em um único arquivo para serem carregados pelo gerenciador, conforme ilustra 

a Figura 42 

 

 
Figura 41: Faça a compactação ZIP de todos os arquivos ODS e LVM em pacotes únicos. 

 

 

 

dadosODS.zip 
 
dadosLVM.zip 
 
arquivoJSON.json 
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Passo 4: Envio e Cadastro de Experimentos 
 
 Na tela de cadastro (Figura 43) é mostrado um formulário onde o usuário 

precisa preencher todas as informações e anexar os arquivos compactados, 

juntamente com o arquivo JSON.  Se o envio foi feito de forma correta, uma 

mensagem na tela é exibida com o identificador do experimento no canto inferior 

direito, como mostra a Figura 44. 

 

 
Figura 42: Tela de cadastro. 

 

 
Figura 43: Caixa verde sinalizando que o envio foi realizado com sucesso. 
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APÊNDICE B – Esquemático do derivador CAN 
 
 

 
Figura 44 - Esquemático do derivador "T" 
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APÊNDICE C – Derivador “T” 
 
 

 
Figura 45 - Derivador "T" instalado no barramento CAN 
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APÊNDICE D – Script para Backup 

 

 

#!/bin/sh 
# Script de backup de dados do Gerenciador de Experimentos do NUEM-UTFPR 
 
DIR_ORIG="/var/www/gexp" 
BKP_NAME="gexp." 
BKP_EXT=".tar.gz" 
FTP_HOST="192.168.10.10" 
FTP_USER="NUEM" 
FTP_PASS="senh@Nuem" 
 
# compactação dos arquivos 
tar zcf ./${BKP_NAME}`date +%Y_%m_%d`${BKP_EXT} ${DIR_ORIG} 
 
# envio para o FTP 
ftp -in <<EOF 
open $FTP_HOST 
user $FTP_USER $FTP_PASS 
bin 
hash 
prompt 
del $BKP_NAME 
mkdir $DATA 
cd $DATA 
put ${BKP_NAME}`date +%Y_%m_%d`${BKP_EXT} 
bye 
EOF 
 
# mensagem de resultado 
echo "Backup via FTP realizado com sucesso." 
echo "Diretório: ${DIR_ORIG}" 
echo "Destino: ${FTP_HOST}/${BKP_NAME}`date +%Y_%m_%d`${BKP_EXT}"; 
exit 0 

 

 

 

 

 


