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RESUMO 

 

VELASCO PEÑA, H. F. (2012). Estudo topológico de escoamento trifásico óleo-

água-ar através de sensor de impedância de resposta rápida do tipo “wire-mesh”. Texto 

redigido para o Exame de Doutorado - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

A ocorrência frequente de escoamentos multifásicos em tubulações tem motivado um 

grande interesse acadêmico nas últimas décadas. O caso particular de escoamentos líquido-

líquido é geralmente encontrado na indústria do petróleo, onde uma série de aplicações envolve 

escoamentos óleo-água, tais como a produção de petróleo e seu transporte. No entanto, ele não 

tem recebido a mesma atenção quando comparado com escoamentos gás-líquido. Ainda não 

existe uma explicação física razoável para um número significativo de fenômenos observados 

em escoamento óleo-água, como o fenômeno de redução de atrito, observado em escoamento 

disperso, e a estrutura interfacial ondulada em escoamento estratificado. Os escoamentos 

trifásicos têm sido ainda menos estudados. Há técnicas de medição, desenvolvidas para 

escoamento gás-líquido, que supostamente são adaptáveis aos escoamentos líquido-líquido, 

mas várias delas ainda precisam de validação adequada. O sensor wire-mesh, um método 

híbrido baseado na medição de resistência ou capacitância, que combina medição local intrusiva 

da fração de fase e imagens tomográficas transversais, oferece uma boa resolução espacial e 

alta resolução temporal em comparação com outras técnicas atuais. Porém, a literatura existente 

em aplicações do sensor wire-mesh cobre quase apenas o escoamento gás-líquido e, até agora, 

não é possível avaliar o limite de viscosidade do fluido para a sua aplicação. Neste contexto, 

este projeto propõe o estudo de aspectos importantes da fenomenologia de escoamentos líquido-

líquido e líquido-líquido-gás com o auxílio da tecnologia wire-mesh. O principal objetivo 

prático é a validação da técnica wire-mesh como ferramenta de referência para o 

desenvolvimento de instrumentação para aplicações em campos petrolíferos, com especial 

atenção devotada ao efeito da viscosidade do óleo sobre a confiabilidade da medição e à 

extensão da tecnologia para lidar com escoamentos óleo-água-gás. 

Palavras-chave: Sensor wire-mesh, Escoamento trifásico, Escoamento óleo-água, Óleo 

viscoso, Instrumentação. 





ABSTRACT 

 

VELASCO PEÑA, H. F. (2012). Topologic study of three-phase pipe flow by means of 

fast-response wire-mesh impedance sensor. Text written for the DSc. thesis defense 

examination – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2012. 

 

The frequent occurrence of multiphase flows in pipes has motivated a great research 

interest over the last decades. The particular case of liquid-liquid flow is commonly encountered 

in the petroleum industry, where a number of applications involve oil-water flow such as crude 

oil production and transportation. However, it has not received the same attention when 

compared to gas-liquid flow. There is no reasonable physical explanation for a significant 

number of phenomena observed in oil-water flow, as the drag reduction phenomenon observed 

in dispersed flow and the interfacial wavy structure of stratified flow. Much less has been 

investigated when it comes to three-phase flow. Several measurement techniques that are 

supposed to be adaptable to liquid-liquid flow have been proposed recently, but many of them 

still need proper validation. The wire-mesh sensor, a hybrid impedance-based method that 

combines intrusive local measurement of phase fraction and tomographic cross-sectional 

imaging, offers good spatial resolution and high temporal resolution in comparison with other 

current techniques. However, the existing literature on wire-mesh sensor applications covers 

almost only the gas-liquid flow and, so far, it is not possible to evaluate the fluid-viscosity limit 

for its application. In that context, this project proposes the study of important aspects of liquid-

liquid and liquid-liquid-gas flow phenomenology with the aid of the wire-mesh technology. 

The main goal is the validation of the wire-mesh technique as a reference tool for the 

development of instrumentation for oilfield application, with especial attention paid to the effect 

of oil viscosity on measurement reliability and the extension of the technology for dealing with 

oil-water-gas flow. 

 

Keywords: Wire-mesh sensor, Three-phase flow, Oil-water flow, Viscous oil, 

Instrumentation. 
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INTRODUÇÃO 

Escoamentos multifásicos estão presentes em diversos processos naturais e industriais, 

como exemplos: água fervente, fumaça, areia movediça, tempestades de areia, chuva, neblina, 

bolhas no refrigerante, torres de destilação e absorção, caldeiras, condensadores, torres de 

resfriamento, reatores químicos e nucleares, produção e transporte de petróleo e gás, entre 

outros. 

Na produção de petróleo é comum o escoamento de misturas formadas por óleo, água, 

gás e outros componentes gerando variados padrões de escoamento. Mas, através da revisão da 

literatura, foi possível detectar as seguintes lacunas:  

1. São escassos os dados experimentais disponíveis na literatura sobre escoamento 

trifásico óleo-água-ar e não há sequer uma caracterização de padrões de escoamento 

consolidada.  

2. A técnica tomográfica baseada na sonda wire-mesh encontra-se em desenvolvimento, 

tendo sido aplicada quase que exclusivamente em sistemas gás-líquido. Além disso, 

a possibilidade de aplicação da wire-mesh em sistemas compostos de fluidos viscosos 

ainda é uma incógnita.  

 

Como esses padrões precisam ser estudados para conhecer as características e possíveis 

aplicações e tendo em vista as lacunas detectadas na literatura, o objetivo primordial desta 

pesquisa é:  

 Desenvolvimento de uma sonda wire-mesh de impedância calibrada para o estudo de 

escoamento trifásico óleo viscoso-água-ar. 

 

Para alcançar o objetivo são destacadas as metas físicas deste projeto:  

a. Pesquisa bibliográfica sobre escoamento trifásico óleo viscoso-água-ar em tubulação 

vertical e sobre tomografia elétrica, com atenção especial devotada à sonda wire-

mesh.  

b. Projeto, desenho e construção de sondas wire-mesh para tubulação de 2 e 3 polegadas, 

incluindo flanges em material transparente e sistema de visualização para filmagens 

de alta velocidade. 
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c. Projeto, desenho e construção de circuito eletrônico para permitir a medição 

simultânea de condutividade e permissividade.  

d. Desenvolvimento e implementação de softwares para tratamento de sinais, visando à 

medição de fração volumétrica média no espaço e no tempo (holdup), fração de fase 

local média no tempo na seção transversal, frações de fase cordais médias no tempo 

e fração de fase local na seção transversal ao longo do tempo (imagem virtual). 

e. Caracterização subjetiva preliminar dos padrões de escoamento trifásicos e 

levantamento de cartas de fluxo trifásicas em uma tubulação vertical de 2 polegadas 

de diâmetro, baseados na observação de filmes obtidos via câmera filmadora digital 

de alta velocidade, nas instalações experimentais do NETeF.  

f. Aplicação da sonda wire-mesh para a caracterização objetiva dos padrões de 

escoamento trifásico. 

g. Redação de relatórios de produtividade e tese.  

 

O trabalho foi organizado nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1: revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados aos escoamentos líquido-

líquido-gás e a instrumentação usada neles, com ênfase nos métodos de medição de 

escoamentos trifásicos e tomografia por meio do sensor tipo wire-mesh.  

Capítulo 2: marco teórico referente a revisão das características elétricas de misturas 

trifásicas e técnicas de medição compatíveis com o sensor tipo wire-mesh. 

Capitulo 3: descrição do trabalho experimental. Descrição do circuito experimental, 

montagem da linha de teste. Apresentação de equipamentos e instrumentação utilizados e 

metodologia experimental. Descrição dos testes experimentais realizados em tubulações. 

Capítulo 4: apresentação dos resultados experimentais. Apresentação e análise de dados 

coletados em tubulações. Circuito proposto para medição da permissividade complexa num 

escoamento trifásico.  
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CAPÍTULO 1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Serão discutidos neste capítulo tópicos sobre escoamentos multifásicos, incluindo 

definições básicas; em especial, os escoamentos trifásicos óleo-água-ar. Trata-se também do 

desenvolvimento de sensores para escoamentos trifásicos em tubulações, em especial as 

técnicas de tomografia e o funcionamento do sensor wire-mesh, considerando os trabalhos de 

maior importância para o desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, os termos básicos do 

escoamento trifásico líquido-líquido-gás serão definidos; logo em seguida, serão abordados 

tópicos relacionados principalmente ao estudo da medição das características elétricas de 

escoamentos.  

1.1 ESCOAMENTO MULTIFÁSICO  

Os escoamentos multifásicos consistem no escoamento simultâneo de diferentes estados 

de agregação de uma substância, como gás, líquido e sólido em um espaço determinado. Cada 

uma dos estados das sustâncias recebe o nome de fase. A distribuição geométrica das fases pode 

adquirir diversas formas, o que é chamado de padrão de escoamento ou regime de escoamento. 

Os escoamentos multifásicos estão presentes em uma grande gama de aplicações da engenharia, 

entre elas podem-se citar as indústrias petrolífera, química, nuclear e geotérmica, e inclusive 

em outras menos esperadas como a eletrônica. Na indústria petrolífera os escoamentos bifásicos 

gás-óleo e óleo-água em tubulações tem recebido uma ampla atenção por parte dos 

pesquisadores. A melhoria na compreensão dos fenômenos que governam os escoamentos 

podem levar, entre outras coisas, a baixar os custos de produção de gasolina e derivados, evitar 

situações de catástrofes humanas e ambientais e aproveitar melhor as fontes não renováveis 

disponíveis.  

Em geral, cada padrão é estudado separadamente, segundo as condições e variáveis 

relevantes de cada estudo. Para Falcone et al. (2009) as seguintes variáveis têm influência num 

escoamento bifásico numa tubulação: 

 Propriedades, frações e velocidades das fases. 

 Temperatura e pressão de operação. 

 Diâmetro, forma, inclinação e rugosidade da tubulação. 
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 Presença de elementos na tubulação (por exemplo, cotovelos, registros, junções 

em T). 

 Tipo de escoamento: estacionário, pseudo-estacionário ou transiente. 

Essas variáveis influenciam o padrão de escoamento e, consequentemente, os modelos 

matemáticos utilizados para prever os fenômenos devem levá-las em consideração. Estes 

modelos geralmente são derivados das equações de transferência de massa, quantidade de 

movimento e energia, aplicadas a cada fase, incluindo condições de salto entre as fases. Quanto 

maior o número de fases, de condições e variáveis, maior é a complexidade desses modelos. 

Em muitos casos, os escoamentos são tão complexos a ponto de inviabilizar a derivação ou 

aplicação de um modelo matemático baseado numa única teoria. Assim, eles têm que ser 

complementados por relações empíricas, as relações de fechamento. Por outro lado, a 

compreensão dos fenômenos físicos relacionados a um determinado padrão de escoamento tem 

resultado em modelos específicos mais refinados. Por exemplo, Bannwart et al. (2012) tem 

avançado na modelagem do padrão anular óleo viscoso-água, onde um filme de água é utilizado 

como “lubrificante” para o escoamento de óleo viscoso, o que visa aumentar a produção de um 

poço de petróleo,  Figura 1. 

 

 

Figura 1. Escoamento bifásico de óleo viscoso e água em padrão anular num poço experimental da 

Petrobras. O filme de água tem um efeito “lubrificante” que ajuda a aumentar a produção de óleo, 

Bannwart et al. (2012).  
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1.1.1. Definições  

Nesta seção se realiza uma breve descrição das variáveis, parâmetros e conceitos 

desenvolvidos ao longo do texto. 

a. Fração volumétrica instantânea da fase. 

É a razão entre o volume ocupado por uma fase, 
iVol , e o volume total, 

TVol , numa 

pequena seção no mesmo instante de tempo. É um dos principais parâmetros na investigação 

experimental de escoamentos multifásicos. Para um escoamento óleo-água-gás se pode escrever 

a fração de gás 𝛼𝑔 como 
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 (1.2) 

onde 
oVol  e 

wVol  são os volumes ocupados pelo óleo e a água, respetivamente. 

Da mesma forma, é possível definir a frações de cada líquido óleo, 
o , e água, 

w , 

como 
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e a soma das frações deve ser igual à unidade 

 o w g    
 (1.5) 

b. Velocidade superficial e velocidade da mistura 

A velocidade superficial é uma das variáveis mais usadas nas equações do escoamento 

multifásico. Esta é a vazão volumétrica da fase i, 
iQ , dividida pela área da seção transversal da 

tubulação, 𝐴𝑇. Para o cálculo dessa variável para uma fase determinada, admite-se que só essa 

fase está escoando através da seção transversal total da tubulação. 
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c. Velocidade superficial da mistura 

A velocidade superficial da mistura é definida como a vazão volumétrica total 𝑄𝑇 

dividida pela área da seção transversal da tubulação, ou, a soma das velocidades superficiais de 

cada fase 
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 (1.8) 

 o w gj j j j  
 (1.9) 

d. Razão Gás-Óleo (GOR) 

É definida como a razão entre a vazão volumétrica de gás e a vazão volumétrica do óleo. 

As duas vazões devem ser convertidas às mesmas condições de pressão e temperatura. É 

expressa em volume sobre volume, por exemplo m3/m3. 
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e. Fração volumétrica de gás (GVF) 

É a vazão volumétrica de gás relativa à vazão volumétrica multifásica total QT. As 

pressões e temperaturas devem ser convertidas às mesmas condições; podem ser padrão ou as 

de uma secção da tubulação. 
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  (1.11) 

f. Razão volumétrica de líquido ou Retenção de líquido (Liquid Hold-up) 

Duas definições se podem achar na literatura. Na primeira, é a razão da área transversal 

ocupada pelas fases líquidas numa tubulação e a área da seção transversal, Dahl et al. (2005), 
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Mas é mais comum a definição relacionada com o volume. Deste modo, é a razão de 

volume de líquido numa seção de uma tubulação e o volume total da seção, no mesmo instante 

de tempo, Guo et al. (2005). Assim,  
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g. Corte de água (Water cut - WC) 
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É a vazão volumétrica de água relativa à vazão volumétrica dos líquidos (óleo e água), 

nas pressões e temperaturas padrão.  

 
w

o w

Q
WC

Q Q


   (1.14) 

1.1.2. Escoamento trifásico líquido-líquido-gás 

Os escoamentos trifásicos ocorrem frequentemente na indústria do petróleo, por 

exemplo, na produção de hidrocarbonetos onshore e offshore. Algumas das razões para que isso 

ocorra são expostas por Bannwart et al. (2009): 

1. A água está comumente presente nos reservatórios e acompanha a produção de óleo 

e gás natural, a qual sobe naturalmente desde o reservatório; 

2. A água é produzida devido à injeção de água ao reservatório no momento da 

produção; 

3. A mudança das condições pressão, volume e temperatura na extração dos 

hidrocarbonetos pode causar que os fluidos passem de sua fase líquida à fase gasosa.  

Assim, o conhecimento das características dos escoamentos de óleo-água-gás, tais como 

os padrões de escoamento, quedas de pressão e frações pode ter um impacto significativo na 

concepção, projeto, dimensionamento e operação das tubulações e prevenir, por exemplo, sua 

corrosão, falhas operacionais, produção deficitária e acidentes. Por isso, é necessário 

desenvolver modelos matemáticos para a predição do comportamento em diferentes condições. 

No trabalho de Bannwart et al. (2004) se apresenta um dos estudos mais detalhados dos 

padrões de escoamento que podem ocorrer um escoamento trifásico numa tubulação horizontal. 

Os padrões observados em tubulação horizontal por aqueles autores estão ilustrados na Figura 

2. A classificação dos padrões de escoamento trifásicos no tubo horizontal foi feita pela 

classificação dos escoamentos com relação à água, a fase contínua, como duplas da relação ar-

água e óleo-água, para depois ser combinada numa classificação trifásica. Os nomes dados as 

duplas são nomeados analogamente a escoamentos bifásicos gás-líquido. Este estudo foi feito 

numa tubulação horizontal de vidro de 2,84 cm de diâmetro interno. Os autores usam a 

nomenclatura seguinte: B- Bolhas dispersas, A- anular, S- estratificadas e I- intermitentes. A 

descrição dos nove padrões de escoamento horizontal observados pelos autores é dada a seguir:  

a) Bg-Bo: bolhas de gás – bolhas de óleo (Figura 2.a). Bolhas esféricas de óleo estão 

dispersas através da seção transversal do tubo. Essas bolhas seguem o perfil de velocidades da 

água (em velocidades altas perto do centro do tubo e em velocidades mais baixas perto das 
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paredes dos tubos). A fase gasosa é também constituída por bolhas, embora localizadas na parte 

superior da seção transversal da tubulação, isto devido à menor densidade do gás.  

b) Bg-Ao: Gás em bolhas - Óleo anular (Figura 2.b). A fase de óleo é contínua e forma 

um corpo no centro do tubo com a água fluindo perto das paredes. O gás flui na mesma forma 

descrita no padrão anterior, mas também poderia aparecer entre as ondas interfaciais do óleo 

para baixas vazões de água.  

c) Bg-Io: Gás em bolhas - Óleo intermitente (Figura 2.c). A fase de óleo apresentou-se 

como bolhas de tamanhos maiores que se fusionaram para formar bolhas alongadas, que escoam 

através da porção superior do tubo.  

d) Bg-So: Gás em bolhas - Óleo estratificado (Figura 2.d). A fase de óleo é estratificada 

e contínua, embora neste caso o óleo escoa muito perto da parte superior, devido à segregação 

gravitacional. No entanto, a água forma uma fina película entre o óleo e a parede de topo. A 

fase gasosa se apresenta como bolhas entre a fase de óleo e a parede do topo. 

e) Ig-Bo: Gás Intermitente - Óleo em bolhas (Figura 2.e). O gás apresenta-se como 

bolhas grandes que muitas vezes ocupam quase toda secção transversal, com exceção de uma 

pequena fração de líquido. Estas bolhas de gás alongadas causaram agitação forte nas fases 

líquidas, composta por uma fase de água contínua com bolhas de óleo dispersas. 

f) Ig-Ao: Gás Intermitente - Óleo anular Figura 2.f). A configuração dos líquidos neste 

padrão consistiu-se de uma fase de óleo contínua lubrificada por uma película de água ao redor, 

mesmo quando passa uma bolha de gás alongada.  

g) Ig-Io: Gás Intermitente - Óleo intermitente (Figura 2.g). A fase líquida neste padrão 

estava composta de uma fase de água contínua, que se manteve em contato com a parede do 

tubo, e óleo em bolhas alongadas. Também se podia apresentar uma emulsão de pequenas 

gotículas de óleo na água.  

h) Sg-Bo: Gás estratificado - Óleo em bolhas (Figura 2.h). A fase gasosa é contínua e 

estratificada na parte superior do tubo. A fase de óleo tem bolhas esféricas que escoam na parte 

superior de uma fase contínua de água, em alguns casos apresentou-se uma interface ondulada.  

i) Sg-So: Gás estratificado - Óleo estratificado (Figura 2.i). Este padrão de escoamento 

exibiu uma segregação por gravidade de três fases contínuas e ocorreu para baixas vazões de 

água, óleo e gás. As fases líquidas apresentaram ondas interfaciais que não tocam a parede de 

topo. 
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a) Bg-Bo: Bolhas de gás - Bolhas de óleo b) Bg-Ao: Bolhas de gás - Óleo anular 

  
c) Bg-Io: Bolhas de gás - Óleo intermitente d) Bg-So: Bolhas de gás - Óleo estratificado 

  
e) Ig-Bo: Gás Intermitente - Bolhas de óleo f) Ig-Ao: Gás Intermitente - Óleo anular 

 
g) Ig-Io: Gás Intermitente - Óleo intermitente 

  
h) Sg-Bo: Gás estratificado - Bolhas de óleo i) Sg-So: Gás estratificado - Óleo estratificado 

 

Figura 2. Padrões de escoamento trifásico em tubulação horizontal detalhados por Bannwart et al. 

(2004).  

Este trabalho tem um complemento em tubo vertical com o artigo de Bannwart et al. 

(2005). Eles continuam usando a água como a fase contínua e os nomes são dados aos padrões 

tendo essa fase como referência. O trabalho visualiza seis tipos de escoamentos (Figura 3). Os 

escoamentos tratados são: 

 a) Bg-Ao: Gás em bolhas - Óleo anular (Figura 3.a) Este padrão é semelhante ao 

escoamento óleo-água anular, com exceção de que aqui as bolhas de gás são vistas na fase de 

água. A interface óleo-água é tipicamente ondulada.  

b) Ig-Ao: Gás intermitente - Óleo anular (Figura 3.b) A fase de gás forma bolhas de 

grandes dimensões que rodeiam parcialmente um núcleo oleoso ainda contínuo.  
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c) Bg-Io: Gás em bolhas - Óleo intermitente (Figura 3.c) O gás forma pequenas bolhas 

e o óleo forma bolhas de grandes dimensões.  

d) Bg-Bo: Gás em bolhas - Óleo em bolhas (Figura 3.d) Este padrão foi observado para 

gás e óleo com baixas velocidades, mas a água com velocidade suficientemente alta para manter 

o óleo separado em pequenas bolhas.  

e) Ig-Io: Gás intermitente - Óleo intermitente (Figura 3.e) Para o gás e o óleo se formam 

grandes bolhas que estão muito próximas uns das outras. Uma observação detalhada mostra que 

a bolha de óleo é sugada pela esteira deixada pela bolha de gás.  

f) Ig-Bo: Gás intermitente - Óleo em bolhas (Figura 3.f) O gás forma bolhas grandes, de 

alta velocidade e o óleo é disperso em pequenas bolhas. Este padrão é tipicamente pulsante, 

indicando uma transição para o escoamento anular gás-líquido. 

 

      

a) Bg-Ao b) Ig-Ao c) Bg-Io d) Bg-Bo e) Ig-Io f) Ig-Bo 

 

Figura 3. Padrões de escoamento trifásico em tubulação vertical abordados no trabalho de Bannwart et 

al. (2005).  

Destaca-se que quando os trabalhos de escoamentos trifásicos ilustram os padrões de 

escoamento geralmente mostram desenhos esquemáticos laterais da distribuição das fases. Os 

desenhos se obtém da observação direta ou de imagens feitas através de câmeras de alta 

velocidade. A Figura 4a apresenta um desenho obtido a partir de uma imagem, para um 

escoamento em golfadas na horizontal, Huang et al. (2013). O desenho complementa a imagem 

apresentando um corte longitudinal da tubulação e a distribuição das fases líquidas no interior 

da tubulação, que não pode ser obtida da imagem. Também, são um exemplo dos desenhos 

obtidos a Figura 2 e a Figura 3. Somente um pequeno número de estudos apresentam a 
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distribuição na seção transversal, entre eles, Gawas (2013) apresenta desenhos esquemáticos da 

distribuição que devem ter as fases na seção transversal da tubulação, Figura 4b. Esses desenhos 

permitem fazer uma classificação padronizada dos diferentes escoamentos, mas os desenhos 

são uma estimativa dos autores e estão longe de ser uma caracterização objetiva da distribuição 

das fases e da fração delas. 

 

 

a) 

  

b) 

Figura 4. a) Desenho esquemático e imagem original obtida por câmera (vista lateral) de um 

escoamento trifásico em golfadas em tubulação horizontal, Huang et al. (2013). b) Desenho 

esquemático da distribuição na seção transversal de um escoamento estratificado trifásico e imagem 

obtida por câmera (vista de abaixo), Gawas (2013).  

Vários trabalhos sobre escoamentos trifásicos já foram feitos por diversos autores. Há 

trabalhos experimentais como o apresentado por Shean (1976), com tabelas detalhadas da queda 

de pressão e fração das fases para tubo vertical. Num trabalho de referência na área, Açikgöz 

et al. (1992) apresenta dez padrões de escoamento em tubo horizontal com referência à água e 

ao óleo e apresenta mapas de fluxo. Li et al. (2007) mediu a fração volumétrica das fases em 

tubo horizontal através de raios-γ. Mais recentemente, Bannwart et al. (2009) mostram 

diferentes padrões para tubos na vertical e inclinado, em três tubos de diâmetros diferentes. Eles 

prestam atenção especial à queda de pressão trifásica comparada com a queda monofásica de 

óleo e com a queda bifásica óleo-gás. Gawas (2013) estuda o arrasto de gotículas de água e óleo 

na fase gasosa numa tubulação de 6”. Este trabalho também contém uma boa revisão dos 

estudos sobre escoamentos trifásicos mais relevantes. A Tabela 1 apresenta vários dos trabalhos 

experimentais sobre escoamentos trifásicos óleo-água-ar em tubulações. Nessa tabela se 

apresentam os fluidos usados e suas características. Também as velocidades superficiais usadas 

nos experimentos e as características do tubo e o experimento.  
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Como se pode observar na Tabela 1, a maioria dos trabalhos estudam principalmente a 

queda de pressão. Esta é geralmente comparada com a queda de pressão monofásica de óleo ou 

com a queda de pressão bifásica óleo-gás, Bannwart et al. (2009) e Wang et al. (2013). Neste 

último, as quedas de pressão trifásicas são comparadas com quedas de pressão de escoamentos 

bifásicos que tenham padrões semelhantes. Outra quantidade significativa dos trabalhos 

estudam os padrões de escoamento e sua identificação por mapas. Aqui se deve ressaltar que as 

técnicas de visualização dos padrões estão geralmente baseadas em observações laterais da 

tubulação, fazendo uso de câmeras de alta velocidade. Esta técnica requer que os fluidos tenham 

algum grau de transparência para poder visualizar corretamente os fluidos no interior. Também 

influi a característica oleofílica da tubulação, o que pode manter um filme ou volume de óleo 

aderido à parede do tubo, atrapalhando a visualização. Assim, em muitos casos, a visualização 

que se tem não é a melhor dependendo das características do experimento. É de destacar que as 

figuras que apresentam a distribuição das fases na seção transversal são desenhos dos autores. 

A aplicação de uma técnica de tomografia é importante para obter essas distribuições. Outros 

poucos trabalhos têm analisado as frações volumétricas das fases, Shean (1976) e Xu et al. 

(2012). Nesses casos os autores usaram válvulas de fechamento rápido.  

Quanto à modelagem matemática, encontram-se trabalhos variados em escoamento 

trifásico. Ghorai et al. (2005) desenvolveram um modelo para predizer as frações volumétricas 

e quedas de pressão na horizontal e escoamento estratificado. Também estudam o critério de 

estabilidade desenvolvido por Taitel et al. (1995). Zhang e Sarica (2005) apresentam um 

modelo unificado para a predição do comportamento do escoamento trifásico. Eles tratam o 

escoamento como se fosse bifásico gás-líquido, com as duas fases líquidas misturadas ou como 

um escoamento estratificado trifásico em baixas vazões. Os autores consideram tubulações na 

horizontal e ligeiramente inclinadas. No primeiro caso, assume-se um pequeno deslizamento 

entre as fases líquidas. Ao comparar com os resultados experimentais, obtém-se melhoras frente 

à aplicação de outros modelos. No trabalho de Khor et al. (1997) os autores desenvolvem um 

modelo unidimensional para as frações volumétricas em escoamentos estratificados trifásicos. 

Os autores usam dados experimentais e diferentes definições de diâmetro equivalente para testar 

o modelo. Eles concluem que o modelo é sensível aos valores das tensões interfaciais entre os 

fluidos e entre os fluidos e a estrutura. Também destacam a não existência de informação sobre 

fatores de arrastro entre os fluidos, o que consideram relevante neste tipo de escoamento. Er 

(2010) desenvolveu um modelo mecanicista para a predição da fronteira entre padrão 

estratificado separado e estratificado com a fase líquida dispersa. Também se tem trabalhos de 

simulação numérica. No caso de Bonizzi e Issa (2003), os autores usam volumes finitos para 
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simular escoamento estratificado e pistonado. Recentemente, Liu et al. (2014) introduzem um 

modelo que propõe um novo método para o cálculo do gradiente de pressão por fricção. Neste 

trabalho os autores realizam uma comparação com dados experimentais e mostram como o 

novo modelo prevê melhor as quedas de pressão usando óleo pesado.  

Estes trabalhos mostram como o arranjo geométrico das fases pode ser complexo e 

também o aumento da complexidade matemática para os possíveis padrões de escoamento 

trifásicos, quando são comparados com escoamentos bifásicos. É preciso estudar cada padrão e 

estes estudos começam tipicamente pela medição de variáveis como a fração de cada fase, a 

queda de pressão, as velocidades superficiais das fases, entre outras. Em cada estudo se usam 

diferentes técnicas de medição, por exemplo: densímetros de raios-γ, medidores de impedância, 

sensores ultrassônicos, transdutores de pressão, medidores de vazão, junto com técnicas de 

visualização de imagens do escoamento. Requerem-se vários equipamentos para medir as 

características que apresenta cada padrão de escoamento, os regimes de transição e possíveis 

aplicações. Assim, as técnicas de medição destas características são discutidas na seção 1.2. 
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Tabela 1. Estudos experimentais sobre escoamento trifásico gás-óleo-água em tubulações. 

Referência Analises Fluidos 
Densidade 

(kg3/m3) 
Viscosidade 

(Pa s) 

Matriz de testes 

(Velocidades superficiais, 

𝑗, em m/s) 

Características da Tubulação 

(Diâmetro – Comprimento – Material – 
Inclinação) 

Shean (1976) 

Padrões de escoamento 

Frações volumétricas 
Queda de pressão 

Óleo mineral (Nujol) 

Água 
Ar 

889,02 

999,55 
1,2 

0,71 

0,00071 
0,0000018 

𝑗𝑜 = 0,321 – 0,859  

 𝑗𝑤 = 0,165 – 0,442 

𝑗𝑔 = 0,511 – 5,811 

19,05 mm – 7,16 m – Cobre e Acrílico – 

Vertical 

Açikgöz et al. 
(1992) 

Padrões de escoamento e 
transições 

Óleo mineral 

Água 

Ar 

864 

 

 

0,1164 

 

 

𝑗𝑜 = 0,043; 0,09; 0,24 

𝑗𝑤 = 0,004 – 0,66 

𝑗𝑔 = 0,15 – 50 
19 mm – 4,75 m – Acrílico – Horizontal 

Spedding et al. 

(2002) 

Frações de escoamento 

Queda de pressão 

Óleo (Finavestan A 50 B) 
Água 

Ar 

832,5 
 

 

0,0203275 
 

 

𝑗𝑜 < 0,188 

𝑗𝑤 < 0,282 

𝑗𝑔 < 37,669 

26 mm – 1,08m – Acrílico – Vertical e perto 

da vertical 

Oddie et al. 
(2003) 

Experimentos transientes e 

em estado estável  

Frações volumétricas 

Querosene  

Água 

Nitrogênio 

  

𝑗𝑜 = 0,031; 0,157: 0,628 

𝑗𝑤 = 0,031; 0,157; 0,628  

𝑗𝑔 = 0,078; 0,157; 0,785  

152 mm – 11 m – Acrílico – Vertical (0°) a 
92° 

Bannwart et al. 
(2004, 2009) 

Queda de pressão 

Óleo bruto 
Água 

Ar 

970 
 

 

3,4 
 

 

𝑗𝑜 = 0,01 – 2.50 

𝑗𝑤 = 0,04 – 0,50 

 𝑗𝑔 = 0,03 – 10,00 

28,4 mm – 5,43 m – Vidro – Horizontal 
 28,4 mm – 2,5 m – Vidro – Vertical 

10 mm – 1 m – Vidro – 15° 

Óleo bruto viscoso  

Água 

Gás natural 

972,1 

 

 

36,95 

 

 

𝑗𝑜 = 0,16 

𝑗𝑤 = 0,05; 0,08 
 GOR = 15 m3/m3 

77 mm – 274m – Aço 

Spedding et al. 

(2005) 
Predições dos padrões 

Óleo 
Água  

Ar 

828,5 
 

 

0,0122 
 

 

  25,9 mm – 7,7 m – Acrílico – Horizontal 

Óleo 

Água 

Ar 

854,2 

 

 

0,0395 

 

 

 50,1 mm –4,52 m – Acrílico – Horizontal 

Bannwart et al. 

(2005) 
Queda de pressão 

Óleo bruto morto 
Água 

Ar 

971 
 

 

0,00504 
 

 

𝑗𝑜 = 0,02 – 1,2 

𝑗𝑤 = 0,04 – 0,5 

𝑗𝑔 = 0,04 – 9 
28,4 mm – 2,5 m – Vidro – Vertical 

Wegmann et al. 
(2007) 

Padrões de escoamento em 
estado estável 

Óleo de parafina 

Água deionizada 

Ar 

818,5 

997,8 

1,125 

0,00472 

0,000975 

0,0000177 

𝑗𝑜 = 0,1 – 1,0  

𝑗𝑤 = 0,1 – 2,0  

𝑗𝑔 = 0,2 – 6,77  

 5,6 mm – 5 m – Vidro (Schott Duran) – 

Horizontal 

𝑗𝑜 = 0,1 – 1,0  

𝑗𝑤 = 0,04 – 1,3  

𝑗𝑔 = 0,2 – 4,33  

7 mm  – 5 m – Vidro (Schott Duran) – 

Horizontal 
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Tabela 1. (Continuação) Estudos experimentais em escoamentos trifásicos gás-óleo-água. 

Referencia Analises Fluidos 
Densidade 

(kg3/m3) 
Viscosidade 

(Pa s) 

Matriz de testes 

(Velocidades superficiais, 

𝑗, em m/s) 

Características da Tubulação 

(Diâmetro – Comprimento – Material – 

Inclinação) 

Poesio et al. 

(2009) 

Queda de pressão 

Velocidade das bolhas 

Óleo viscoso 
Água 

Ar 

886 
 

 

1,2 
 

 

𝑗𝑜 = 0,03 – 0,7  

𝑗𝑤 = 0,1 – 2,6  

𝑗𝑔 = 0.29 
21 mm – 10 m – Vidro – Horizontal 

Óleo viscoso 

Água 
Ar 

 

0,9 

 
 

𝑗𝑜 = 0,46 – 1,08  

𝑗𝑤 = 0,04 – 0,67  

𝑗𝑔 = 0,06 – 4 
28 e 40 mm – 10 m – Vidro – Horizontal 

Xu et al. (2012) 
Queda de pressão 

Fração volumétrica do gás  

Óleo mineral 

Água 

Air 

860.0 

 

 

0,044 

 

 

𝑗𝑜 = 0 – 0,90 

𝑗𝑤 = 0 – 0,885 

𝑗𝑔 = 0 – 0,85 
50 mm – 3 m – Acrílico – Vertical  

Poesio et al. 

(2012) 
Queda de pressão 

Óleo pesado 
Água 

Ar 

890 
1000 

 

0,9 
0,001026 

 

𝑗𝑜 = 0,13 – 0,52  

𝑗𝑤 = 0,04 – 0,85  

𝑗𝑔 = 0,25 – 4 
50 mm – 11 m – Acrílico – Horizontal 

Gawas (2013) 
Dispersão das fases 
líquidas na gasosa  

Isopar L 

Água 

Ar 

760 

998 

1,2 

0,00135 

0,001 

0,000018 

𝑗𝑜 + 𝑗𝑤 = 0,005 – 2,5  
WC = 0 – 1  

𝑗𝑔 = 10 – 23 

152,4 mm – 112 m – Aço e Acrílico – 2°, 
0º, 2º da Horizontal 

Huang et al. 

(2013) 
Identificação de padrões 

Óleo emulsificado (10% de água) 

Água 

Ar 

883.3 

998 

1.29 

0,1405 

0,001 

0,000018 

𝑗𝑜 = 0,01 – 2 

𝑗𝑤 = 0,01 – 2 

𝑗𝑔 = 0,01 – 15 

40 mm – 10 m – Resina – 2°, 5°, 15° e 30° 

da Horizontal 

Wang et al. 

(2013) 

Queda de pressão 
Mapas de fluxo e predição 

de padrões 

Óleo mineral pesado (Lubsoil ND-50) 
Água filtrada 

Gas natural (2,59Mpa) 

884.4 
 

 

0,15 – 0,57 
 

 

𝑗𝑜 = 0,1 – 1 

𝑗𝑤 = 0,1 – 1 

𝑗𝑔 = 1 – 5 

52,5 mm – 18 m – Aço inoxidável – 

Vertical e Horizontal  

Al-Hadhrami et 
al. (2014) 

Queda de pressão 
Mapas de fluxo 

Óleo de baixa viscosidade (Safrasol D80) 

Água 

Ar 

 
 

 
 

𝑗𝑜 + 𝑗𝑤 = 0,2 – 3,0  
WC = 0,1 – 0,9  

𝑗𝑔 = 0,2 – 52,5 
22,5 mm – 8,3m – Acrílico – Horizontal  

Liu et al. (2014) 
Queda de pressão 
Mapas de fluxo 

Óleo pesado 

Água 

Ar 

 

1,046; 6,88 

 

 

𝑗𝑜 + 𝑗𝑤 = 0,03 – 0,8  
WC = 0,1 – 0,9  

𝑗𝑔 = 0,1 – 30 
50 mm – 18,5 m – Aço – Vertical   
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1.1.3. Mapas de fluxo  

Os autores usam os mapas de fluxo para identificar ou classificar os padrões de 

escoamento. Estes são obtidos a partir de dados experimentais, determinando-se os padrões de 

escoamento em função das velocidades superficiais das fases, fração das fases, vazões 

volumétricas e outras propriedades dos fluidos. Os mapas de fluxos podem mostrar os limites 

de transição entre os padrões de escoamento. Por exemplo, o modelo de Taitel; Dukler (1976) 

permite gerar mapas de fluxo para escoamento bifásico gás-líquido, sendo as coordenadas do 

mapa os fluxos das fases, com a consideração das propriedades dos fluidos, como densidade e 

tensão superficial, e geometria da tubulação. Exemplos de mapas em escoamento trifásico estão 

mostrados na Figura 5.  

 

 
 

a) b) 

 

c) 

Figura 5. Exemplos de mapas de fluxo trifásico usados por a) Taitel et al. (1995) em escoamento 

horizontal; b) Açikgöz et al. (1992) em escoamento horizontal; c) Bannwart et al. (2005) em 

escoamento vertical, 0,04 0,5wj   m/s.  
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Em muitos casos práticos precisa-se da identificação do padrão de escoamento. Por 

exemplo, as tubulações que conectam reservatórios de petróleo às plataformas de produção 

podem apresentar o padrão intermitente pistonado. Este padrão é indesejável no poço, pois pode 

gerar mudanças de pressão extremas e repentinas, o que pode arruinar diferentes equipamentos 

como separadores, bombas ou registros. Assim, uma correta identificação permite que 

operadores evitem padrões indesejáveis ou perigosos. 

1.2 MEDIÇÂO DAS FRAÇÕES DE FASE EM ESCOAMENTOS 

Os artigos de Babelli (2002) e Thorn et al. (2013) trazem uma excelente revisão dos 

medidores usados na indústria. Em geral, os medidores usam uma abordagem similar à 

apresentada na Figura 6 para determinar as variáveis do escoamento. Esta abordagem começa 

pela medição das frações das fases, e a partir dessas variáveis se podem inferir outros 

parâmetros relevantes. Estes artigos apresentam diversas técnicas para a medição das variáveis 

em poços, entre as quais estão densímetros gama, sondas de impedância elétrica, medidores de 

frações por micro-ondas, medidores de fluxo de massa por Coriolis, medidores de fluxo por 

vórtice, venturi, medidores de pressão e medidores de deslocamento positivo. Na Tabela 2 se 

apresenta um resumo dos fabricantes de medidores multifásicos usados na indústria e as 

técnicas usadas por cada um. Algumas das técnicas indicadas serão descritas nas seções 

seguintes. Vale ressaltar que nessa tabela nenhuma técnica é usada isoladamente. Além disso, 

nesse tipo de equipamento só se tem as características mais relevantes do escoamento como 

vazões e frações de cada fase, mas não se tem a distribuição geométrica das fases dentro da 

tubulação, isto é, não se tem uma identificação direta do padrão, o qual precisa ser deduzido a 

partir dessas características. Em geral isto se faz com os mapas de fluxo. Assim, deve-se ter 

mapas à disposição que se ajustem as condições do escoamento para fazer uma identificação 

correta. 

Em soma, uma das variáveis mais importantes é a fração de fase. Essa medição pode ser 

feita de muitas formas diferentes e utilizando-se diferentes propriedades físicas, como se 

apresenta na Tabela 2. Assim, os equipamentos de medição são desenhados para serem 

sensíveis a alguma propriedade física que deve ser diferente para cada fase. A seguir  

apresentam-se as técnicas de medição locais, da seção transversal e tomográficas, destacando a 

sua aplicação em escoamentos trifásicos. Apresentam-se os conceitos básicos dos sistemas e 

técnicas de medição, mas a técnica de medição elétrica vai ser estudada mais profundamente 

na seção 2.1.  
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Figura 6. Abordagem ao problema de medição em escoamentos trifásicos, Thorn et al. (2013). 

 

Tabela 2. Medidores multifásicos usados na indústria e as técnicas utilizadas, segundo Babelli (2002) e 

Thorn et al. (2013). 

Fabricante Medida da vazão total Medida da fração dos fluidos 

AGAR 
Medidor de deslocamento positivo, 

Coriolis 
Venturi, Microondas 

Aker Correlação cruzada Densímetro gama dual 

Framo Venturi Densímetro gama dual 

Jiskoot  Queda de pressão Densímetro gama dual 

Kongsberg Correlação cruzada 
Mapeamento da seção transversal, 

Constante dielétrica 

Neftemer Analises de sinais 
Densímetro gama de múltiplas 

energias 

Pietro Correlação cruzada, Venturi Impedância, Densímetro gama 

Roxar / Fluenta / 

MFI 
Correlação cruzada, Venturi Densímetro gama, Microondas 

Schlumberger Venturi Densímetro gama dual 

Scrolflow Medidor de cavidade progressiva Densímetro, Amostra 

Texaco Medidores de massa, Densímetro Separador, Micro-ondas 

Wellcomp Coriolis Análises de amostra, Capacitância 

1.2.1. Medição local  

Um tipo de sensor tipicamente usado para medir a fração de fase local são as sondas de 

agulha. Uma sonda em forma de agulha em miniatura é inserida no escoamento e determina a 

fase presente na ponta da agulha. Numa técnica classicamente usada com sondas de agulha, a 

fração de fase pode ser descrita matematicamente pela introdução de uma função indicadora da 

fase 𝑃𝑖 , que é uma função binária e representa a presença ou ausência da 𝑖-esima fase numa 

posição dada x  e no tempo t  (DA SILVA, 2008), daí 

 

1   se  à fase 
( , )

0   se  à fase 
i

i
P t

i


 



x
x

x  (1.15) 

Se a média da função indicadora da fase é tomada sobre diferentes domínios, espacial 

ou temporal, pode-se obter diferentes definições para a fração de fase, por exemplo, local, 
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radial, transversal e volumétrica. Por exemplo, para um escoamento gás-líquido, a partir da 

medida da presença de gás 𝑃𝑔 (Eq. (1.15)), a fração de fase gasosa local média-no-tempo, em 

um ponto dado x, é definida como 

 
1

( ) lim ( , )g g
TT

P t dt
T




 x x  (1.16) 

Assim, para um tempo de medição suficientemente longo 𝑇, a equação (1.16) pode ser 

aproximada por 

 
( )

g g

g

g l

T T

T T T
  


x

 (1.17) 

onde 𝑇𝑔 e 𝑇𝑙 denotam o tempo acumulado da presença das fases gasosa e líquida dentro do 

intervalo de tempo 𝑇. Quando se move a sonda para posições diferentes é possível obter a 

distribuição da fração da fase numa corda, área ou volume.  

Existem diferentes tipos de sondas de agulha, mas as duas técnicas mais utilizadas são 

as óticas (DESCAMPS et al., 2007) e as de impedância elétrica (SANAULLAH et al., 2001). 

A Figura 7 apresenta um exemplo de uma sonda de agulha resistiva ou condutiva e a função 

indicadora da fase 𝑃𝑖 obtida pela sonda. As sondas elétricas funcionam basicamente como um 

interruptor para uma corrente direta ou alternada, mas têm evoluído com técnicas mais 

complexas, Ishii e Kim (2001). Quando a fase na ponta da sonda é condutora, uma corrente flui 

a partir do elétrodo de excitação interno para o elétrodo aterrado externo. Se a fase na sonda de 

ponta é não condutora o circuito está aberto e não há circulação de corrente. Como se pode 

observar na Figura 6, apesar de que o sinal teoricamente deveria ser binário, não é isso que se 

verifica na prática. Isto pode dever-se ao tamanho finito da ponta da agulha, o tempo de resposta 

da sonda, deformação da interface entre as fases, entre outros. Assim, o sinal é binarizado por 

meio de um limiar adequado (DA SILVA, 2008).   

Este tipo de técnica tem sido usada em escoamentos trifásicos. Fordham et al. (1999) 

desenvolveram uma sonda ótica, baseada no índice de refração do fluido, que pode discriminar 

entre três fases (água-querosene-ar). A sonda tem duas pontas de fibra ótica, cada uma com 

uma geometria diferente. Geometrias diferentes permite que uma ponta diferencie os líquidos 

do ar e a outra sonda fica a cargo de diferenciar o querosene. Assim, com a combinação dos 

dois sinais binários de cada ponta, se pode conhecer o fluido que se está medindo. Os resultados 

qualitativos são bons, mas os autores esperam aprimorar os resultados quantitativos.  
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Figura 7. Exemplo de uma sonda de agulha e o sinal obtido, Da Silva (2008). 

 

Outra sonda de agulha, com outro princípio de medição, é usada por Da Silva et al. 

(2007a). Nesse caso, a propriedade elétrica medida é a permissividade ou capacitância média 

do fluido no local. A Figura 8 apresenta o conceito da sonda de agulha desenvolvida e sua 

aplicação num experimento bifásico isopropanol-água. A diferença da técnica anterior, que 

obtém a fração de uma fase pela média temporal, é que esta técnica pode obter a fração quase 

instantaneamente. Isto é possível porque a sonda mede a permissividade equivalente da mistura 

e  que existe entre os dois eletrodos. Conhecendo-se o valor das permissividades dos fluidos e 

a equivalente da mistura, é possível associar diretamente o último com a fração das fases através 

de uma relação. Para o caso particular desse experimento, os autores acharam que a relação de 

Birhack descreve bem a relação de permissividade da mistura, 

  1e iso iso iso w      
  (1.18) 

onde 
iso  é a fração de isopropanol, 

iso  e 
w  são as permissividades do isopropanol e da água, 

respectivamente, e que se mantém constantes.  

Portanto, a função indicadora da fase já não é uma função binária e passa a ser uma 

função contínua, que pode ser relacionada com a fração da fase em cada instante de tempo. Para 

esse caso particular a função indicadora de fase é 
e , sendo seus limites 

iso  e 
w , 

 
( , ) ,iso e wt   x

  (1.19) 

e pode ser relacionada com a fração de isopropanol com a relação 

 

( , )
( , ) .

e w

iso

iso w

t
t

 


 






x
x

  (1.20) 

Desse modo, a fração de isopropanol local média-no-tempo, em um ponto dado x e dentro de 

um intervalo de tempo suficientemente longo, é definida como a média das N medições feitas  
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 x x
 (1.21) 

Na seção 2.1.5 se discutirá com mais profundidade esse tipo de relação entre a fração de fase e 

propriedades elétricas. 

 

 

 
Figura 8. Diagrama da sonda de agulha capacitiva desenvolvida por Da Silva et al. (2007a) e o sinal 

obtido num experimento bifásico isopropanol-água. 

1.2.2. Medição transversal  

A fração de fase transversal média �̂�𝑖 pode ser definida a partir da função indicadora da 

fase (1.15) sobre a área da secção transversal 𝐴𝑇  de um tubo num tempo dado 

 

1
ˆ ( ) ( , ) i

i i
A

T

A
t P t dA

A A
   x

 (1.22) 

onde 𝐴𝑖 é a área transversal ocupada pela i-ésima fase. Na realidade, muitos sensores não 

medem as propriedades num plano e realmente se tem medições de frações volumétricas; mas 

se pode considerar como medições de área se a fatia da medição da seção transversal é 

relativamente pequena. Duas técnicas predominam neste tipo de medição, as técnicas de 

atenuação de radiação e as de impedância elétrica. Os sensores baseados na atenuação de 

radiação podem ser considerados como medidores de fração de fase de seção transversal, 

enquanto as técnicas de impedância elétrica medem frações de fase volumétricas.  

a. Radiação Ionizante 

As técnicas radioativas medem a atenuação de uma fonte radioativa, geralmente de 

raios-X ou raios-γ, ao passar através do escoamento e a tubulação, Figura 9. As frações das 

fases se determinam pela comparação da atenuação medida com as atenuações conhecidas. As 
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atenuações conhecidas se obtêm ao preencher completamente a tubulação com só uma das fases 

usadas. Os raios são atenuados de acordo com o coeficiente de atenuação de cada fase. Assim, 

a medição da atenuação de cada feixe pode ser usada para determinar a fração de fase 

transversal, (DA SILVA, 2008).  

 
Figura 9. Esquemas típicos de medição da fração das fases por meio de atenuação de radiação, Da 

Silva (2008). 

 
 

a) b) 

Figura 10. Princípio de medição da fração em técnicas de radiação de raios-X e raios-γ, para um feixe 

estreito, Frøystein et al. (2005). a) medição num volume com as fases misturadas homogeneamente; b) 

caso equivalente onde as fases estão completamente separadas. 

No caso de escoamento trifásico, Frøystein et al. (2005) fazem uma análise detalhada 

dos princípios e equações envolvidas, Figura 10. Neste caso, a fonte de radiação produz um 

feixe estreito de fótons que atravessa a tubulação e os fluidos. A fonte também produz fótons 

com dois níveis de energia, um baixo LE  e um alto HE . Para uma mistura homogênea das fases 

(Figura 10a) ou um escoamento com fases separadas, onde o feixe estreito e perpendicular às 

interfaces entre as fases (Figura 10b), a soma dos comprimentos do feixe atravessando cada 

fase deve ser igual a comprimento total dentro do volume de controle. Assim, 

 
,g o wd d d d  
 (1.23) 

e as frações das fases podem ser escritas como 

 
;    ;     .

g o w
g o w

d d d

d d d
    

  (1.24) 
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Se a tubulação estiver vazia, as medições do sensor são representadas por 0

LI  e 0

HI , para 

o nível de energia baixo e alto, respectivamente. Se só o feixe de baixa energia atravessasse a 

mistura trifásica, a medida do sensor deve ser 

 0 ,
L L L

g g o o w wd d dL LI I e
    


 (1.25) 

e no caso de alta energia é 

 0 ,
H H H

g g o o w wd d dH HI I e
    


 (1.26) 

onde 
L

g , 
H

g , L

o , H

o , L

w  e H

w  são os coeficientes de atenuação linear dos níveis 
LE  e 

HE  

para o gás, óleo e água, respectivamente. Por outro lado, o coeficiente de atenuação médio para 

LE  pode ser obtido da medição como 
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L

L
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  (1.27) 

e para HE  
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H

H

H
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d I


 
  

 
  (1.28) 

Combinando as equações (1.24) à (1.28) se obtém as seguintes expressões  

 
L L L L

g g o o w w        
  (1.29) 

 
.H H H H

g g o o w w        
  (1.30) 

Além, claro, da equação de continuidade (Eq. 1.5) 

 
.g o w    
   

Assim, as equações (1.29), (1.30) e (1.5) formam um conjunto de equações lineares para 

as frações de fase individuais. Li et al. (2005) deixam claro que a condição necessária para a 

independência linear é  

 
.

L H

w w

L H

o o

 

 


  (1.31) 

As quantidades L  e H  são determinadas das medições de atenuação, enquanto os 

coeficientes de atenuação são achados por meio de um processo de calibração com cada fase.  

Este tipo de técnica tem mostrado alto potencial para o estudo de escoamento 

multifásico devido à sua boa resolução espacial, razoável resolução temporal e a sua natureza 

não intrusiva e não invasiva. A aplicabilidade desta técnica no estudo de escoamento óleo-água 

em tubulações tem sido avaliada em alguns trabalhos (ELSETH, 2001; ODDIE et al., 2003; 
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RODRIGUEZ; OLIEMANS, 2006). Essa técnica é considerada referência pela eficácia que 

apresenta e sua boa precisão, 1% de erro para bifásico (RODRIGUEZ; OLIEMANS, 2006) e 

3% de erro para trifásico (para cada nível de energia, Li et al. (2007)). Devido às flutuações na 

intensidade da fonte, essas técnicas requerem um tempo relativamente longo para obter uma 

medição com uma boa precisão. Baixar o tempo implica piorar a precisão e subir a intensidade 

baixa o tempo, mas isso pode implicar em equipamentos com proteção radiológica mais 

complexos.    

b. Sensores Elétricos  

As técnicas que medem propriedades elétricas também são muito usadas para obter a 

fração da secção transversal, mas, pela natureza da técnica, a fração medida é volumétrica. Estas 

técnicas medem a impedância elétrica, que muda com a frequência; assim, usualmente a 

impedância é medida numa só frequência, mas se tem duas bandas para a medição da 

impedância. A primeira faixa vai de 0 Hz até dezenas de MHz, isso corresponde às bandas do 

espectro eletromagnético chamadas ELF (Extremely Low Frequency) até VHF (Very High 

Frequency). A segunda faixa corresponde a frequências entre 2 GHz e 20 GHz que 

correspondem as bandas UHF (Ultra High Frequency) e SHF (Super High Frequency), mas 

que normalmente são chamadas de microondas. Na seção 2.2 se estudará com mais detalhe as 

diferenças em se medir nas duas bandas. Na literatura, os sensores que trabalham na primeira 

banda são somente chamados de elétricos e os que trabalham na segunda banda são chamados 

de microondas. Nesta tese continuar-se-á com a mesma distinção, apesar de os dois medirem 

propriedades elétricas.  

Nos sensores elétricos (banda DC-VHF), comumente dois eletrodos são colocados ao 

redor da tubulação. Há muitas possibilidades de organizar um sistema de eletrodos para medir 

a fração das fases, Figura 11. Essas técnicas geralmente se dividem em duas categorias, 

dependendo principalmente do tipo de fluidos a serem usados: sensores de 

condutividade/resistência elétrica e sensores de capacitância/permissividade elétrica. Os 

sensores de condutividade são empregados quando se tem ao menos uma fase condutora e 

devem estar em contato com os fluidos, pelo que são invasivos. Estes usam sinais DC ou de 

baixa frequência, até dezenas de kHz (CANTELLI et al., 2011 e DEVIA; FOSSA, 2003). Os 

sensores capacitivos podem ser usados quando os fluidos apresentam diferenças na 

permissividade elétrica e não precisam estar em contato com os fluidos, mas a tubulação precisa 

ser não condutora (JAWOREK et al., 2004). Como são não invasivos, a aplicação deste tipo de 

sensor é amplamente pesquisada em escoamentos multifásicos (DOS REIS; DA SILVA 
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CUNHA, 2013, YE et al., 2011 e AHMED, 2006). A banda de frequências usada para a medição 

está nos MHz. 

Essas técnicas também são amplamente usadas pelo fator econômico e utilizam radiação 

eletromagnética não-ionizante. Ainda assim, apresentam certas desvantagens. No caso dos 

sensores condutivos, a propriedade medida, geralmente a resistência elétrica da água, varia 

fortemente com a temperatura, a salinidade e a frequência. Isto também pode acontecer com a 

capacitância, mas em geral em menor medida. As duas técnicas têm como desvantagem que 

são sensíveis à localização relativa entre os eletrodos e ao padrão de escoamento (AN et al., 

2014), principalmente no caso côncavo, Figura 11a. Devido a isto, vários trabalhos procuram 

otimizar a geometria destes sensores (ABOU-ARKOUB et al., 2010,  YE et al., 2011 e DEVIA; 

FOSSA, 2003), a melhoria das técnicas de medição (JAWOREK; KRUPA, 2010) ou estudar 

os efeitos da frequência na medição (DEMORI et al., 2010). Pelo mesmo motivo, a utilização 

deste tipo de sensor requer uma calibração que é desenvolvida para cada estudo particular, pelo 

exemplo: a geometria dos eletrodos (DOS REIS; DA SILVA CUNHA, 2013) ou a variação da 

capacitância com a temperatura (ROCHA et al., 2009).  

   

a) b) c) 

Figura 11. Arranjos típicos das sondas de impedância, Da Silva (2008). a) côncava; b) anel duplo; c) 

helicoidal. 

A combinação da medição de resistência e capacitância dos fluidos é pouco usada em 

escoamento multifásico (DA SILVA, 2008). Trabalhos como o de Dykesteen et al. (1985) 

mostram sua aplicação em sistemas trifásicos para determinar a impedância e a partir desta 

achar a fração das fases em escoamento disperso óleo-água-ar. A ideia essencial desse trabalho, 

ilustrado na Figura 12a, consiste em ter um modelo do valor de capacitância e resistência do 

escoamento em função da fração de ar g  e água w . Assim, um conjunto de valores medidos 

de resistência 1R  e capacitância 1C  determina os valores da fração de ar 1g  e água 1w  em 

um escoamento em particular. Por último, usada em conjunto com a equação da conservação 

da massa (1.5), se pode determinar a fração de óleo 1o  desse escoamento. Essencialmente, 

isto mostra que se precisa da medição simultânea de duas variáveis independentes para poder 

obter a fração das fases em escoamentos trifásicos. Desta forma, se obtém um sistema de três 

equações linearmente independentes, de forma similar ao apresentado na medição pela técnica 
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radioativa dual. Os autores encontram que os modelos aplicados tem um comportamento 

adequado e conforme a teoria para a faixa testada, 0 0,5g   e 0 1w  . Deve-se observar 

também que nesses modelos as relações podem não ser unívocas, o que leva a relações 

complexas entre a fração das fases e a característica elétrica medida, Figura 12b. Na seção 2.1.6 

se dá uma explicação mais profunda destas relações. 

 
 

a) b) 

Figura 12. a) Relação entre a impedância e a razão de frações dos fluidos; b) Permissividade calculada 

para uma mistura óleo-água; Dykesteen et al. (1985). 

c. Microondas  

As técnicas baseadas em microondas também têm sido aplicadas em escoamentos 

trifásicos, mas não são tão comuns como as de impedância elétrica. Bondet et al. (2008) usa 

duas sondas coaxiais para obter frações de fase em um tubo de 14mm e escoamentos Bo-Ag e 

Bo-Bg. Cada sonda trabalha em bandas diferentes 10-800 MHz e 40 GHz e através de um 

analisador de redes mede a admitância em sua forma cartesiana. A técnica desenvolvida tem 

limitações quanto à faixa de frações de gás abaixo de 0,6. Hilgedick et al. (2014) usa também 

um cabo coaxial para medir a fração de areia em escoamentos trifásicos estratificados óleo-gás-

salmoura. Eles não medem a fração de cada fluido, mas consideram a mistura como uma 

estrutura única que contém areia. Então, estudam a mudança na perda de potência do sinal de 

três diferentes frações trifásicas ao ter diferentes quantidades de areia. Portanto, pode-se 

considerar como um problema bifásico líquido-sólido. 
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d. Ópticas 

Outras técnicas se baseiam em visualização óptica ou vídeometria, que também obtém 

dados de fração volumétrica. Estas técnicas têm geralmente uma excelente resolução espacial 

e usualmente apresentam boa resolução temporal, pois se utilizam câmeras de alta velocidade 

para poder filmar bolhas, gotas ou partículas que se deslocam a altas velocidades in situ. A 

técnica óptica tem como desvantagem que precisa de um ambiente propício, necessitando ao 

menos uma fase (preferivelmente a fase contínua) e tubulações transparentes, além de 

iluminação apropriada. No entanto, devido à sua característica não invasiva e custo 

relativamente reduzido é um método de amplo uso em estudos experimentais bifásicos (DE 

CASTRO et al., 2012, RIAÑO et al., 2013 e DOS SANTOS, 2011). Como as técnicas estão 

baseadas em câmeras que obtém uma imagem lateral do escoamento, se usam modelos 

complementares para estimar as frações, que dependem do padrão estudado. Por exemplo, se 

usa o modelo de célula unitária para estimar a fração de gás no escoamento de bolhas alongadas 

ou pistonado. A Figura 13 ilustra a aplicação do modelo, feita por Dos Santos (2011), num 

escoamento gás-líquido em tubulação horizontal. Uma bolha alongada (Figura 13a) é 

aproximada pela forma semicircular perfeita numa tubulação circular (Figura 13b) e com esse 

modelo se calcula a fração de gás (Figura 13c). Devido às limitações desta técnica, sua aplicação 

em escoamentos trifásicos se vê relegada às analises qualitativas (WEGMANN et al., 2007 e 

BANNWART et al., 2009).  

 

 

 

a) 

 

b) c) 

Figura 13. Modelo de área semicircular usada por Dos Santos (2011) para um escoamento gás-líquido. 

a) imagem adquirida; b) modelo de área circular; c) comparação. 
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e. Técnicas duais 

Existem técnicas duais para a medição trifásica. Os medidores da Roxar (Tabela 2) 

combinam a medição da densidade média 
m  por densitometria por raios-γ com a medição da 

permissividade elétrica média 
m  em microondas (LUND BO; NYFORS, 2002). Assim, o 

sistema de três equações para determinar as frações das fases é: 

 m g g o o w w        
  (1.32) 

  , , , , ,m g o w g o wf      
  (1.33) 

 
.o w g    
  (1.34) 

Eles usam a equação de Bruggeman para a relação entre as permissividades relativas e as 

frações de fases, seção 2.1.6c. 

1.2.3. Imagens tomográficas de escoamentos 

As imagens tomográficas de escoamentos multifásicos encontram muitas aplicações 

industriais. Uma imagem tomográfica é uma representação bidimensional de uma fatia através 

de um objeto. Imagens tomográficas têm sido usadas para a investigação de escoamentos 

multifásicos em alguns trabalhos (KICKHOFEL et al., 2011, WU et al., 2009, SCHLEICHER 

et al., 2008 e HAMPEL; FISCHER, 2008). Algumas revisões podem ser vistas em Rasteiro et 

al. (2011) e Prasser (2008), com diferentes técnicas. 

Para Da Silva (2008), o princípio geral da tomografia computadorizada em escoamento 

multifásico consiste em medir uma propriedade física, através do tubo, que pode ser relacionada 

com a fração de fase (por exemplo: a resistência elétrica). Um número de medições 

independentes é tomado a partir de um conjunto de fontes-sensores. Estes conjuntos são 

colocados na periferia do objeto de teste. As medições são tomadas em diferentes posições 

angulares, seja por rotação ou movimento do conjunto (CALVO et al., 2009), comutação 

eletrônica (YANG, 2010) ou por simulação de múltiplas fontes a partir de somente uma 

(BIEBERLE; HAMPEL, 2006), Figura 14. Após as medições terem sido completadas, as 

propriedades locais do escoamento podem ser calculadas por meio de um algoritmo de 

reconstrução inversa. A imagem reconstruída 𝛷´(𝐫) pode não ser sempre idêntica à distribuição 

real 𝛷(𝐫). A Figura 15 ilustra esquematicamente o processo. A reconstrução da imagem em 

tomografia implica resolver um problema inverso, isto é, a obtenção da distribuição espacial da 

propriedade a partir de uma quantidade significativa de medições e da geometria conhecida do 

problema. Existem muitos tipos de sistemas de tomografia baseados em diferentes técnicas, tais 
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como elétricas, ultrassom ou radiação ionizante. A seguir se revisará o estado da arte de técnicas 

tomográficas que são viáveis para aplicação em escoamentos multifásicos, especialmente as 

que podem trabalhar em escoamentos trifásicos. 

 

 

Figura 14. Diferentes gerações de tomógrafos de radiação ionizante, primeira à quarta geração, 

Abdullah et al. (2008).  

 
Figura 15. Reconstrução da imagem da seção transversal, Da Silva (2008).  

a. Tomografia de raios-X, raios-γ e de nêutrons 

As tomografias de raios-X, raios-γ e de nêutrons podem ser vistas como métodos 

avançados de densitometria amplamente usados. Eles se baseiam na atenuação da radiação pela 

matéria. As aplicações em tomografia de escoamentos trifásicos, como a desenvolvida no 

Instituto de Pesquisas Nucleares (IPEN) por Calvo et al. (2009), requerem o uso de dois níveis 

de energia (frequências) e cada fase deve apresentar características de atenuação diferentes para 

os níveis de energia usados. Assim, se pode identificar corretamente as três fases e a imagem 

da distribuição da fração das fases pode ser obtida. Devido à necessidade de usar dois níveis de 

energia, alguns trabalhos (LI et al., 2005) usam dois radioisótopos diferentes como fontes de 
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radiação, cada um com um nível de energia diferente. Ao final se tem duas equações 

linearmente independentes e, juntamente com a equação da conservação da massa, eq. (1.5), é 

possível obter a fração de cada fase. Uma descrição detalhada do uso de tomografia de raios-γ 

em escoamentos trifásicos pode ser vista em Frøystein et al. (2005). Por outro lado, nas técnicas 

de raios-X e raios-γ a interação com a matéria depende de uma probabilidade relacionada ao 

número atômico. Assim, se precisa de uma janela de tempo considerável para obter uma 

medição confiável. Propostas recentes de Hampel et al. (2005), Bieberle et al. (2007) e Maad 

et al. (2010) tem alta resolução temporal. Hampel et al. (2005) propõe gerar um movimento 

rápido de um feixe de raios-X com ângulo limitado, chegando a 1000 quadros/s com uma 

resolução espacial de 1 mm. Maad et al. (2010) chegam a 5500 quadros/s usando várias fontes 

de radiação. Enquanto Bieberle et al. (2007) consegue até 43000 quadros/s com três bits de 

resolução ou 24000 quadros/s com 6 bits de resolução. Entretanto, esses trabalhos de tomografia 

de alta resolução temporal só utilizam um nível de energia. Portanto, esses equipamentos só 

tem sido usados com escoamentos bifásicos, Bieberle et al. (2011), mas podem reconhecer 

outros materiais pelo nível de intensidade na imagem. Além disso, estes sistemas usam níveis 

de radiação maiores para obter alta resolução temporal. 

A tomografia por nêutrons tem algumas vantagens dependendo dos materiais, em 

comparação com raios-X e raios-γ. Por exemplo, materiais metálicos como chumbo e ferro tem 

pouca atenuação, enquanto com raios-X e raios-γ a atenuação é alta. Água tem uma atenuação 

muito alta dos nêutrons devido ao seu conteúdo de hidrogênio. Assim, é possível obter 

radiografias em tubulações metálicas (LUIZ et al., 2010). No entanto, a tomografia de nêutrons 

requer geralmente acesso a uma fonte intensa de nêutrons como um reator, além de outros 

equipamentos complexos (SAITO et al., 2005 e KICKHOFEL et al., 2011).  

Desse modo, as técnicas tomográficas para escoamento trifásico oferecem em geral uma 

média temporal da distribuição da fase, devido à utilização de partes mecânicas móveis. A 

resolução no tempo de tais sistemas é limitada a poucas imagens por segundo. Só uns poucos 

trabalhos têm alta resolução temporal. No entanto, estas soluções são ainda complexas, 

custosas, perigosas para o operador e limitadas a escoamentos bifásicos. Outra limitação que 

elas oferecem está relacionada aos cuidados que se deve ter ao usar radiações ionizantes, o que 

obriga a seguir cuidadosas e exigentes recomendações de segurança. 

b. Imagens de ressonância magnética  

As imagens de ressonância magnética (MRI, NMRI ou MRT) são amplamente 

utilizadas na área da saúde. Esta técnica se baseia nos fenômenos de ressonância magnética dos 
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núcleos de hidrogênio. Assim, um fluido como água e hidrocarbonetos podem ser detectados 

facilmente. Esta técnica tem sido pouco usada em escoamentos multifásicos porque a taxa de 

atualização das imagens está na faixa de várias dezenas de segundos. Isto limita a técnica a 

escoamentos com velocidades muito baixas, por exemplo, Jiang et al. (2013) que mede a 

distribuição de CO2 e água em leito fluidizado. Por outro lado, recentemente Appel et al. (2013) 

apresentaram o desenvolvimento de um equipamento especialmente adaptado para medir 

vazões volumétricas e frações de fases, incluindo trifásicos em altas velocidades. As medições 

de vazões e frações têm uma boa concordância com outros instrumentos, mas os autores ainda 

não apresentam imagens tomográficas nos resultados. Uma limitação desta técnica é que a 

tubulação deve ser transparente a ondas eletromagnéticas e campos magnéticos (HALL, 2005). 

c. Tomografia por emissão de pósitrons  

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) e o seguimento de partículas por emissão 

de pósitrons (PEPT) também são amplamente conhecidas por suas aplicações em medicina. As 

técnicas estão baseadas no uso de um radioisótopo que ao decair emite pósitrons e estes ao 

reagir com elétrons produzem raios-γ, os quais são detectados pelo equipamento. Em um 

escoamento multifásico, uma das fases é marcada com o radioisótopo e assim é possível analisar 

essa fase, incluindo a velocidade. Porém, o tempo de aquisição de um sistema de PET é da 

ordem de minutos e é muito lento para os escoamentos de rápida evolução. Mas a técnica PEPT 

tem sido usada amplamente em processos industriais até anos recentes (DECHSIRI et al., 2008). 

Em escoamentos multifásicos tem sido usado geralmente em leitos fluidizados (FAIRHURST 

et al., 2001, DECHSIRI et al., 2008 e PARKER; FAN, 2008), onde conseguem seguir partículas 

com velocidades de até 2m/s e 50quadros/s. Em escoamento líquido-líquido esta técnica está 

limitada as velocidades das partículas até 0,5 m/s, Bakalis et al. (2004).  

d. Tomografia óptica 

A tomografia óptica usa radiação eletromagnética no espectro infravermelho, visível ou 

ultravioleta. Tem sido principalmente usada em escoamento sólido-líquido (KHAIRI et al., 

2012) e gás-líquido (VENDRUSCOLO et al., 2014). Ela tem como vantagem a alta resolução 

temporal, de até milhares de frames por segundo (SCHLEICHER et al., 2008). No entanto, 

esses sistemas têm limitações na fração de vazio de 15% em escoamentos gás-líquido 

(SCHLEICHER et al., 2008) e concentração de 35% de sólidos em escoamentos sólidos-líquido 

(ZAIN et al., 2010 e MUJI et al., 2011). Portanto, têm limitações nos padrões de escoamento 

que podem ser estudados. Estes sistemas têm como vantagem seu baixo custo e como 

desvantagem a necessidade de tubulações e uma fase contínua transparentes. 
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e. Tomografia por ultrassom 

A tomografia por ultrassom baseia-se nas propriedades de impedância acústica dos 

fluidos. A técnica tem sido usada principalmente em escoamentos bifásicos gás-líquido (AYOB 

et al., 2011 e MANAN et al., 2011). Existem trabalhos de simulação ou testes estáticos em 

sistemas trifásicos de fases separadas (ABDUL WAHAB et al., 2011 e KURNIADI; 

TRISNOBUDI, 2000), mas a técnica ainda não tem sido aplicada em sistemas reais. Uma 

vantagem da tomografia por ultrassom é a possibilidade de obter imagens dentro de objetos 

opacos, inclusive tubulações de aço (ABBASZADEH et al., 2013). No entanto, tem limitações 

devido à velocidade de propagação do som, além de elementos no escoamento que podem ter 

dimensões similares ao comprimento de onda do ultrassom. Isto limita a fração de vazio ou de 

sólidos particulados que pode ser medida e as resoluções espaciais e temporais. Assim, as 

frações estão limitadas a 20% e o tempo de aquisição a décimos de segundo (FAZALUL 

RAHIMAN, 2005, AYOB et al., 2011, e FAZALUL RAHIMAN et al., 2006). Apesar disso, a 

tomografia por ultrassom apresenta a possibilidade de se trabalhar com diferentes frequências, 

mas nesta pesquisa não se encontrou nenhum trabalho relacionado. 

f. Tomografia elétrica, EIT 

Um importante campo da tomografia de processos industriais é o referente à tomografia 

de impedância elétrica (EIT), que explora a interação de campos elétricos com a matéria. A 

principal tarefa do EIT é determinar as distribuições de condutividade ou de permissividade 

que estão ligadas às distribuições de fase em um escoamento multifásico. Assim, a EIT também 

é chamada de tomografia por resistência elétrica (ERT) ou tomografia por capacitância elétrica 

(ECT), dependendo da característica elétrica que esteja-se medindo. No entanto o termo EIT 

deve ser utilizado apenas quando tanto a resistência quanto a capacitância são medidas 

(chamada de modalidade dupla), como é descrito por Marashdeh et al. (2007) e Cao et al. 

(2007). Outra modalidade elétrica é a tomografia eletromagnética (EMT) ou tomografia de 

indutância magnética. EMT é baseada na medição da indutância mútua entre uma bobina e o 

fluido. A EMT é adequada para obter imagens de materiais altamente condutores ou 

magnéticos, tais como metais e sais minerais (PEYTON et al., 1996). 

Na EIT os eletrodos estão dispostos igualmente espaçados em torno de um tubo ou 

recipiente a ser investigado. Para os sistemas de ECT, os elétrodos são normalmente não-

invasivos, ficando por fora da parede do tubo, ou podem ser não-intrusivos, tocam, mas não 

penetram o meio que se pretende medir. Uma imagem é obtida através da aplicação de um 

campo elétrico por um elétrodo e medindo-se a respostas nos elétrodos restantes. O conjunto 
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completo de dados é obtido pela ativação sucessiva de cada elétrodo, enquanto as respostas de 

todos os elétrodos restantes são medidas. Em ECT os sinais de excitação são gerados através 

da aplicação de tensões e, também, tensões são medidas. Enquanto que em ERT são injetadas 

correntes e tensões são medidas. A escolha da técnica depende, principalmente, do alvo de 

interesse. ERT tem sido utilizado para distribuição das concentrações de imagem em soro 

fisiológico, misturas gás-líquido e suspensões, entre outras aplicações. Uma vez que a ECT é 

adequada para a investigação de materiais não condutores, por exemplo, tem sido aplicada em 

escoamentos gás-óleo em colunas, leito fluidizado, etc. Uma revisão mais extensa se encontra 

em Yang; Peng (2003). 

Sistemas de EIT são relativamente rápidos (até 1000 imagens por segundo), têm baixo 

custo e são simples de operar. A principal desvantagem do IET é a sua resolução espacial 

moderada da imagem resultante e o uso de algoritmos para a reconstrução da imagem. Os sinais 

elétricos medidos são uma função não linear das frações de fase e da configuração do 

escoamento. Além disso, ao contrário de raios-X ou raios-γ, os campos elétricos não podem ser 

confinados a um caminho estreito entre um transmissor e receptor. Isto é a chamada propriedade 

de campo mole da tomografia elétrica e a causa da perda de qualidade na imagem reconstruída. 

g. Tomografia por microondas 

A Tomografia por microondas usa os mesmos princípios da tomografia elétrica e 

enfrenta quase os mesmos desafios (BOLOMEY; JOFRE, 2010 e NYFORS, 2000), só que 

utiliza frequências entre 1 GHz e 13 GHz. Tem sido bastante usada em medicina (SEMENOV, 

2009), mas quase não há aplicações em escoamentos multifásicos. McCann e Davis (2005) 

sugerem um sistema que poderia ser usado com diversas fases. Wu et al. (2010) explora a 

aplicação em escoamentos bifásicos gás-óleo, considerando viável sua aplicação. Por outro 

lado, Mallach e Musch (2014) exploram a aplicação em sistemas trifásicos ar-óleo-água, 

relatando que seria viável a sua aplicação em frequências entre 1 GHz e 3 GHz. Porém, os 

autores ainda não têm reportado a obtenção de imagens tomográficas com sua proposta. Ao 

trabalhar em frequência mais altas que os sistemas EIT, as características elétricas medidas 

podem ser menos sensíveis às mudanças de temperatura e os diferentes íons (átomos ou 

moléculas que estão eletricamente carregados) que se encontram dissolvidos na água 

(NYFORS, 2000). Esses sistemas têm uma resolução espacial regular (FALCONE et al., 2009) 

e os receptores e transmissores são mais complexos que os usados em EIT (BULYSHEV et al., 

2004, MALLACH; MUSCH, 2014 e BOLOMEY; JOFRE, 2010).  
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h.  Métodos duais  

Alguns trabalhos de tomografia fundem dois métodos para melhorar a qualidade das 

medições. Rahim et al. (2011) usam tomografia óptica com ECT para melhorar a qualidade da 

imagem em escoamentos bifásicos sólido-líquido. O sistema desenvolvido ainda herda a 

limitação de fração das fases da tomografia óptica. Por outro lado, os autores não consideram a 

sua aplicação em sistemas trifásicos, o que ainda pode ser trabalho de pesquisa.  

Outra técnica, relativamente recente, é a chamada de tomografia wire-mesh (WMT). 

Esta é baseada no tipo de sensor wire-mesh que mede propriedades elétricas dos fluidos. Esta 

vai ser a técnica utilizada neste trabalho e por isso suas aplicações vão ser analisadas na seção 

seguinte.  

1.2.4. Sensor do tipo Wire-Mesh 

Trata-se de um dispositivo com alta resolução temporal e média resolução espacial que 

combina medidas intrusivas e diretas de fração volumétrica para obter, entre outras, imagens 

tomográficas da seção transversal. Foi introduzido por Prasser et al. (1998) no Centro de 

Pesquisa de Dresden-Rossendorf (FZD) na Alemanha. Dessa data em diante, tem sido utilizado 

por vários pesquisadores para o estudo de escoamentos multifásicos, principalmente em 

escoamento gás-líquido (PRASSER et al., 1998; DA SILVA; SCHLEICHER et al., 2007; 

ROITBERG et al., 2007; PIETRUSKE; PRASSER 2007; DA SILVA et al., 2009; DA SILVA 

et al., 2010; HAMPEL et al., 2009 e AZZOPARDI et al., 2010), com algumas aplicações em 

escoamento líquido-líquido (LLAMAS et al., 2008; DA SILVA et al., 2011, RODRIGUEZ et 

al., 2013). 

O sensor é basicamente formado por dois planos de fios, um de fios transmissores e o 

outro de receptores. A separação entre os dois planos é de apenas alguns milímetros (0,35-5,0 

mm), enquanto a distância entre os fios de um mesmo plano varia entre 0,5-1,5 mm. Os fios de 

cada plano são posicionados perpendicularmente em relação aos do outro plano, formando 

assim uma rede de eletrodos. Essa distribuição dos elétrodos faz deste um sensor intrusivo, 

sendo sua maior desvantagem. Em cada eletrodo ou ponto de cruzamento entre fios são feitas 

medidas de resistência/condutividade elétrica ou capacitância/permissividade. Na Figura 16 

pode ser observado o esquema de um protótipo de 4×4 fios. O espaço entre os pontos de 

cruzamento é preenchido com fluidos do escoamento. Cada fio transmissor (em marrom) é 

ativado em sequência e envia um sinal elétrico para o fluido. Em seguida, cada fio receptor (em 

azul) recebe um sinal que contém a informação para identificar as características dos fluidos 

presentes em cada ponto de cruzamento.  Ao ser ativado o último fio transmissor, é adquirido 
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um conjunto completo de dados com a informação sobre o tipo de fluido ou fase para toda a 

seção transversal. A partir dessas frações locais instantâneas são obtidas frações médias na 

seção e no tempo, distribuições de fase ao longo da seção, fração volumétrica in-situ e imagens 

3D do escoamento.  

 
Figura 16. Representação esquemática do sensor wire-mesh, com a sua localização numa tubulação. 

A primeira versão da técnica wire-mesh mede a condutividade ou resistência elétrica da 

mistura em cada ponto de cruzamento. A segunda versão da técnica mede a permissividade ou 

capacitância elétrica da mistura. Cada técnica pode ser aplicada se os fluidos que se usam têm 

diferença na característica elétrica que se mede. Por exemplo, as duas técnicas podem ser 

aplicadas em escoamentos água-ar, pois os fluidos têm diferença na sua condutividade e 

permissividade elétrica. Num escoamento óleo-ar a técnica condutiva não pode discriminar 

entre os dois fluidos, por serem substancias de baixíssima condutividade, que escapam da 

sensibilidade da técnica. Mas neste escoamento a técnica capacitiva permite discriminar entre 

os fluidos porque existe diferença entre suas permissividades. Na seção 2.2 se dará uma 

descrição das duas técnicas. Uma descrição detalhada do princípio de funcionamento da 

técnicas condutiva e capacitiva wire-mesh pode ser vista em Prasser et al. (1998) e Da Silva et 

al. (2007), respectivamente. 

 

 
Figura 17. Imagem obtida para um escoamento trifásico através de um sensor wire-mesh capacitivo, 

fio central, Da Silva (2008). 
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Da Silva (2008) e Da Silva e Hampel (2013) apresentam a aplicação da wire-mesh 

capacitiva em escoamentos trifásicos através de um pequeno experimento de três fases 

estratificadas. O experimento consistiu em mexer uma caixa com três fluidos estratificados e 

obter uma imagem sobre como se misturavam as fases no tempo, Figura 17. A wire-mesh 

capacitiva pôde ser aplicada nesse caso, pois o volume de medição da célula (o ponto de 

cruzamento) estava preenchido com no máximo duas das fases. Ou seja, nos pontos de 

cruzamento só se tinha um sistema bifásico. Porém, se as três fases estão misturadas em um 

volume de medição não é possível obter as frações. Por exemplo, uma fração determinada de 

uma mistura bifásica água-gás pode ter a mesma medição de permissividade de óleo puro (por 

ter este um valor intermediário) ou pode também coincidir com o valor de outra concentração 

de óleo-água. Por isso, essa técnica só pode ser aplicada em escoamentos com fases separadas, 

tendo como referência à resolução espacial do sensor.  

Outra técnica para escoamento trifásico é proposta por Descamps et al. (2007). É 

utilizado o sensor wire-mesh condutivo num escoamento óleo-água-ar em tubulação vertical. 

Devido a que esse sensor não pode distinguir as fases óleo e ar, os autores utilizam uma 

estratégia que consistiu em agrupar as duas fases líquidas numa só, com condutividade média 

𝜎𝑙, a qual é reconhecida a partir do histograma medido. Depois, determinam um valor para 

separá-la do ar, Figura 18. Para separar as fases líquidas, usam a função de relação de 

condutividade quando se tem valores superiores ao de discriminação: 

     

1

,

1 0.5

l

w
o

l

w















 (1.35) 

conseguindo obter a fração das três fases. É interessante notar que o resultado experimental 

concorda quando é comparado com a técnica de sonda de agulha óptica, para a determinação 

das frações de fase cordais. Isto foi possível já que o padrão estudado era Bg-Bo e sem óleo em 

ar (Figura 3); além de ser somente um ponto dentro do mapa de fluxo e de ter frações 

volumétricas de óleo e gás baixas (8% cada). Ainda assim, ao trabalhar numa só condição de 

escoamento, não se conhece seu desempenho em função das outras características do 

escoamento.  
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Figura 18. Sinal de condutividade usada no trabalho de Descamps et al. (2007) para separar três fases. 

A linha tracejada representa o nível de discriminação entre o ar e a mistura óleo-água. 𝜎𝑙,𝑖,𝑗 representa 

a condutividade média da mistura para cada ponto 𝑖, 𝑗 do sensor. 

Outra aplicação em trifásicos consiste em achar a concentração de um componente 

(geralmente a fase líquida) em leitos de gotejamento. Neste tipo de aplicação se tem três fases, 

mas uma delas é sólida e estacionaria (sem movimento), outra é geralmente um líquido (água) 

e a outra é geralmente um gás (ar). Llamas et al. (2008) aplica a wire-mesh condutiva e Schubert 

et al. (2010) a capacitiva. Nos dois casos se faz uma calibração dos dados medindo a 

característica elétrica quando o leito está sem o líquido e quando está saturado dele, obtendo os 

limites da medição. Então, a concentração é um valor proporcional ao valor elétrico medido, 

entre os limites achados previamente. Isto é possível porque a terceira fase é estacionaria e só 

introduz um valor de deslocamento fixo aos limites, que é anulado pelo processo de calibração. 

Assim, a aplicação pode ser considerada como um problema bifásico.   

Diferentes geometrias do sensor wire-mesh têm sido desenvolvidas. Cada uma delas tem 

aplicações especiais que podem ser aplicadas em alguns dos aspectos abordados neste trabalho. 

Belt et al. (2010) realizaram medições da espessura de uma película num escoamento anular 

co-corrente de água-ar em um tubo vertical. O sensor, Figura 19.a, permite a visualização da 

evolução no tempo da espessura de filme plano de tal modo que a interface do filme pode ser 

reconstruída. Além dessa, Damsohn e Prasser (2009) oferecem outra geometria do sensor para 

ser usado para medir a espessura da película de líquido (Figura 19.b). Nesse trabalho, a 

resolução espacial é muito melhor do que no anterior e a distribuição dos elétrodos foi otimizada 

para esse propósito. Assim, o campo elétrico está dirigido para medir a espessura. Nos dois 

casos, a propriedade medida é a condutividade de uma película de líquido em contato com os 

sensores, que é uma função da espessura do filme. Informação sobre a dinâmica das ondas de 

superfície pôde ser obtida, a qual é relevante para o estudo de padrões de escoamento anulares. 

Nesses casos os sensores são não intrusivos. Uma revisão ampla das diferentes aplicações do 

sensor wire-mesh foi feita em Velasco; Rodriguez (2015) como parte da revisão bibliográfica. 
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a) b) 

Figura 19. Imagens dos sensores desenvolvidos para a medição de espessura de filmes líquidos. a) Belt 

et al. (2010); b) Damsohn; Prasser (2009). 

1.2.5. Comparação das técnicas  

Como discutido ao longo da seção 1.2, cada uma das técnicas apresentadas tem a suas 

vantagens, desvantagens e limitações. Uma revisão geral sobre as diferentes técnicas é 

apresentada na Tabela 3, juntamente com alguns parâmetros para comparação. A escolha de 

uma determinada técnica depende de vários aspectos, como as propriedades do meio a ser 

medido, os parâmetros de interesse, condições de temperatura e pressão da aplicação, resolução 

temporal e espacial, custos e os riscos que oferece a segurança à saúde dos operadores. Assim, 

a técnica WMT se apresenta como uma tecnologia com as seguintes vantagens: baixo custo, 

alta resolução temporal, que não requer algoritmo de reconstrução inversa da imagem e a sua 

possível aplicação em escoamentos trifásicos. Ela tem como desvantagens uma resolução 

espacial média e ser intrusiva.    

 

Ao longo deste capítulo se tem apresentado o estado da arte das técnicas de medição da 

fração das fases e tomografia em escoamentos multifásicos, discutindo suas aplicações e 

vantagens. O estudo de escoamentos multifásicos aplicados à indústria do petróleo precisa de 

instrumentação capaz de obter a distribuição espacial das fases de forma segura, isto é, uma 

representação objetiva e quantitativa. Ademais, essa área de pesquisa na atualidade está num 

ponto onde se devem incluir as múltiplas fases para melhorar o entendimento dos fenômenos 

que ocorrem. Quanto aos escoamentos trifásicos, evidencia-se que ainda não existe uma técnica 

que possa ser aplicada de maneira universal neste tipo de estudo. Pode-se ver que as técnicas 

de tomografia que se podem usar em escoamentos trifásicos são poucas e com limitações. 

Assim, esta tese usa a técnica baseada no sensor wire-mesh para preencher algumas lacunas que 

presentam as técnicas atualmente. Se usa o sensor wire-mesh por ser uma técnica de tomografia 

com boa relação custo-benefício, alcançando taxas de aquisição de vários milheares de quadros 

por segundo. Se apresentará uma variação do circuito elétrico usado na técnica wire-mesh 

capacitiva para a medição da resistividade em escoamentos bifásicos com uma fase altamente 
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condutiva (salmoura). Também se apresenta uma técnica de medição simultânea da resistência 

e capacitância que pode ser usada em escoamentos trifásicos óleo-água-ar.  

 

Tabela 3. Comparação de algumas técnicas tomográficas para escoamentos multifásicos. 

Técnica 
Resolução 

Espacial 

Resolução 

Temporal 
Custo Observações 

Risco à 

Segurança 

Tomografia 

trifásica 

Raios-X e  

Raios-γ 
1 mm min, ms $$$ Radiação ionizante Alta ↑↑ 

Ressonância 

Magnética MRI 
1 mm min $$$ 

Não é adequado para 

materiais com 

propriedades magnéticas 

e condutores de 

eletricidade. 

Média ↑↑ 

Emissão de 

pósitrons PET 
2-5 mm min, ms $$$ 

Necessidade de um 

isótopo marcador. 
Alta ↓ 

Ultrassom US 2-5 mm ms $$ 
Adequado apenas para 

baixas frações de vazio. 
Baixa ↓ 

Impedância 

Elétrica EIT 

(ECT ou ERT) 

>5 mm ms $ 
Problemas com campos 

moles. 
Baixa ↑↑ 

Microondas mm ms $$ 
Pouco aplicada em 

escoamento multifásico 
Média ↑ 

Ótica  1 mm ms, µs $ 

Adequado apenas para 

baixas frações de vazio e 

utilização de fases e 

tubulações transparentes. 

Baixa ↑ 

Técnicas duais 

ECT-ótica 
1 mm ms, µs $$ 

Adequado apenas para 

baixas frações de vazio e 

utilização de tubulações 

transparentes. 

Baixa ↓ 

Sensor Wire-

Mesh WMT 
2-5 mm µs $ 

Intrusivo. Não requer 

algoritmo de reconstrução 

inversa da imagem. 

Baixa ↑↑ 

Custo: $ baixo, $$ médio, $$$ alto. 

Tomografia Trifásica (Aplicabilidade): ↓ muitas limitações, ↑ poucas limitações, ↑↑ quase sem limitações. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

O capítulo apresenta os elementos teóricos que descrevem como medir as frações 

volumétricas das fases, em escoamentos bifásicos e trifásicos, por meio do sensor wire-mesh. 

Se apresentaram os conceitos para identificar fluidos através da admitância complexa e sua 

medição através do circuito ponte autobalanceada, discutindo os aspectos de sua implementação 

na prática. Continua-se com a apresentação das relações que existem entre a permissividade 

complexa e as frações das fases. Depois se apresenta e analisa a medição com o sensor wire-

mesh, detalhando as características técnicas de medição que são compatíveis para a medição 

trifásica.  

2.1 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE MISTURAS  

Os fluidos podem ser classificados de acordo a suas propriedades eletromagnéticas. 

Neste trabalho são de interesse os fluidos que não apresentam características magnéticas. 

Assim, nesta seção se apresentam definições das propriedades elétricas dos fluidos e a sua 

medição.   

2.1.1. Impedância e Admitância 

A impedância descreve a oposição que um circuito ou material faz à passagem de uma 

corrente quando é submetido a uma tensão elétrica que não se encontra em estado estável, isto 

é, não é constante no tempo. Em geral, considera-se que é a relação complexa entre a tensão e 

a corrente elétricas num circuito com corrente alternada senoidal. Assim, aplicando uma tensão 

elétrica    cos 2 Vv t V ft   , com frequência f, a corrente elétrica resultante deve ser 

   cos 2 Ii t I ft   . Essa tensão elétrica tem uma representação complexa que pode ser 

escrita como 

 
 2 Vj f

Ve
 

V   (2.1) 

e para a corrente elétrica 

 
 2 Ij f

Ie
 

I   (2.2) 

 onde 1j   . A impedância calcula-se através da lei de Ohm na sua notação complexa 
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Z
I   (2.3) 

de tal modo que a impedância é também um valor complexo 
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  (2.4) 

A impedância pode ser apresentada nas suas coordenadas retangulares como 

    cos sinZ ZZ jZ R jX    Z
  (2.5) 

sendo R  a resistência, e X  a reatância.  

Algumas vezes é mais conveniente usar a inversa da impedância chamada admitância 

 
1 1

Y Zj j
Ye e

Z

 
   

I
Y

Z V   (2.6) 

A admitância pode ser representada em coordenadas retangulares 

    cos sinY YY jY G jB    Y
  (2.7) 

onde G  é condutância e B  é a susceptância. 

 A resistência e a condutância representam as perdas por efeito Joule no circuito. A 

reatância e a susceptância representam a energia reativa armazenada no circuito durante um 

período. 

2.1.2. Permissividade relativa complexa 

A permissividade é habilidade de um material para transmitir ou permitir um campo 

elétrico. A permissividade relativa complexa   é uma propriedade comumente usada para 

caracterizar materiais. 

 
' ''j  

  (2.8) 

onde a parte real '  é chamada permissividade relativa e a parte imaginaria é chamado de fator 

de perda. 

A equação de Cole-Cole expandida, Bondet et al. (2008), descreve matematicamente o 

comportamento da permissividade complexa para frequências até os PHz (1015 Hz ou 

PetaHertz). 

  
1

01

s j
j



  





 


  


   (2.9) 

onde s  é o valor da permissividade relativa para baixas frequências ou estática,   é a 

condutividade estática,   é o valor da permissividade para frequências óticas,   é o tempo de 
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relaxamento,   é chamado de parâmetro de distribuição, 0  é a permissividade do vacúo, 

𝜀0=8,85 pF/m e 2 f   é a frequência angular. O relaxamento é um processo no qual '  

decresce com o incremento da frequência. Esta equação descreve uma grande quantidade de 

materiais como gases, líquidos e sólidos, sejam condutores ou isolantes.    

Para frequências menores a poucas dezenas de MHz, o processo de relaxamento não é 

observado, 0  .  Então, a equação de Cole-Cole pode ser simplificada 

 
0

j





 
  (2.10) 

Onde   será usada para representar a permissividade relativa estática, também chamada 

constante dielétrica. 

2.1.3. Medição teórica da permissividade complexa  

Para encontrar a permissividade complexa pode ser usado um circuito básico como o 

apresentado na Figura 20, conhecido como célula de medição. Nesse dispositivo, a admitância 

da célula é dada por  

 0gj k Y 
 (2.11) 

onde gk  é uma constante está relacionada com a geometria da célula. Para a célula de medição 

da Figura 20, que é um capacitor de placas paralelas, gk  é dada por 

 

2

g

l A
k

d d
 

 (2.12) 

Assim, a admitância de um fluido numa célula está descrita, a partir das equações (2.10)  e 

(2.11), como  

 0 0

0

g g gj k j k j k


      


 
    

 
Y  (2.13) 

 
Figura 20. Exemplo de uma célula de medição. Tomado de Da Silva (2008). 
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Esta equação tem a mesma forma da admitância para um circuito composto de um 

resistor e um capacitor em paralelo. O resistor será identificado através da sua condutância G e 

o capacitor pela sua capacitância C, portanto 

 .G j C Y  (2.14) 

Assim, podemos modelar a admitância de um fluido, identificando a condutância e a 

capacitância da seguinte forma 

 gG k 
 (2.15) 

 0 .gC k  
 (2.16) 

Pode-se ver na equação (2.14) que a admitância (ou a impedância) em baixas frequências está 

dominada pela condutividade estática ou resistência do fluido; enquanto, para frequências 

maiores, está dominada permissividade estática. 

Um outro circuito básico para a medição da admitância (permissividade complexa), em 

baixas frequências, é a ponte autobalanceada, Figura 21. Este circuito está formado por um 

amplificador operacional retroalimentado que tem como circuito de entrada a célula de 

medição. A rede de retroalimentação é um circuito formado por uma resistência em paralelo 

com um capacitor. O resistor é identificado pela sua condutância Gf  e o capacitor pela sua 

capacitância Cf.  

 
Figura 21. Ponte autobalanceada para a medição da admitância (permissividade complexa) de um 

fluido.  

Pode-se encontrar a admitância do fluido xY  se é conhecida a admitância de 

retroalimentação fY  e o ganho de tensão vA  do sinal de entrada iV , que neste circuito estão 

relacionados por 

 
,o x

v

i f

  
V Y

A
V Y  (2.17) 
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onde oV  é a tensão elétrica de saída e considerando o amplificador operacional ideal. 

Lembrando que a admitância do fluido pode ser representada como x x xG j C Y  e sabendo 

que f f fG j C Y  o ganho de tensão é 

 
o x x

i f f

G j C

G j C





 
    

V

V  (2.18) 

onde 2 f  , sendo f a frequência de excitação. Este circuito tem uma resposta de magnitude 

em função da frequência dada por 

 

2 2 2

2 2 2

x xo

i f f

G C

G C










V

V  (2.19) 

como a mostrada na Figura 22. Esta resposta mostra duas bandas de frequência onde o ganho é 

plano (constante). Em frequências baixas ou platô de baixa o valor do ganho está dado pela 

razão  

 0
/ ,v x fG G


A

  (2.20) 

enquanto no platô de alta o ganho está dado pela razão 

 
/ .v x fC C


A

  (2.21) 

  

Esses valores podem ser obtidos através da utilização do limite de ω tendendo a zero e infinito, 

respectivamente, na equação (2.19). Idealmente, o ganho, a frequência, Gf e Cf são conhecidos. 

Assim, se podem obter os valores Gx e Cx do fluido e fazer a sua identificação.  

 

Figura 22. Resposta de magnitude simplificada para o circuito de medição ponte autobalanceada. 

A Figura 22 também apresenta as frequências onde cada platô se deve apresentar. Uma 

destas frequências é determinada pelo denominador ou polo da equação do ganho, eq. (2.18). 

Portanto, essa frequência f  é determinada pelo circuito na retroalimentação 
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f

f

f

G

C
    (2.22) 

sendo um valor fixo. A outra frequência está determinada pelo numerador ou zero. Isto é, 

depende da admitância do fluido. Essa frequência, denotada como x , é dada por  

 
0

,x x
x

x x

G

C




 
 

  (2.23) 

que em geral tem um valor variável, pois no caso de termos uma mistura que muda no tempo 

se espera uma mudança da condutividade e permissividade do fluido. Devido a essa variação 

se identificam três casos de comportamento para x  em relação a f . A Tabela 4 apresenta os 

três casos e seus efeitos na resposta em magnitude e as faixas para cada platô. O caso x f   

é o caso ilustrado na Figura 22. Outra faixa que apresenta a Figura 22 é a de transição 

f x     onde o ganho muda a uma razão de ±20dB/década. A última faixa GBW   se 

deve ao comportamento não ideal do amplificador operacional. Todo amplificador operacional 

tem uma limitação, dada pelo produto ganho por largura de banda (GBW). Esse tem um valor 

fixo, e quanto maior o ganho requerido do amplificador, menor será a largura de banda 

disponível. Isso impõe um polo na frequência citada.     

Tabela 4. Possíveis casos de x  em relação a f  e seu efeito na resposta de magnitude do circuito 

ponte autobalanceada. 

Caso Relação de ganho Faixa para o platô de baixa Faixa para o platô de alta 

x f 
 

/ /x f x fG G C C
 x 

 f 
 

x f 
 

/ /x f x fG G C C
 

- - 

x f 
 

/ /x f x fG G C C
 f 

 x 
 

 

A resposta de fase, em função da frequência, da ponte autobalanceada está dada por 

    1 1/ 180 tan / tan / ,o i x x f fC G C G    V V
  (2.24) 

a está ilustrada na Figura 23. Como no caso da resposta de magnitude, se apreciam dois platôs, 

mas estes têm uma largura menor que na magnitude. Na faixa de transição, a fase pode subir 

ou descer. A frequência M , onde atinge-se o valor máximo ou mínimo, é a média geométrica 

das frequências do polo e o zero, assim 

 
0

fx
M x f

x f

G

C


  

 
 

  (2.25) 
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O valor desce se x f   e aumenta no caso contrário. O segundo caso corresponde ao 

ilustrado na Figura 23. Observe que para uma escala de frequência logarítmica a resposta é 

simétrica ao redor de M . A simetria se rompe em altas frequências devido a GBW . 

 

 

Figura 23. Resposta de fase simplificada para o circuito de medição ponte autobalanceada. 

Da análise anterior se pode deduzir que a combinação que existe entre os valores da 

admitância da retroalimentação fY  e os valores esperados da admitância do fluido xY  pode 

mudar completamente a resposta do circuito. Portanto, a seleção dos componentes do circuito 

de retroalimentação é importante para um funcionamento adequado da ponte autobalanceada. 

Deste modo, uma simulação da resposta em magnitude e fase são apresentadas na Figura 24 e 

na Figura 25, respectivamente. Os fluidos usados e suas características são mostrados na Tabela 

5. A tabela também apresenta as frequências do zero e média. 

A Figura 26 apresenta a resposta em magnitude da ponte autobalanceada obtida por Da 

Silva (2008) para alguns fluidos selecionados. Em cada fluido se pode ver os dois platôs 

previstos pela eq. (2.19). Destaca-se que para o caso do ar e do óleo a frequência do zero 

aparenta estar na ordem de kHz. Isto não coincide com a resposta teórica e se explica porque se 

chegou ao limite inferior da tensão que o circuito é capaz de produzir. Em outras palavras, é a 

tensão de ruído do circuito. Também, destaca-se que a razão de ganhos entre diferentes fluidos 

não corresponde ao esperado. Por exemplo, a razão entre a água e o ar, em alta frequência, deve 

corresponder a razão entre as permissividades, isto é, / 79 /1 79w a    . Mas da Figura 26 se 

estima que o valor está perto de 66 e esse valor está fora da faixa da incerteza da medição. Isto 

indica que no circuito real se apresentam outros fenômenos que não têm sido levados em 

consideração na análise do circuito teórico. Alguns das causas deste comportamento são a 

tensão de ruído térmico e elementos parasitas que não têm sido incluídos no modelo. Portanto, 

é necessário um processo de calibração para deduzir o valor real da permissividade.  
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Figura 24. Resposta em magnitude, teórica, da ponte autobalanceada para fluidos selecionados, 

5 μS, C 10 pF.f fG    

 
Figura 25. Resposta em fase, teórica, da ponte autobalanceada para fluidos selecionados, 

5 μS, C 10 pF.f fG    

Tabela 5. Características elétricas dos fluidos usados na simulação da ponte autobalanceada, 

5 μS, 10 pF, 79,57 kHz.f f fG C f    

Fluido 

Condutividade 

[S/m] 

  

Permissividade 

Relativa [.] 

 

Frequência do 

zero [Hz] 

  

Frequência média [Hz] 

   

Ar 1×10-15 1 1,79×10-5 2,99 

Óleo 40×10-12 2,78 2,58×10-4 11,37 

Álcool 

Isopropílico 
1×10-5 19,74 9,10×103 6,74×104 

Água 

Deionizada 
2,5×10-4 79 5,68×104 1,68×105 

Água de 

Torneira 
5×10-3 79 1,13×106 7,54×105 
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Figura 26. Resposta em frequência, obtida por Da Silva (2008), para fluidos selecionados medidos 

com o circuito da ponte autobalanceada da Figura 21. fG =1 µS e fC =10 pF, Da Silva (2008). 

2.1.4. Calibração da permissividade complexa  

Devido à necessidade prática de um processo de calibração para a técnica da ponte 

autobalanceada, Da Silva (2008) propôs um modelo, onde se tem em conta uma admitância 

residual 
RY  causada por capacitâncias e resistências parasitas, indutâncias dos cabos, 

deslocamento por temperatura, entre outros. Então, a admitância medida 
MY  nos pontos de 

cruzamento pode ser descrita como 

 M x R Y Y Y
  (2.26) 

onde 
xY  é admitância dos fluidos. Assim, o ganho no circuito de medida é 

 
o x RM

v

i f f

 
   

V Y YY
A

V Y Y   (2.27) 

Isolando a admitância do fluido, temos que apresenta uma relação linear com o ganho 

vA ,  

 
.x R v f  Y Y A Y
  (2.28) 

Lembrando que a admitância pode ser escrita em termos da permissividade complexa 

x como 

 0 ,x g xj k Y 
  (2.29) 

onde 
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0

.x j


  
 

    
  (2.30) 

Igualando as equações (2.28) e (2.29) temos que 

 0x g x R v fj k    Y Y A Y
  (2.31) 

e isolando x  

 
0 0

.
fR

x v v

g gj k j k   
    

YY
A μ υA

  (2.32) 

Assim, pode-se concluir que a permissividade complexa tem uma relação linear com o ganho 

vA  e uma calibração de dois pontos é suficiente para determinar as constantes complexas μ  e 

υ . 

Assim, tomando dois fluidos conhecidos com permissividade complexa 1  e 2  

 1 1v μ υA
  (2.33) 

 2 2v μ υA
  (2.34) 

e subtraindo a equação (2.33) e (2.34), temos que 

 
 1 2 1 2v v  υ A A 

  (2.35) 

E isolando υ  

 
1 2

1 2v v





υ

A A

 
  (2.36) 

e substituindo υ  na equação (2.33) obtemos o valor de μ    

 
2 1 1 2

1 2

.v v

v v






A A
μ

A A

 
  (2.37) 

Então, lembrando que 0/ vj     μ υA  conclui-se que 

  Re v  μ υA
  (2.38) 

e 

  0 Im v    μ υA
  (2.39) 

2.1.5. Modelos de relação para escoamentos bifásicos  

Para encontrar a relação entre a permissividade complexa medida x  (Eq. (2.32)) e a 

fração volumétrica de uma fase (Eq. (1.1)) é preciso usar um modelo que relacione essas duas 
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características. Existe uma grande quantidade de trabalhos que estimam a permissividade das 

misturas de fluidos e esses se concentram em misturas bifásicas gás-líquido. Jaworek; Krupa 

(2010) e Sihvola (1999) apresentam resumos de diferentes modelos da literatura. Cada um deles 

foi desenvolvido para uma geometria de sensor e um padrão de escoamento específicos. Alguns 

autores consideram que esses modelos são válidos considerando que a permissividade 

complexa é dominada pela sua parte real, isto é, para materiais isolantes. Outros autores 

consideram que são válidos inclusive para materiais condutores (chamados com perda), mas 

observam que é uma aproximação grosseira, Sihvola (1999). Mas existem modelos que têm 

sido especialmente desenvolvidos para materiais com perdas, com certas restrições. Esse é o 

caso da relação de Maxwell-Garnett. 

Podem-se reconhecer duas grandes famílias de relações. A primeira faz diferença entre 

a fase contínua e a fase dispersa, essas relações são chamadas de não-autoconsistentes. Em 

quanto a outra família não faz essa distinção, sendo chamadas de autoconsistentes. Na primeira 

família, um exemplo típico é Maxwell-Garnett, e um exemplo de autoconsistente é o Paralelo. 

 Em escoamento bifásico não se precisa obter a condutividade e a permissividade, 

precisa-se somente de uma delas. Geralmente, se prefere medir a permissividade. Assim, na 

Tabela 6, apresenta-se a fração da fase dispersa 2  como uma função da permissividade de uma 

mistura x  e as constantes 2  e 1 , que são as permissividades relativas dos fluidos que a 

compõem; 2  corresponde ao fluido da fase dispersa, e 1  ao fluido da fase contínua. Como se 

mostrará mais diante, o resultado é dependente do modelo usado. A Tabela 6 apresenta alguns 

dos modelos de relação mais usados na literatura e que foram usados neste trabalho, sendo dois 

deles não-autoconsistentes, Maxwell-Garnett e Hannai. 

Algumas das relações apresentadas são casos particulares de outras relações. Por 

exemplo Birchak e Looyenga são casos particulares da família de Lei de potência. Outras 

relações podem ser ainda mais complexas do que as aqui apresentadas. Esse é o caso da equação 

de Maxwell-Garnett, que pode levar em consideração a polaridade que apresentam as partículas 

dispersas e sua geometria; assim a equação apresentada corresponde à fórmula clássica, onde a 

fase dispersa são gotículas perfeitamente esféricas. Os modelos Paralelo e Séries são chamados 

de limites de Wiener porque estabelecem os valores máximos e mínimos que pode assumir uma 

mistura.    
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Tabela 6. Modelos de relação entre a fração da fase dispersa 2  e a permissividade de uma mistura 

bifásica x . 

Modelo Características Equação 

Bruggeman 1 
Vazios cilíndricos (padrão 

anular) 
2 1

2

2

( )( )

2 ( )

x x

x x

   


  

 



 (2.40) 

Bruggeman 2 Vazios esféricos (padrão bolhas) 
2 1

2

2

(2 )( )

3 ( )

x x

x x

   


  

 



 (2.41) 

Bruggeman 3 
Vazios sem ordem (padrão 

agitado) 

 
  

2 2

2 1

2 2

1 2 2 1

x

x

  


    




 
 (2.42)

 

Bruggeman-

Maxwell-

Wagner 

Escoamento disperso água em 

óleo 

1/3

1 2
2

2 1

x

x

  


  

  
   

  

 (2.43)

 

Séries 
Placas paralelas, escoamento 

estratificado 
1 2

2

1 2

x

x

  


  

  
   

  

 (2.44)

 

Paralelo 
Placas paralelas, escoamento 

pistonado 
1

2

1 2

x 


 





                  (2.45) 

Maxwell-

Garnett 

Suspensão de partículas de 𝜎𝐿 

baixa, com 𝜎𝐿 < 𝜎𝐻 e 𝜀𝐿 ≪  𝜀𝐻 

(padrão disperso óleo em água) 

  
  

1 1 2

2

1 2 1

2

2

x

x

   


   

 


 
* (2.46) 

Hannai  

1/3

2 1
2

2 1

1 x

x

  


  

  
    

  
* (2.47) 

Lei de 

potência 
 

1
2

2 1

,   para  0 1x

 

 

 
 

 


  


  (2.48) 

Looyenga   

1/3 1/3

1
2 1/3 1/3

2 1

x 


 





                                        (2.49) 

Birchak  

1/2 1/2

1
2 1/2 1/2

2 1

x 


 





                                       (2.50) 

Logarítmico  
1

2

2 1

ln ln

ln ln

x 


 





 (2.51) 

* Relação não-autoconsistente. 

 

Para ilustrar a aplicação de uma relação num escoamento, mostra-se a seguir a obtenção 

do modelo de relação paralelo, considerando só a parte real da permissividade complexa. A 

Figura 27 mostra como deveria ser a topologia do escoamento bifásico para a obtenção da 

equação do modelo paralelo (2.45). Essa é válida se temos um escoamento com fases escoando 

intermitentemente entre placas condutoras paralelas. Isto é parecido com um escoamento 

pistonado, se o pistão ocupa toda a seção transversal 𝐴𝑇 do tubo e está dentro do comprimento 
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𝑙 do sensor. Assim, a capacitância equivalente da mistura 𝐶𝑥 poder-se-ia escrever como a soma 

das capacitâncias de cada parte de água e gás, pois do ponto de vista de circuitos elétricos essas 

se encontram em paralelo, isto é 

 1 1 2 2 3...x w g g g gC C C C C C    
 (2.52) 

  

a) b) 

Figura 27. a) Diagrama esquemático de um capacitor de placas paralelos por onde escoa um fluxo 

intermitente bifásico água-gás; b) circuito elétrico equivalente. 

Agora, supondo que num capacitor de placas paralelas a capacitância esteja dada 

segundo as equações (2.12) e (2.16), e sabendo que as placas estão separadas em uma altura 𝑑, 

tem-se uma área 𝐴𝑃 e esta área esta formada pela soma das áreas ocupadas por cada parte de 

água 𝐴𝑤𝑖 e cada parte de gás 𝐴𝑔𝑖 

     1 1 2 2 3...P w g w g wA A A A A A    
 (2.53) 

Então, se pode escrever a capacitância equivalente da mistura 𝐶𝑥 como  

    
PA

d
0

1w
x

A

d
  0

1g

w

A

d
  0

2w
g

A

d
  0

2g

w

A

d
  0

3w
g

A

d
  0 ...w  (2.54) 

Por último, como sabemos, a área total ocupada pelo gás e pela água se podem escrever 

como   

      
1 2 3

1 2 3

  ...

... 1 ,

g g g g P

w w w g P

A A A A

A A A A





   

      (2.55) 

respectivamente, então, a equação (2.54) se pode escrever como  

     PA x PA  (1 )g w PA   g g 
 (2.56) 

e isolando desta a fração de gás 𝛼𝑔, se tem finalmente a equação (2.45) 

 
x w

g

g w

 


 




  

Deve-se observar que na dedução dessa equação não é levado a conta que (2.12) é válida 

se a altura 𝑑 que separa as placas é pequena para evitar a dispersão do campo elétrico pelas 

bordas, condição que não é cumprida numa tubulação. Também pode ser visto que a hipótese 
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de ter vários pistões dentro do sensor não é viável na realidade se os pistões são de grande 

comprimento. 

As equações apresentadas na Tabela 6 só são válidas para escoamentos bifásicos, mas 

cada uma tem sua aplicação e responde de uma forma diferente. A Figura 28 mostra o efeito da 

fração de gás 𝛼𝑔 na permissividade relativa efetiva 𝜀𝑥, para uma mistura ar-água, usando alguns 

dos modelos citados. É evidente que escolher o modelo correto é essencial para obter o valor 

correto de 𝛼𝑔.  

 
Figura 28. Efeito da fração de gás na permissividade relativa efetiva, para uma mistura ar-água, 

usando alguns dos modelos da Tabela 6. 𝜀2 = 𝜀𝑎𝑟 = 1; 𝜀1 = 𝜀𝑤 = 80. Tomado de Jaworek; Krupa 

(2010). 

Os modelos não-autoconsistentes têm uma explicação desde um ponto de vista físico 

que se adapta bem as condições reais de escoamentos multifásicos. Quando se tem dois líquidos 

imiscíveis existem dois tipos de dispersões que se podem formar dependendo das condições da 

mistura. Uma dispersão de água no óleo (w/O) se forma quando a água está dispersa no óleo e 

a dispersão óleo na água (o/W) se forma quando o óleo está disperso na água. A inversão da 

fase é o fenômeno onde as fases de uma dispersão líquido-líquido intercambiam-se tal que a 

fase dispersa se converte na fase contínua de forma espontânea e vice-versa. As condições para 

o intercambio dependem das condições da mistura (PIELA et al., 2009). Portanto, os modelos 

não-autoconsistentes buscam explicar a fração dependendo de qual seja a fase dispersa. O 

modelo não-autoconsistente Maxwell-Garnett pode ser o modelo mais estudado e aplicado num 

grande número de experimentos nas mais diversas condições. Esse modelo foi o aplicado no 

trabalho de Dykesteen et al. (1985) apresentado no capítulo anterior e ilustrado na Figura 12b.    

A aplicação dos modelos de relação no sensor wire-mesh foi feita no trabalho de Da 

Silva et al. (2011), realizado no NETeF. Nesse se determinou que a melhor relação para uma 
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mistura altamente dispersa de óleo em água é dada pelo modelo de Maxwell-Garnett w/O (água 

dispersa no óleo), equação (2.46), que foi desenvolvida para uma mistura semelhante à 

utilizada. Nesse caso, a fração do fluido com menor permissividade, nas equações, corresponde 

à fração de óleo 𝛼𝑜 procurada. Os autores comparam a fração de óleo com a obtida 

experimentalmente, usando válvulas de fechamento rápido. Nos resultados se pôde observar 

que os modelos Logarítmico e Maxwell-Garnett w/O apresentaram a melhor correspondência 

com os resultados experimentais e a teoria. O modelo Maxwell-Garnett w/O trabalha bem entre 

0,05 < 𝛼𝑜,𝑄𝐶𝑉 < 0,3 quando se tem óleo disperso na água (Do/W); enquanto o Logarítmico 

trabalha entre 0,2 < 𝛼𝑜,𝑄𝐶𝑉 < 0,45, quando se tem óleo disperso na água e água dispersa no 

óleo (Do/W&w/O). Então se tem regiões onde, dependendo do padrão de escoamento, passa-

se de um modelo de permissividade para outro. Isto é semelhante aos resultados apresentados 

por Dykesteen et al. (1985), citado anteriormente na Figura 12b, onde se apresenta uma relação 

altamente não linear que depende da fase contínua, e dizer, do padrão de escoamento. Também 

se deve destacar que no trabalho de Da Silva et al. (2011) o modelo de Maxwell-Garnett foi 

usado como autoconsistente, na sua versão w/O, e a pesar disso foi o que melhor explicou a 

frações dos experimentos Do/W, na faixa estabelecida. 

Em geral, a identificação dos fluidos é feita usando relações conhecidas entre os efeitos 

da condutância ou capacitância na amplitude de um sinal e a frações das fases. Mas outros 

autores, como Jaworek e Krupa (2010), identificam a fração das fases por meio do 

deslocamento da fase do sinal que produz o escoamento (Figura 29). Neste caso, o modelo de 

relação é entre deslocamento de fase e a fração, que pode ser mais complexo do que os já 

apresentados. Segundo os autores, o uso da fase melhora a precisão da detecção em misturas 

água-ar, em comparação com métodos de detecção baseados na amplitude do sinal.  

Cada modelo de relação foi desenvolvido para certas características de distribuição das 

fases (padrão), forma que tem a fase dispersa, holdup da fase dispersa, características elétricas 

dos fluidos, campo elétrico e distribuição física dos eletrodos (Tabela 6). Além disso, os 

resultados apresentam diferenças significativas com a teoria. Então, o uso destes modelos de 

relação devem ter em consideração estas restrições, além de algumas outras que possam derivar 

de cada experimento particular, por exemplo: a mudança no padrão de escoamento, a técnica 

de medição e sua precisão, a presença de íons nos fluidos, entre outros.  
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Figura 29. Deslocamento da fase, por Jaworek; Krupa (2010), entre o sinal medido a partir de um 

sensor capacitivo e sua referência. Experimento com uma mistura água-ar usando alguns dos modelos 

da Tabela 6. 

2.1.6. Modelos de relação para misturas trifásicas 

Na literatura se encontram poucos modelos de relação que permitam deduzir as frações 

das fases a partir da permissividade complexa. A seguir são apresentados os modelos Paralelo, 

Series, Bruggeman, Maxwell-Garnett homogêneo. Os dois primeiros modelos foram deduzidos 

para o presente estudo, a partir de teoria de circuitos, e os modelos de Bruggeman e Maxwell-

Garnett foram extraídos de Sihvola (1999). As simulações apresentadas nesta seção foram feitas 

com os valores de fluidos apresentados na Tabela 5. 

a. Modelo paralelo 

Partindo da definição de admitâncias em paralelo, temos que 

 11 21 31 12 21x      Y Y Y Y Y Y
  (2.57) 

e considerando uma geometria de placas paralelas como na Figura 27 

 0 11 0 1 21 0 2 31 0 3 12 0 1g x g g g gk k k k k            
  (2.58) 

      
1 11 12 2 21 22 3 31 32g x g g g g g gk k k k k k k           

  (2.59) 

ou 

 1 1 2 2 3 3.g x g g gk k k k       
  (2.60) 

Então, 

 
 1 2 3 2 2 3 31 ,x           

  (2.61) 

onde 
i   é a fração volumétrica da i-ésima fase. Como sua contraparte bifásica, este modelo é 

autoconsistente. A Figura 30 apresenta a resposta do modelo Paralelo para uma mistura trifásica 

óleo-água-ar. O modelo é independente da frequência.  
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Separando a parte real e imaginaria podem-se deduzir a permissividade e a 

condutividade da mistura, seção 2.1.4, e é possível determinar as frações das fases, rearranjando 

a equação (2.61) como função das frações e separando-a nas suas partes real e imaginaria, além 

de usar a equação da continuidade. Então, a equação pode ser escrita como 

 2 3 ,  S T U
  (2.62) 

 
Figura 30. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

Paralelo para qualquer frequência. 

onde 

 1x S  
  (2.63) 

  2 1 T  
  (2.64) 

  3 1 U  
  (2.65) 

Portanto, podemos escrever um sistema de equações  

 

1

2

3

0 Re( ) Re( ) Re( )

0 Im( ) Im( ) Im( )

1 1 1 1







     
     


     
          

T U S

T U S
  (2.66) 

e resolvê-lo para obter o valor das frações 

 

1

1

2

3

0 Re( ) Re( ) Re( )

0 Im( ) Im( ) Im( )

1 1 1 1









     
     


     
          

T U S

T U S
  (2.67) 

onde 

 2 1Re( )   T
  (2.68) 

 3 1Re( )   U
  (2.69) 

 1Re( ) x  S
  (2.70) 
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1 2

0

Im( )
 




T

  (2.71) 

 
1 3

0

Im( )
 




U

  (2.72) 

 
1

0

Im( ) .x 




S

  (2.73) 

b. Modelo series 

Partindo da definição de admitâncias para um circuito serie, 

 
11 21 31 12 22

1 1 1 1 1 1
,

x

      
Y Y Y Y Y Y   (2.74) 

temos que chega-se a permissividade da mistura  

    
1 2 3

2 3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3

x
 


   

  


            (2.75) 

A resposta deste modelo se apresenta na Figura 31 para 1MHz. Se pode ver como os 

elementos não condutores, óleo e ar, dominam a resposta na maior parte da superfície. O modelo 

Series é dependente da frequência e para os valores usados o modelo entrega valores maiores 

aos máximos (os valores da água) para frequências menores a 576 kHz e altas frações de água. 

Isto se ilustra na Figura 32 para uma frequência de 100 kHz.   

 
Figura 31. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

Series para uma frequência f=1 MHz. 
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Figura 32. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

Series para uma frequência f=100 kHz. 

A equação (2.75) pode ser escrita como 

 2 3 ,  S T U
  (2.76) 

onde 

 1 2 3 2 3 x S      
  (2.77) 

 1 3 2 3x x T      
  (2.78) 

 1 2 2 3x x U      
  (2.79) 

Podemos escrever como um sistema de equações e resolver para obter o valor das 

frações. 

 

1

1

2

3

0 Re( ) Re( ) Re( )

0 Im( ) Im( ) Im( )

1 1 1 1









     
     


     
          

T U S

T U S
  (2.80) 

onde  

 

3 1 2

1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2

2

0

Re( ) ( )

          

x

x x x x x x

   

                 



 

    


T

 (2.81) 

 
 

2 1 3

1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3 2

2

0

Re( ) ( )

          

x

x x x x x x

   

                 



 

    


U

      
    (2.82) 

 
 

2 3 1

1 2 3 2 1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2

2

0

Re( ) ( )

         

x

x x x

   

                 



 

    


S

  (2.83) 
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3 1 2

3

0

1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 2 3

0

Im( )

          

x

x x x x x x

   



                 






    


T

  (2.84) 

 

 
2 1 3

3

0

1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3

0

Im( )

          

x

x x x x x x

   



                 






    


U

  (2.85) 

 

 

 
2 3 1

3

0

1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3

0

Im( )

         

x

x x x

   



                 






    


S

  (2.86) 

c. Modelo Bruggeman 

A partir da condição de auto consistência do Bruggeman para N fases 
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    (2.87) 

onde n denota a fase n-ésima, se pode deduzir a equação para três fases como 
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        (2.88) 

e rearranjando 
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onde 
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  (2.94) 

A Figura 33 e Figura 34 mostram a permissividade e a condutividade de uma mistura 

trifásica óleo-água-ar para f=500 kHz e f=1 MHz, respectivamente. Para os valores 

considerados dos fluidos a resposta de Bruggeman é dependente da frequência. Para frequências 

menores de 523 kHz a resposta do modelo pode não ser única ou pode predizer valores errados 

(iguais a zero), se a fração de água é maior a 0,34, Figura 33.   

 
Figura 33. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

de Bruggeman para uma frequência f=500 kHz. 

 
Figura 34. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

de Bruggeman para uma frequência f=1 MHz. 

Para achar as frações da fases a equação (2.88) se pode escrever como 

 2 3  S T U
  (2.95) 

onde 

    1 2 32 2 ,x x x    S      
  (2.96) 

        2 1 3 1 2 32 2 2 2 ,x x x x x x       T            
  (2.97) 

        3 1 2 1 2 32 2 2 2 .x x x x x x       U            
  (2.98) 
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Separando a parte real e a imaginaria e usando a equação de continuidade se obtém as 

frações 
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d. Modelo de Maxwell-Garnett Homogêneo 

A equação de Maxwell-Garnett para misturas homogêneas para N+1 fases se pode 

escrever como  
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      (2.108) 

onde n denota a n-ésima fase dispersa e o subscrito 1 denota a fase contínua. Essa equação 

corresponde a fases dispersas com forma perfeitamente esférica. Então, a permissividade 

complexa de uma mistura trifásica se pode expressar como 
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   (2.109) 

O modelo de Maxwell-Garnett Homogêneo é sensível a frequência. A Figura 35 e Figura 

36 apresentam as respostas para f=10 kHz e f=1 MHz, respectivamente. Estas figuras 

apresentam as duas superfícies possíveis dependendo da dispersão w/O ou o/W. As superfícies 

foram desenhadas sob a hipóteses que a fração de fase contínua é ao menos 20%, isto é, 

0,2w   para o/W e 0,2o   para w/O. Comparando as duas figuras se pode ver que a maior 

diferença se encontra na resposta da condutividade para a dispersão w/O, em baixa frequência 

a superfície é totalmente plana. Também se pode notar que a resposta da dispersão o/W é 

semelhante ao modelo Paralelo, enquanto a w/O assemelha-se ao modelo Series.  

As respostas da permissividade mostram uma relação dupla para permissividades entre 

14 e 26, isto é, pode ser qualquer das duas dispersões. Porém, as duas dispersões podem ser 

diferenciadas pela condutividade. Desta forma, Dos Santos et al. (2013) propõem identificar a 

fase contínua usando a função discriminante 

 

/ 0,14  dispersão o/W

/ 0,14  dispersão w/O

x w

x w

 

 

 

    (2.110) 
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Figura 35. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

de Maxwell-Garnett Homogêneo para uma frequência f=10 kHz. Em azul a dispersão o/W e em 

vermelho a dispersão w/O. Adicionalmente as superfícies cumprem as condições 0,2w   para o/W 

e 0,2o   para w/O.  

 

 
Figura 36. Permissividade e Condutividade de uma mistura trifásica óleo-água-ar, segundo o modelo 

de Maxwell-Garnett Homogeneo para uma frequência f=1 MHz. Em azul a dispersão o/W e em 

vermelho a dispersão w/O. Adicionalmente as superfícies cumprem as condições 0,2w   para o/W 

e 0,2o   para w/O.  

Se deve destacar que o modelo Maxwell-Garnett, sob a hipótese de fase contínua de ao 

menos 20%, deixa a região { 0,2;  0,2w o   } indefinida. Além disso, esse modelo foi 

desenvolvido e tem sido validado para condições muito mais restritivas. Por exemplo, Mallet 

et al. (2005) o válida para fase contínua maior ao 60%, Van Beek (1967 apud DYKESTEEN et 

al., 1985) para fase contínua maior ao 75% se existe alguma fase com condutividade maior a 

10-7 S/m (o que corresponde a água de torneira usada nesta tese) e Sihvola (1999) se a fase 

contínua é não condutiva e a dispersa é condutiva, mas com baixa fração volumétrica, o que 

seria somente a dispersão w/O. Se levarmos em consideração essas restrições a região 

indefinida será muito maior.   
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Para poder obter as frações das fases se pode reordenar a equação (2.108) como 

 2 3  S T U
  (2.111) 

onde 
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Separando a parte real e a imaginaria e usando a equação de continuidade se obtém as 

frações 
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sendo 
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Como se pode ver, das figuras e equações apresentadas nesta seção, considerar uma 

mistura trifásica e suas permissividades complexas leva a equações muito mais complicadas 



94    

 

que no caso bifásico. Além disso, os modelos de relação trifásicos revelam que existem 

limitações na sua aplicação que não são consideradas nos modelos bifásicos. A mais notável 

delas é a faixa de frequências de aplicação. O modelo de Bruggeman mostra que existe uma 

frequência mínima onde pode ser utilizado, o que se reporta por primeira vez na literatura. A 

limitação vem de obter regiões com solução trivial para certas frequências. Estas regiões podem 

ser o resultado da propagação dos erros e as limitações de representação numérica associadas a 

precisão de todo sistema de computo discreto, como um microcomputador. Esse problema 

poderia ser resolvido mudando a ordem das operações matemáticas para minimizar a 

propagação dos erros ou mudando a escala das variáveis deste estudo, que no caso das 

condutividades apresentam valores muito baixos. Mas no caso do modelo Series, superar o 

valor da permissividade relativa da água, que é o valor máximo esperado, indica que o material 

condutor tem grandes perdas pela condutividade (SIHVOLA, 1999). Mas também se tem 

vantagens como encontrar um discriminante a partir da medição de condutividade que permita 

determinar a fase contínua, como apresentou Dos Santos et al. (2013), o que é útil no caso do 

modelo não-autoconsistente Maxwell-Garnett. 

Os modelos trifásicos apresentados têm em comum a característica de que são obtidos 

para fases dispersas distribuídas homogeneamente na fase contínua. Mas Sihvola (1999) 

apresenta outro modelo de Bruggeman que considera que as fases dispersas não estão 

distribuídas homogeneamente. Esse modelo não é usado nesta tese porque não permite a 

solução da fração volumétrica por meio de uma separação das variáveis imaginaria e real, como 

se propôs para os outros modelos apresentados. A pesar disso, se considera que sua aplicação 

poderia ser importante, pois um modelo com essa característica poderia representar melhor as 

condições dos experimentos das misturas, como se apresentará na seção 4.2.6. 

2.2 SENSOR WIRE-MESH 

Neste trabalho é aplicado o sensor wire-mesh para o estudo de escoamentos bifásicos e 

trifásicos. Na wire-mesh condutiva/capacitiva se usa um circuito ponte autobalanceada para 

medir a admitância do fluido (seção 2.1.3).   

Um sensor de geometria típica está formado por dois planos de fios, um de fios 

transmissores e o outro de receptores. Os fios de cada plano são posicionados 

perpendicularmente em relação aos do outro plano, formando assim uma malha de eletrodos. 

Em cada ponto de cruzamento, entre fios, são feitas medidas de resistência/condutividade ou 
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capacitância/permissividade. O espaço entre os pontos de cruzamento é preenchido com fluidos 

do escoamento.  

Um esquema geral do circuito proposto na literatura para a medição da admitância em 

cada ponto de cruzamento é apresentado na Figura 37. A admitância de retroalimentação 
fY   

e o sinal de excitação 
iV  determinam a técnica de medição, condutiva ou capacitiva. Através 

de um processo de comutação, cada fio transmissor (Tx) é ativado e envia um sinal elétrico ao 

fluido. Em seguida, o fio receptor (Rx) recebe um sinal que contém a informação para 

identificar o tipo de fluido presente em cada ponto de cruzamento.  Ao ser ativado o último fio 

transmissor, é adquirido um conjunto completo de dados com a informação sobre o tipo de 

fluido ou fase para toda a seção transversal. Os transmissores não ativos são aterrados.  

 

 
Figura 37. Esquema geral de um circuito para medida da condutividade ou permissividade usando 

wire-mesh.  

A corrente que flui para cada receptor é recebida por um amplificador de 

transimpedância. Note que o sensor wire-mesh e o amplificador de transimpedância formam o 

circuito de ponte autobalanceada. O amplificador de transimpedância é utilizado na técnica 

wire-mesh porque apresenta duas características essenciais para o correto funcionamento da 

técnica. A primeira é que é possível ajustar a impedância de entrada para que seja 

significativamente menor que a impedância do fluido. A segunda é que assegura a tensão 

elétrica a zero, nos fios receptores, pela terra virtual ao ser retroalimentado negativamente. 

Deste modo, as correntes que cada amplificador recebe estarão inequivocamente relacionadas 

com o ponto de cruzamento correspondente.  
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2.2.1. Técnica condutiva 

Para o caso da técnica condutiva o sinal de excitação é um pulso retangular e a 

admitância de retroalimentação é um resistor com condutância fG . Portanto, f fGY  e a 

função de transferência  ideal pode ser escrita como 

 
0g x g xo x

i f f

k sk

G

  
   

V Y

V Y   (2.122) 

onde s j . Na Figura 38, apresenta-se a resposta simplificada ao sinal pulso. A tensão de 

saída oV  é amostrada quando alcança estado estável, no instante st  e seu valor pode ser 

determinado como   

 
  /o s p g x fV t V k G 

  (2.123) 

onde pV  é a amplitude do pulso, ou   

 
 o s xV t a  

  (2.124) 

onde a  é uma constante que depende do fator de geometria de cada ponto de cruzamento gk , 

da admitância de retroalimentação e a tensão de entrada. Um processo de calibração é 

necessário para determinar o valor de a . O processo consiste em preencher o sensor com um 

fluido condutivo com condutividade conhecida, 
K . Portanto, uma tensão média de referência 

KV  pode ser obtida como  

 1

1
( , ) ( , , , ).

tN

K o Kk
t

V i j V i j k
N




    (2.125) 

Nesta equação i  e j  são os índices de cada ponto de cruzamento, k  é o índice do tempo 

e tN  é o número de amostras para obter a média.  Assim, a  é 

 

( , )
( , ) .K

K

V i j
a i j




  (2.126) 

Então, os valores da condutividade para cada ponto de cruzamento, x , na seção 

transversal inteira em qualquer instante de tempo k , pode ser determinada por  

 
     , , , , / ,x oi j k V i j k a i j  

  (2.127) 
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Figura 38. Sinais de excitação e resposta para a técnica condutiva.  

2.2.2. Técnica capacitiva 

Para o caso da técnica capacitiva, o sinal de excitação é uma senoide em alta frequência 

e a admitância de retroalimentação é um resistor em paralelo com um capacitor, isto é 

f f fG sC Y . Lembrando que o modulo da resposta em magnitude deste circuito pode ser 

expresso como 

 

2 2 2

2 2 2

x xo x

i f f f

G C

G C






 



V Y

V Y   (2.128) 

e que, a uma frequência suficientemente alta, a equação pode ser aproximada por 

 
0

.
g xo x

i f f

kV C

V C C

 
   

  (2.129) 

Assim, a técnica capacitiva usa frequências que se encontram no platô de alta frequência, Figura 

39. Então, a tensão de saída da ponte autobalanceada somente depende da permissividade do 

fluido. 

 

Figura 39. Resposta em frequência simplificada para o circuito de medição da admitância usado na 

técnica capacitiva. Tomado de Da Silva (2008). 

 



98    

 

 
Figura 40. Sinais de excitação e resposta para a técnica capacitiva.  

Para demodular e permitir a digitalização do sinal é usado um detector logarítmico. A 

Figura 40 mostra uma resposta esquemática do circuito. Então, o circuito entrega um sinal DC 

proporcional ao logaritmo da magnitude de rx , de acordo a 

  log ln xV b c  
  (2.130) 

onde b e c  são constantes que dependem da geometria de cada ponto de cruzamento, a 

admitância de retroalimentação, o circuito detector, a frequência e o sinal de entrada. Por isto é 

preciso fazer um processo de calibração para encontrar essas constantes. A calibração consiste 

em medir um fluido, que preenche totalmente o sensor, com uma permissividade baixa e de 

valor conhecido, 
L . Desta forma, uma matriz de tensão média no tempo é obtida e denotada 

como 
LV  

 log1

1
( , ) ( , , , ).

tN

L Lk
t

V i j V i j k
N




    (2.131) 

O processo é repetido com o sensor preenchido com outro fluido, mas com uma permissividade 

alta H . Isto provê uma outra matriz HV   

 log1

1
( , ) ( , , , ).

tN

H Hk
t

V i j V i j k
N




    (2.132) 

Assim, aplicando a equação (2.130) nas matrizes de referência da calibração 𝑉𝐿 e 𝑉𝐻 é 

possível calcular as constantes b e c para cada ponto de cruzamento como 

 

( , ) ( , )
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H L

H L
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  (2.133) 
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  (2.134) 

Finalmente, a distribuição de permissividade sobre toda a seção transversal pode ser 

determinada por  

 
log ( , , ) ( , )

( , , ) exp .
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x

V i j k c i j
i j k

b i j


 
  

 
 (2.135) 

Dadas as diferenças entre as técnicas, cada uma tem diferentes aplicações e vantagens. 

Na técnica condutiva é obrigatório empregar pelo menos um fluido condutor, por exemplo ar-

água. Essa limitação não existe na técnica capacitiva, a qual pode trabalhar com fluidos não 

condutores, por exemplo ar-óleo. O uso do amplificador logarítmico ajuda a obter grandes 

diferenças de tensão no caso de aplicações com baixos valores de permissividade ou quando os 

valores esperados de x  estão perto de L , por exemplo um spray de água em ar. Mas essa 

vantagem implica que a resolução não é constante.  

2.2.3. Medições derivadas médias no espaço e tempo 

As médias no tempo das distribuições de fase podem ser calculadas como apresentado 

por Prasser et al. (2002) como 

 

max

1max

1
ˆ ( , ) ( , , ),

k

i i

k

i j i j k
k

 


    (2.136) 

onde 
maxk  é o número de distribuições de frações fase instantâneas medidas. A fração média 

total de uma fase em toda a seção transversal está dada por 

 

max16 16

1 1 1

( , ) ( , ),
k

i i

i j k

w i j i j 
  

   (2.137) 

onde  ,w i j  são os coeficientes de ponderação que refletem a contribuição da área na posição 

 ,i j  à área total da seção transversal sensorA  (Figura 41). A fração média total 
i  deve 

corresponder ao holdup se o escoamento está completamente desenvolvido. 

As frações de fase locais instantâneas também são usadas para obter as distribuições 

cordais médias no tempo de uma fase na seção transversal do tubo. As distribuições cordais 

verticais e horizontais das frações de água, óleo e ar são calculadas fazendo as médias no tempo 

das frações instantâneas sobre cada linha vertical (j) e horizontal (i), respectivamente, ao longo 

de toda a seção transversal.  
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 Figura 41. Coeficientes de ponderação  ,w i j  para medição de holdup na seção transversal.  

A distribuição cordal vertical de uma fase ,i V   é obtida fazendo a média das frações de 

fase de cada ponto de cruzamento que pertence a um fio vertical determinado  𝑗. Este 

procedimento é repetido para todos os fios, indo de esquerda para direita sobre a seção 

transversal do tubo: 
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  (1.138) 

Por outra parte, a distribuição cordal horizontal é obtida fazendo a média das frações de 

fase ,Hi  de cada ponto de cruzamento que pertence a um fio vertical determinado 𝑖.  

Novamente o cálculo é repetido para todos os fios, indo da cima para abaixo da seção transversal 

do tubo: 
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  (1.139) 

As distribuições cordais são apresentadas como funções da distância normalizada pelo diâmetro 

interno do tubo.  

2.3 TÉCNICAS DE MEDIÇÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA WIRE-

MESH 

Até o presente momento, o sensor wire-mesh está habilitado para medir escoamentos 

bifásicos, seja através da versão condutiva ou capacitiva, o que já tem sido reportado em uma 

ampla variedade de trabalhos. Entretanto, no caso trifásico poderia ser aplicada com restrições. 

Explica-se o problema de um ponto de vista matemático, ou seja, busca-se a solução de um 

sistema de equações, onde se tem três incógnitas (𝛼𝑜 , 𝛼𝑤, 𝛼𝑔), mas só duas equações válidas 
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para a solução e uma terceira equação que apresenta deficiências. A primeira equação válida é 

a equação da continuidade, eq. (1.5). No caso da tecnologia condutiva (DESCAMPS et al., 

2007), a segunda equação está dada pelo procedimento de separar gás de líquidos, o que permite 

calcular a fração de ar. Para a terceira variável é usada a equação de Hewitt (1.35), que só pode 

ser aplicada depois de obter o histograma e permite determinar a média de óleo para esse 

histograma, por isso não é válida para medições instantâneas de fração. Além de que só é válida 

para baixas frações de óleo e ar. No caso da wire-mesh capacitiva, esta pode ser aplicada se o 

volume de medição da célula (o ponto de cruzamento) estiver preenchido com uma fase 

somente, isto é, se as fases estão estratificadas. Como vimos, ela só pode ser aplicada em 

escoamentos com fases separadas ou fazendo um tratamento parecido ao caso condutivo.  

Então, como foi mostrado no trabalho de Dykesteen et al. (1985), na seção 1.2.2, é 

preciso conhecer a impedância e não apenas a resistência ou a capacitância como fazem a 

maioria das técnicas atuais. Assim, se pode ter um sistema de três equações e três incógnitas; 

além de se requerer que as equações sejam linearmente independentes. Por isso, se propõe neste 

trabalho uma técnica que possa medir a admitância instantânea em cada ponto da wire-mesh. 

Deve-se ter em conta que o sistema de medição deve ter um circuito que apresente as mesmas 

condições do amplificador de transimpedância. Por isso a melhor opção é explorar as técnicas 

compatíveis com esse circuito. 

 

Para obter a admitância se pode usar uma destas quatro técnicas: 

1. Medir a amplitude em duas frequências diferentes. 

2. Medir a magnitude e a fase elétrica. 

3. Medir a parte real e a imaginaria. 

4. Fazer a identificação do sistema. 

A seguir se explicam as propostas, estudando a sua viabilidade, características e 

vantagens. Este estudo foi realizado durante um estágio de três meses no Swiss Federal Institute 

of Technology Zürich, ETHZ, sob a orientação do Prof. Horst Michael Prasser, que desenvolveu 

a técnica da wire-mesh condutiva original. 

2.3.1. Medição de magnitude em duas frequências diferentes 

A primeira técnica requer uma condição especial: realizar medições em duas frequências 

que devem apresentar características diferentes de atenuação. Como foi mostrado nas equações 

(2.128), (2.129) e na Figura 39, se os dois valores de frequência utilizados forem muito altos 

ou muito baixos as duas equações não vão apresentar diferenças, isto é, não serão linearmente 
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independentes. Por isso, precisa-se de uma medição em alta frequência e outra em baixa 

frequência. Da Silva et al. (2012) usa esta técnica para obter a distribuição espacial de três fases 

(ar-água-óleo) num sensor wire-mesh 8×8. As frequências escolhidas foram 75kHz e 1.85MHz, 

com componentes de retroalimentação Cf=4,7 pF e Gf=0,01 mS. Com esses valores a frequência 

onde começa a platô de baixas, para óleo e ar, deve estar localizado em frequências inferiores 

a 1 Hz. Portanto, a escolha da frequência de 75kHz não garante que a medição seja dependente 

exclusivamente da condutividade. Mesmo assim obtém-se bons resultados em discriminar as 

fases. A mesma técnica tem sido aplicada em pequenos experimentos com seções de tubos, 

sempre com fases estratificadas sem escoamento. Para obter uma mistura a seção de tubo é 

agitada. O trabalho de mestrado de Vendruscolo (2012) identifica as fases pela sua 

condutividade e permissividade, apresentando essas medições por separado. Enquanto Dos 

Santos et al. (2013) apresenta a frações trifásicas usando o modelo de Maxwell-Garnett. Os 

resultados deste trabalho são qualitativamente bons, mas não são validados por outra técnica de 

medição. 

Se deve notar que quando se tem fases não condutoras, como ar e óleo, a frequência de 

baixa torna-se uma limitação. O sistema de medição, teria uma forte limitação na resolução 

temporal. Dado que para medir no platô de baixas frequências, onde espera-se frequências 

menores a 1 Hz, dever-se-ia esperar pelo menos 1 s para ter uma medida válida. Ainda assim é 

possível trabalhar esta técnica mas se deve ter em conta que se está trabalhando na região de 

transição onde a resposta depende da condutividade e permissividade dos fluidos. Isso deve 

refletir na calibração. Mas os trabalhos citados acima não contemplam esta limitação no seu 

desenvolvimento teórico.   

Essa técnica pode apresentar outro inconveniente na situação de ter uma fase com alta 

condutividade, por exemplo, água muito salgada. Como a banda de alta frequência depende 

desse valor, a presença de uma fase muito condutiva pode levar essa banda a uma região acima 

das centenas de MHz, dificultando a medição. 

2.3.2. Medição de magnitude e fase elétrica 

No segundo caso se tem a medição numa única frequência. O que se deve garantir é que 

nessa frequência mudem as características de amplitude e fase da impedância dos fluidos. Nas 

Figura 24 a Figura 26 se pode ver que entre 10 kHz e 1 MHz a magnitude e fase da saída da 

ponte autobalanceada muda de valor. Isto, para os circuitos de retroalimentação considerados. 

Assim, um valor de frequência entre estes valores pode dar uma expressão diferente para o 

ganho e a fase elétrica, como é discutido a seguir.  
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Como foi apresentado, a resposta em magnitude da ponte autobalanceada está 

representada pela equação 

 
.o x x

i f f

G j C

G j C





 
    

V

V   (2.140) 

Mas esta também pode ser escrita como o ganho em tensão, assim 
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Se iV  é o sinal senoide de referência com uma amplitude fixa e uma fase elétrica igual 

a zero, podemos reescrever a equação como 
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    cos sinv v vA jA  A
 (2.143) 

Assim, o deslocamento da fase elétrica de vA  equivale à tensão de saída oV . Com isto 

podemos igualar a equação (2.140) e (2.143)  
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Agora, igualando as partes real e imaginaria 
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podemos isolar a condutância 
xG  e a capacitância 

xC  como funções da amplitude 
vA  e da fase 

elétrica 𝜃, as quais podem ser medidas. Como fG  e fC  são conhecidas  
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 (2.146) 

O ajuste dos valores independentes de cada ponto de cruzamento se pode fazer de 

maneira semelhante ao desenvolvido na seção 2.2. Entretanto, outra técnica para medir a fase 

do sinal é necessária.  

A medição da amplitude não representa um problema, pois a metodologia usada no tipo 

condutivo ou capacitivo pode ser usada. Mas deve-se garantir que a amplitude do sinal para 
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qualquer fluido esteja na faixa de medida, especialmente em fluidos como ar ou óleo. Para a 

medição da fase, é preciso estudar seu comportamento. Isto permite definir os valores de fG  e 

fC , para obter uma medição razoável e com boa resolução das variáveis. Isso é aconselhado por 

Brückner (2005 apud DA SILVA, 2008), já que se espera uma variação de uns poucos graus, 

em misturas bifásicas. Este último autor explora esta opção através de um circuito integrado 

AD8302, que tem uma resolução de ±1º, o que não parece ser suficiente segundo a 

recomendação. 

Qian et al. (2012) realizam uma simulação e apresentam uns resultados preliminares 

explorando esta técnica. A simulação só apresenta que é possível discriminar os fluidos segundo 

as condutividades e permissividades. Na parte experimental eles usam como fluidos água, óleo 

e ar. Para o circuito receptor é usado a técnica de medição de corrente-tensão (um divisor 

resistivo). Este circuito não cumpre com a condição de manter aterrados os fios receptores, pelo 

qual não é possível garantir que a relação entre as voltagens medidas e a permissividade estejam 

univocamente relacionadas. O estudo não apresenta as frações das fases ou imagens obtidas 

pelo sensor. 

O trabalho de Dos Santos et al. (2014) mede a amplitude e fase elétrica para obter a 

distribuição espacial de três fases, ar, óleo de silicone e água deionizada. O experimento 

consiste em ter as fases estratificadas num segmento de tubulação sem escoamento. A tubulação 

foi agitada para conseguir a mistura das fases. A frequência de medição não foi indicada. Além 

disso os resultados apresentam a amplitude e a fase elétricas medidas separadamente, sem 

relacionar eles com a permissividade complexa ou a fração das fases. Este trabalho não 

apresenta resultados quantitativos. Na técnica proposta a amplitude é determinada pelo mesmo 

circuito usado na técnica capacitiva. Para determinar a fase elétrica se usa um circuito baseado 

numa comporta lógica XOR. Isto limita a medição da fase elétrica a dois quadrantes, por 

exemplo entre 0 º e 180º. Também obriga a que cada receptor deve usar dois ADC para medir 

as variáveis simultaneamente. 

Para estudar o comportamento da fase numa medição direta, se fez uma simulação com 

diferentes frequências, usando o modelo de Maxwell-Garnet, como se pode observar na Figura 

42. Teoricamente, a máxima diferença na mudança da fase é 82º (∆𝑡 = 2,278 us) a 100 kHz; 

36º (∆𝑡 = 100 ns) a 1 MHz ou 8º (∆𝑡 = 4,444 ns) a 5 MHz. Experimentalmente, Jaworek e 

Krupa (2010) acharam que a máxima mudança da fase é 14º ou ∆𝑡 = 39 ns a 1 MHz e Da Silva 

(2008) esperava uma variação de uns poucos graus a 5MHz em misturas bifásicas, o que 

coincide com as simulações. No caso de 𝑓 = 100 kHz e 5 MHz se pode observar que para 
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baixas frações da água as linhas de contorno da fase se encontram muito perto umas das outras. 

Isto significa que se perde resolução e contraste nesses casos, fazendo muito difícil a aplicação 

da técnica proposta por Dykesteen et al. (1985). No caso de 𝑓 = 1 MHz, a resolução e contraste 

que podem-se ter são melhores. Nesse caso a diferença máxima do tempo é ∆𝑡 = 100 ns. Isso 

quer dizer que a frequência de amostragem deve ser de várias centenas, o inverso desse tempo, 

usando um circuito digital que meça o deslocamento temporal diretamente. Por exemplo, para 

512 níveis, a frequência de amostragem deve ser 

 
256 256

2,56 GS/s.
100 ns

sf
t

  
  (2.147) 

Isto torna o circuito requerido um equipamento com características muito exigentes, sendo que 

as placas de aquisição de dados desse tipo têm um custo muito elevado, além de contar 

geralmente com poucas entradas. 

   

𝑓 = 100 kHz 𝑓 = 1 MHz 𝑓 = 5 MHz 

   Figura 42. Mudança da fase em função da fração de água e a fração de óleo para diferentes 

frequências.  

2.3.3. Medição da parte real e imaginaria 

A terceira técnica requer circuitos eletrônicos especiais como um demodulador IQ. Na 

prática, as versões análogas destes circuitos são desenvolvidas, na sua maioria, para frequências 

de centenas de MHz e superiores, o que supera a banda de frequências usadas para a medição 

da permissividade, pelo menos neste trabalho. Mas ainda existem circuitos integrados análogos 

que tem a funcionalidade desejada. 

O princípio de funcionamento desses circuitos é simples, Figura 43. O sinal 

 cos 2o o oV f t  V  deve ser multiplicado por um sinal de referência  cos 2r r rV f tV , 

assim 

 
   cos 2 cos 2IM o o r rV V f t V f t   

  (2.148) 
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    cos 2 2QM o o r rV V f t V sen f t   
  (2.149) 

Que dão como resultado um sinal que pode ser representado como a soma de dois sinais 

senoidais, uma de baixa frequência  o rf f  e outra em alta frequência  o rf f  

     cos 2 cos 2
2

o r
IM o r o r

V V
V f f t f f t                 (2.150) 

     2 2
2

o r
QM o r o r

V V
V sen f f t sen f f t                  (2.151) 

Então, aplicando um filtro passa-baixo se obtém  

  cos 2
2

o r
IF o r

V V
V f f t        (2.152) 

  2 .
2

o r
QF o r

V V
V sen f f t         (2.153) 

 
Figura 43. Diagrama de blocos funcional de um demodulador IQ. Adaptado de Jong et al. (1997).   

 

No caso que r of f  e 1 VrV   e isolando oV  e   das equações (2.152) e (2.153) 
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No caso que r of f  e 1 VrV    

  cos
2

o
IF

V
V    (2.156) 

  
2

o
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V
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e isolando 
oV  e   das equações (2.156) e (2.157) 
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Ao recuperar esta informação se pode relacionar com a permissividade complexa 

procurada. Isto se consegue fazendo duas equivalências. A primeira é que o sinal de referência 

rV  corresponda ao sinal de excitação 
iV . A segunda, consiste em fazer 

oV  corresponder ao 

valor 
vA , garantindo que a tensão de entrada 

iV  do circuito tem uma amplitude constante. O 

erro que se introduz por essa última hipótese é compensada pela calibração, segundo se explicou 

na seção 2.1.4. 

Outra forma de abordagem consiste em circuitos digitais. Esses circuitos apresentam 

alta sensibilidade para medir as características desejadas, como apresenta Jong et al. (1997). 

Ele faz uma implementação em FPGA programando com VHDL, e obtém uma resolução de 

até 0,006º. Estes circuitos podem obter rapidamente a fase de um sinal, mas a frequência de 

amostragem deve ser ao menos 10 vezes a do sinal analisado. Por isto, nesse modelo a 

frequência de amostragem pode ser da ordem de 10 MS/s, se a frequência de excitação fosse de 

1 MHz. 

Esta técnica se vê limitada na sua implementação principalmente pela frequência de 

amostragem do sistema de aquisição de dados, mas é possível sua implementação sem custos 

muito elevados. Então, a frequência do sinal deve permitir que se adquiram várias amostras por 

cada ciclo do sinal. Supondo uma frequência de amostragem de 10 MS/s, se fizeram simulações 

com diferentes combinações de Gf  e Cf, avaliando subjetivamente o contraste e resolução dos 

gráficos. A Figura 44 mostra os resultados de uma combinação de 𝐺𝑓  =  1/100 kΩ e 𝐶𝑓  =

 2 pF. Neste caso a resolução é boa, mas o contraste não é muito bom. Além disso, a 

capacitância encontrada está na mesma ordem da capacitância parasita que se tem entre os pinos 

de conexão do circuito integrado, que para um integrado tipo SOIC está ao redor de 0,8 pF. 

Assim, o valor do capacitor que deve ser montado seria de 1,2 pF, pois as duas capacitâncias 

estariam conectadas em paralelo. Isto poderia significar dependência excessiva desse valor 

parasita, especialmente no processo de calibração. Porém, considero que é uma técnica viável. 
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 Figura 44. Mudança das parte real e imaginaria do sinal de saída da ponte autobalanceada para 𝐺𝑓  =

 1/100 kΩ e 𝐶𝑓  =  2 pF.  

2.3.4. Identificação do sistema 

A quarta técnica é baseada na identificação do sistema. Aqui se reconhecem duas 

variações. A primeira, chamada de Grey-Box Model, faz uso de algum conhecimento prévio do 

sistema. A segunda variação, chamada de Black-Box Model, não usa nenhum conhecimento 

sobre o sistema.  

Para o caso de Grey-Box Model, o procedimento está baseado no comportamento que 

apresenta a tensão de saída da wire-mesh condutiva, Figura 45. O valor medido da tensão é um 

valor proporcional a 𝐺𝑥 e 𝐺𝑓,  já que se espera que o circuito chegue ao estado estacionário, que 

só depende deles. Mas a figura apresenta um comportamento transiente. Esse comportamento 

é causado pelos elementos reativos no circuito, que neste caso é a capacitância equivalente do 

fluido, além de elementos parasitas. Das amostras de todo o ciclo se pode ter a informação da 

capacitância e condutância equivalentes do fluido.  

Por exemplo, a resposta no tempo para o semiciclo positivo, frente a um degrau com 

amplitude de 1V, está representado pela equação  
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Então, quando 𝑡 = 0 a equação fica 
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Figura 45. Parte do diagrama de sinais de controle apresentado por Prasser et al. (1998) para a wire-

mesh condutiva. Observe que a amostra do sinal é tomada em regime estacionário.    

e depois de um tempo 5 /f ft C G , chamado de tempo de estabelecimento, o sinal fica em 

regime estacionário e a equação pode aproximar-se de 

 
( 5 / ) x

o f f

f

G
V t C G

G
  

  (2.162) 

Assim, o valor pico deste sinal é dado somente pelas capacitâncias e o valor em regime 

permanente é dado somente pelas condutâncias, e como se conhecem os valores de 𝐺𝑓 e  𝐶𝑓 se 

pode obter os valores de 𝐺𝑥 e 𝐶𝑥 dos fluidos, ou seja, se tem as duas variáveis procuradas. 

Porém, dois problemas podem ocorrer nessa proposta. Pode ocorrer que esse valor supere as 

voltagens de alimentação do circuito e seja truncado, dependendo das condições. Além disso, 

não está garantido que a resposta sempre conte com um pico, porque pode ser uma resposta 

crescente. Nesse caso, a informação da capacitância ainda é recuperável através da observação 

da curva. Assim, coletando uma boa quantidade de amostras do sinal, pode-se fazer uma 

reconstrução da curva e encontrar os valores relacionados a 𝐺𝑥 e 𝐶𝑥. Outro problema segue 

sendo a diferenciação entre os valores de ar e óleo, pois o valor de regime estacionário vai ser 

muito baixo, ver a Figura 46. Para um circuito ponte autobalanceada, os valores da tensão de 

saída teóricos estão ao redor de 1 nV (se Vi= 1V). Na prática, a resolução de um sistema de 

aquisição de dados normal não poderá discriminar entre os fluidos, pois não há suficiente 

amplitude nem suficiente diferença de amplitude entre eles. Além disso, estes valores estão no 

mesmo nível da tensão de ruído que apresentam os circuitos.  

Um problema dessas técnicas é a geração do sinal, que deve ser o mais perfeito possível. 

Além disso, estão as interferências de elementos parasitas. Na realidade, se deve fazer um 

estudo desses efeitos no sinal de saída e encontrar uma maneira de anulá-los. Mas ao contrário 

da proposta anterior, os ADC só precisam estar na ordem de 100 kHz.  
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a) b) 

Figura 46. Simulação da resposta da tensão de saída de um circuito ponte autobalanceado para a) ar e 

b) óleo, usando uma wire-mesh típica. 𝑘𝑔 = 0.016, 𝜎𝑎𝑟 = 3 × 10−15Sm−1, 𝜀𝑎𝑟 = 1, 𝜎ó𝑙𝑒𝑜 = 2 ×

10−13Sm−1, 𝜀ó𝑙𝑒𝑜 = 2.3, 𝐺𝑓 = 1/1MΩ e 𝐶𝑓 = 10pF. Observe que os valores de regime estacionário 

são baixos, ao redor de unidades de nV, o qual torna a discriminação impossível para um sistema de 

aquisição normal. 

A técnica pode ser melhorada ainda mais fazendo uso de um sinal impulso ou sinc e não 

de um degrau. Considerando que o sistema é LTI (Linear e Invariante no tempo) a resposta do 

circuito vai ser uma função de transferência do sistema, o que permitiria caracterizá-lo 

completamente. A consideração da existência de um sistema linear parece ser uma excelente 

aproximação da realidade, pois não se encontram elementos não lineares nos modelos dos 

fluidos, nem no circuito autobalanceado. A outra consideração, de invariância no tempo, não é 

válida, pois a mistura de fluidos pode mudar durante o período da medição. Entretanto,  

considerando que a medição através dessas técnicas é muito rápida, se pode fazer a aproximação 

da ocorrência de um sistema invariante no tempo. Este tipo de técnica corresponde à variação 

Black-Box Model. 

Na prática, não é possível implementar o sinal impulso, mas ele pode ser aproximado, 

por exemplo, com um sinal pulso retangular. Além disso, um estudo da resposta ao impulso 

ideal apresentaria valores de tensão muito altos na saída para serem suportados por um circuito 

real, considerando um circuito típico. Assim, se deve estudar as características do sinal a ser 

aplicado e a resposta que vai ter o sistema. No caso em que se tenha um sinal de entrada 

controlado e um sinal de resposta,  medidos simultaneamente, o uso de técnicas de identificação 

de sistemas pode fornecer uma aproximação excelente à função de transferência do sistema. 

Estas técnicas usam métodos estatísticos para construir os modelos matemáticos de sistemas 

dinâmicos a partir dos dados medidos, sem o prévio conhecimento do que acontece dentro do 

sistema. A Figura 47 representa uma aplicação geral recursiva para a identificação de um 
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sistema. A identificação do sistema está composto por um Sistema Desconhecido que tem um 

sinal de entrada, ou sinal de estímulo 𝑢(𝑘), e um sinal de saída, ou sinal de resposta 𝑦(𝑘). O 

estímulo 𝑢(𝑘) é a entrada para o Sistema Desconhecido e o Modelo Adaptativo. A resposta do 

sistema desconhecido 𝑦(𝑘) e a resposta do modelo adaptativo �̂�(𝑘) são combinadas para 

determinar o erro do sistema 𝑒(𝑘). O erro do sistema é definido pela seguinte equação 

 
ˆ( ) ( ) ( ).e k y k y k    (2.163) 

O modelo adaptativo gera a resposta previsível �̂�(𝑘 + 1) baseado em 𝑢(𝑘 + 1), depois 

de ajustar o vetor paramétrico �̂�(𝑘) baseado no erro 𝑒(𝑘). Geralmente se itera sobre este 

processo até que se minimiza a magnitude do erro quadrático médio. Assim, o vetor paramétrico 

�̂�(𝑘) é uma representação fiável do sistema ℎ(𝑘). Aqui é preciso fazer um estudo detalhado 

dos tipos de sinais que poderiam ser usados como estímulo 𝑢(𝑘) e o algoritmo que usa o modelo 

adaptativo para minimizar o erro e(𝑘), já que influenciam o resultado e devem revelar os valores 

de resistência e capacitância do fluido. 

 

Figura 47. Esquema geral para a identificação de um sistema com um algoritmo recursivo.  

Um problema dessas técnicas é a geração do sinal de estimulo, pois se são degrau ou 

pulso, deve ser o mais perfeito possível. Mas esses sinais podem ser alterados pelos elementos 

parasitas entre o gerador e o fio transmissor. Assim, se deve fazer um estudo desses efeitos no 

sinal de saída e encontrar uma forma de anulá-los. Nesses casos, a taxa de aquisição dos ADC 

precisa ser estudada cuidadosamente, mas se os tempos de resposta estão dominados pelo casal 

𝐺𝑓-𝐶𝑓, estima-se que a taxa de amostragem deve estar ao redor dos 40 MS/s. 

2.3.5. Sumario das técnicas de medição compatíveis com a tecnologia wire-mesh 

Na Tabela 7 são apresentadas as principais vantagens e desvantagens das técnicas de 

medida consideradas acima. São consideradas na avaliação o custo da implementação do 

hardware, a complexidade matemática das teorias envolvidas, as limitações que se tem na 

prática da medição (seção anterior), entre outros. O sistema implementado neste trabalho 

também teve de tomar em conta os requerimentos necessários para obter dados úteis para as 

pesquisas realizadas no NETeF. Por exemplo, as pesquisas em escoamentos altamente 

Sistema 
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Modelo 
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( )h k

( )u k

ˆ ( )w k

ˆ( )y k

( )y k ( )e k
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turbulentos requerem imagens transversais do escoamento a uma taxa temporal alta. Isso 

implica que o sistema de aquisição deve determinar a permissividade complexa de cada ponto 

de cruzamento do sensor no menor tempo possível. Outros experimentos, como a medição de 

outras variáveis dos fluidos e da topologia, como a medição da espessura de filmes de água em 

escoamento anular, requerem um sistema de medição que seja adaptável a outras geometrias do 

sensor wire-mesh.  Deste modo, um intuito é obter um sistema que alcance 5000 

frames/segundo durante pelo menos 20 segundos, num sensor wire-mesh de 16×16. 

 

Tabela 7. Comparação das técnicas de medida estudadas 

Técnica Vantagens Desvantagens Custo 

Duas 

Frequências 

Diferentes 

- Método matematicamente simples 

- Pode usar sistemas de aquisição 

básicos 

- Os fluidos não condutores 

apresentam frequências de corte 

<1Hz 

Baixo 

Magnitude e 

Fase 
- Método matematicamente simples 

- Taxas de amostragem muito 

altas 

 

Alto 

Parte Real e 

Imaginaria 

- Método matematicamente simples  

- Consegue discriminar materiais 

não condutores a partir da 

amplitude da tensão elétrica 

- Compatibilidade com os métodos 

de calibração usados em sondas de 

impedância  

- Taxas de amostragem altas 

- Precisa de maior capacidade de 

armazenagem para as amostras 

 

Médio 

Identificação de 

Sistemas Grey- 

Box 

- Complexidade matemática média 

- Taxas de amostragem normais 

- Qualidade do sinal de 

excitação 

- Circuito de medição complexo 

Médio 

Identificação de 

Sistemas Black-

Box 

- Identifica a função de 

transferência completa do fluido 

- Qualidade do sinal de 

excitação 

- Complexidade matemática alta 

- Circuito de medição complexo 

- Podem requer mais tempo para 

obter uma medida (30 vezes 

maior) 

- Taxas de amostragem altas 

- Precisa de maior capacidade de 

armazenagem para as amostras 

Médio 

 

Devido às limitações impostas pelo sistema de aquisição de dados, só se consideram 

viáveis para implementação, (i) a técnica de medição em duas frequências diferentes, (ii) da 

parte real e imaginária e (iii) as duas técnicas baseadas na identificação do sistema. Dessas, a 

medição da parte real e imaginária apresenta-se como técnica com boa relação entre as 

vantagens, desvantagens e custo. Além disso, a implementação de um sistema de aquisição de 

dados compatível com esta técnica permitiria a utilização das técnicas de identificação no 

mesmo sistema. 
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CAPÍTULO 3. CIRCUITO EXPERIMENTAL 

Neste capítulo será apresentado o circuito experimental do Laboratório de Engenharia 

Térmica e Fluidos (NETeF) da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 

Paulo, (EESC-USP). Serão descritos os equipamentos utilizados e os procedimentos de coleta 

de dados e calibração. Além disso, será apresentado o trabalho experimental realizado no 

circuito multifásico do NETeF, assim como as seguintes etapas do trabalho. O circuito 

experimental já existente no NETeF foi utilizado, com algumas modificações. As modificações 

empreendidas foram o projeto e montagem de uma nova linha de teste em acrílico de 12 metros 

de comprimento e 26 mm de diâmetro, projetada para a geração de escoamento do tipo gás-

líquido, líquido-líquido ou gás-líquido-líquido, no caso ar, água e óleo, na horizontal ou com 

inclinação. Além disso, a linha foi preparada para a instalação do sensor wire-mesh. 

Os componentes básicos utilizados do circuito do NETeF são: 

 Compressor; 

 Separador de água e óleo, com capacidade de 2200 litros; 

 Bombas para óleo e água; 

 Transdutor de pressão diferencial; 

 Medidores de vazão de óleo, água e ar; 

 Válvulas solenóides para corte e desvio rápido de fluxo; 

 Linha auxiliar de bypass; 

 Dispositivos de segurança para calibração e controle dos instrumentos de medida 

(válvulas, sensores, etc.); 

 Computador de comando. 

 Linha de teste horizontal. 

 Linha de teste vertical 

Os fluidos de teste utilizados nos experimentos foram óleo mineral, com valores 

aproximados de viscosidade de 220 mPa s e densidade 860 kg/m3 e água a 25 oC. Os valores de 

densidade e viscosidade adotados para a água foram 1000 kg/m3 e 1,0 mPa s, respectivamente. 

A Figura 48 apresenta o esquema do circuito experimental, equipamentos e instrumentação. 
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Número  Equipamento  Número  Equipamento  Número  Equipamento  

1  Reservatório de gás  10  
Bomba de Água 

helicoidal  
19  

Bypass – Medidor 

óleo Flowpet 

2  Compressor Schulz 11  
Bomba de Água 

centrifuga  
20  Inclinômetro  

3  
Controladores eletro-
pneumáticos de ar  

12  
Bypass - Medidor de 

água OGT  
21  

Separador Bifásico 
de placas  

4  

Bypass - Medidores de 

vazão de ar, de 

turbina 

13  
Bypass - Medidor de 

água Ex Delta  
22  Medidor de Pressão  

5  
Bypass - Medidor gás 

GAL50 Oval  
14  Reservatório de óleo  23  

Separador de gás 
intermediário  

6  Válvula de um sentido   15  

Variador de 

Frequência para 

bomba de óleo 
Helicoidal  

24 
Válvula de 

fechamento rápido - 

jusante  

7  Reservatório de água  16  
Bomba de óleo 

helicoidal  
25 

Medidor de Pressão 

Valydine  

8  

Variador de Freqüência 

para bomba de água 
centrifuga  

17  

Bypass – Medidor óleo 

FLOWPET-EG LS5376  
Oval   

26  

Válvula de 

fechamento rápido - 
montante  

9  

Variador de Freqüência 

para bomba de água 

Helicoidal  

18  
Bypass – Medidor óleo 

LSF45 Oval M-III  
27  Misturador  

 

Figura 48. Esquema do circuito experimental horizontal. 
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3.1 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

3.1.1. Sistema de suprimento de ar 

Um compressor do tipo parafuso da Schulz Modelo 3030 com uma potencia de 30 hp, 

é responsável pelo suprimento de ar para o sistema (Figura 49). Operando com uma vazão 

efetiva de 3511 L/min. e pressão de saída (de trabalho) de 7,5 bar, o compressor alimenta um 

reservatório de ar que equaliza a variação de pressão do sistema, evitando assim variações de 

pressão inconvenientes para testes em regime permanente. Depois, o ar é refrigerado por um 

trocador de calor, seguindo por uma ramificação de três vias contendo uma válvula de controle 

elétrica em cada. Esse sistema de válvulas é responsável pelo controle da vazão de ar que chega 

às linhas de teste. 

 

 

Figura 49. Compressor de ar Schulz 3030. 

3.1.2. Sistema de suprimento de água e óleo 

A água e o óleo mineral ficam armazenados separadamente em reservatórios ou tanques 

de polipropileno, e são bombeados para a linha de teste através de bombas de deslocamento 

positivo helicoidais do tipo parafuso. Elas são acionadas remotamente por inversores de 

frequência de 12 kW (Figura 50). Para o bombeamento de água foi utilizada uma bomba 

helicoidal Weatherford de 15 CV e potência absorvida de 10 CV, contando com um coeficiente 

de segurança; e para o de óleo uma bomba helicoidal do tipo parafuso Weatherford modelo 

2WHT 53/F, com potência de 10 CV.  A Figura 51 mostra as bombas helicoidais de óleo e água 

utilizadas, respectivamente, Rodriguez (2009). 



116    

 

 

         
Figura 50. Inversores de Frequência. 

 
Figura 51. Bombas helicoidais de alimentação de água e óleo, Rodriguez (2009).  

Óleo e água são bombeados dos tanques de armazenamento, passando por tubulações 

em PVC de 2” até alcançar as diferentes seções de teste. O ar chega às seções de teste através 

uma tubulação em PVC de 1”.  Após cada seção de teste, a mistura água-óleo-ar passa por um 

tanque separador de gás intermediário e depois os líquidos chegam a um separador do tipo 

placas coalescentes. Uma vez separados, cada líquido segue para o reservatório respectivo por 

ação da gravidade.  

Tanto os inversores de frequência, quanto a rotação do motor da bomba, e válvulas 

elétricas para o ar são controlados remotamente por um programa em plataforma LabView®, 

através do protocolo CAN de comunicação, sob uma rede ethernet, e transdutores 4-20 mA. 

3.1.3. Separador de placas coalescentes 

Um separador de placas coalescentes com uma capacidade de 2200 litros é utilizado 

para o processo de separação da mistura de água e óleo proveniente das seções de teste. O 
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revestimento interno das placas é feito com uma resina especial à base de poliéster para 

melhorar sua afinidade com a água e repulsão ao óleo em uma das faces (face hidrofílica e 

oleofóbica). Fenômeno recíproco deve ocorrer na face oposta da mesma (face hidrofóbica e 

oleofílica), esta em PVC. Assim, ele pode operar com misturas de óleo em água e também com 

misturas de água em óleo. O separador está dividido em três câmaras, como pode ser observado 

no diagrama esquemático da Figura 52. A primeira, na entrada, possui quatro chicanas para 

regularizar o escoamento da mistura antes deste chegar até as placas separadoras. Na segunda 

câmara, onde ocorre efetivamente a separação, encontram-se as placas corrugadas que realizam 

a separação dos fluidos. O princípio de separação consiste em facilitar a aglutinação ou 

coalescência das gotas de água ou óleo que se encontram misturadas em uma dispersão 

homogênea, formando gotas cada vez maiores e aumentando assim sua velocidade de ascensão 

ou descenso, conforme a lei de Stokes. Estas bolhas se separam naturalmente devido à diferença 

de densidade entre os fluidos. A seguir, a terceira câmara serve apenas para armazenar os 

volumes de água e óleo, que retornam por gravidade para os tanques de armazenamento 

respectivos, Rodriguez (2009). A Figura 53, mostra o separador de placas coalescentes. 

 
Figura 52. Diagrama esquemático do separador de placas coalescentes, Rodriguez (2009). 

3.1.4. Medidores de vazão 

Para a medição de vazão de água foram usados dois medidores. Para baixas vazões de 

água, um medidor de engrenagens modelo OGT da Oval. Para vazões altas, foi usado um 

medidor vórtex Modelo EX-DELTA VXW1050 da Oval. Com a intenção de atingir vazões 

altas o suficiente para observar o padrão disperso, o medidor usado na maioria dos testes foi o 

EX-DELTA da Oval. Na Figura 54a e b podem ser observados os medidores de água de alta e 

de baixa vazão, respectivamente. O medidor EX-DELTA funciona pelo princípio da oscilação 

da esteira de Von Karman. 
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Figura 53. Separador de água e óleo do tipo placas coalescentes. 

  

a) b) 

Figura 54. Medidores de vazão de água. a) Alta vazão; b) Baixa vazão. 

Para medição de vazão de óleo também foram usados dois medidores. Para vazões altas 

um medidor FLOWPET-EG LS5376 da Oval, Figura 55.a. Esse funciona pelo princípio de 

engrenagens, ou seja, é de deslocamento positivo e tem uma incerteza relativa de ±0,5% da 

medição. Já para vazões baixas foi usado um medidor modelo LSF45 Oval M-III, Figura 55.b. 

  

a) b) 

Figura 55. Medidores de vazão de óleo. a) Altas vazões; b) Baixas vazões. 
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Para medição de vazão do ar, foram utilizados quatro medidores. Para vazões médias, é 

usado um medidor GAL50 da Oval, Figura 56.a., que funciona pelo princípio de engrenagens. 

Para vazões baixas, médias e altas se usam medidores de turbina da Contech modelos 

SVTG3/8”, SVTG1” e SVTG2.1/2”, Figura 56b à d. Para fazer correções no cálculo da vazões, 

devido à compressibilidade do ar, a instalação conta com um transdutor de pressão de 0-5 bar 

(com uma incerteza do 0,5% FS) e um termopar tipo K (calibrado entre -20 e 40 ºC). A 

instalação destes equipamentos foi dirigida pelos alunos de doutorado Marcelo Souza de Castro 

e Fernando Alves Mendes. A faixa e incerteza de medição para os oito medidores citados podem 

ser vistas na Tabela 8; enquanto a faixa de velocidades superficiais medida para cada linha pode 

ser vista na Tabela 9. 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 56. Medidores de vazão de ar. a) GAL50 Oval; b) SVTG3/8” Contech; c) SVTG1” Contech; b) 

SVTG2.1/2” Contech. 

O sinal de saída de todos os medidores é adquirido, tratado e convertido em sinal de 

vazão através de um sistema de aquisição de dados que integra um programa desenvolvido na 

plataforma LabView® e uma placa de aquisição modelo PCI-6224 da National Instruments. A 

mesma tem uma velocidade de 250 kHz e uma resolução de medida de 16 bits. Possui 48 portas 

digitais e 32 entradas analógicas. As entradas analógicas foram utilizadas para ligar toda a 

instrumentação. Os atuadores que controlam as vazões de água, ar e óleo são acionados via 

sistema CAN. 
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Tabela 8. Faixas de medição dos medidores de vazão de água, óleo e ar. 

Medidor Fluido Vazão  
Incerteza (% do 

valor medido) 

OGT Oval Água 1,0 – 35 L/min ±1,25 

EX-DELTA 

VXW1050  Oval 
Água 33,33-1300 L/min ±1,0 

LSF45 Oval M-III Óleo 0,05-8,0 L/min ±1,0 

FLOWPET-EG 

LS5376  Oval 
Óleo 2,5 - 106, 7 L/min ±0,5 

GAL50 Oval Ar 180 - 1200 L/h ±1,0 

SVTG3/8” Contech Ar 0,8-8 m3/h ±0,3% 

SVTG1” Contech Ar 8-80 m3/h ±0,3% 

SVTG2.1/2” 

Contech 
Ar  80-800 m3/h ±0,3% 

 

Tabela 9. Faixas de velocidades superficiais dos medidores de vazão de água, óleo e ar, para as linhas 

horizontal e vertical. 

Medidor Fluido 
Velocidade superficial na 

linha horizontal (m/s) 

Velocidade superficial 

na linha vertical (m/s) 

OGT Oval Água 0,03 - 1,0 0,00848 - 0,297 

EX-DELTA VXW1050  Oval Água 1,0 - 40 0,28 - 11,03 

LSF45 Oval M-III Óleo 0,00152 - 0,25 0,000424 - 0,0679 

FLOWPET-EG LS5376  Oval Óleo 0,078 - 3,35 0,0212 - 0,905 

GAL50 Oval Ar 5,65 - 37,66 1,527 - 10,185 

SVTG3/8” Contech Ar 0,41 - 4,18 0,113 - 1,131 

SVTG1” Contech Ar 4,18 - 41,85 1,131 - 11,317 

SVTG2.1/2” Contech Ar 41,85 - 418,55 11,317 - 113,176 

 

a. Calibração dos medidores de vazão 

Os medidores vieram com uma calibração de fábrica, ou seja, já vieram com um fator 

de conversão pulso para volume. Entretanto, todas as calibrações de fábrica são verificadas 

regularmente através da técnica gravimétrica (balança e cronômetro), no caso de água e óleo, 

para garantir que o erro de medição seja pequeno. Para tal, a vazão lida pelo medidor é 

comparada com a vazão “real”, dada pela razão entre a massa ou volume, deduzidos através da 

leitura da balança e pelo conhecimento da densidade do fluido, e o tempo, marcado pelo 

cronômetro.  

Segundo a última verificação, feita em janeiro de 2012, as vazões lidas pelos medidores 

em comparação à vazão “real”, obtida pela técnica gravimétrica, apresentaram diferenças de no 

máximo 5%.  
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3.2 MONTAGEM DA SEÇÃO DE TESTE HORIZONTAL 

Nesta seção será descrita a montagem da linha de acrílico. Informações sobre aquisição 

de materiais, fabricação de peças e instalação da instrumentação serão apresentadas.  

Para a montagem da tubulação de acrílico de 12 m foram utilizados tubos de 2 m com 

diâmetro interno de 26,4 mm. O comprimento mínimo garante o desenvolvimento completo da 

hidrodinâmica do escoamento. A união entre os tubos foi feita através de peças em PVC. Cada 

união consiste de uma peça cilíndrica e 2 flanges. Entre as uniões foram colocados orings para 

impedir vazamentos. As peças para união dos tubos foram dimensionadas com a ajuda do aluno 

de iniciação científica Vitor Daudt de Mello e fabricadas no laboratório pelo técnico Helio J. 

D. Trebi. A fixação dos tubos de acrílico na estrutura metálica inclinável (gangorra) foi feita 

através de abraçadeiras de alumínio. Cada união foi suportada por uma abraçadeira fixada a 

duas chapas de aço, as quais por sua vez foram fixadas na estrutura. Este tipo de peça permite 

um ajuste lateral do local de fixação do suporte, assim como também regulagem de altura. As 

chapas possuem quatro furos, permitindo a fixação na estrutura sem grandes deslocamentos 

laterais. Além das uniões, foram colocadas outras peças em PVC ao longo da linha para dar 

maior suporte e estabilidade à linha. Estas peças estão suportadas por uma abraçadeira fixada 

diretamente na estrutura metálica da gangorra. Detalhes sobre as uniões e suportes em PVC já 

devidamente instalados podem ser observados na Figura 57. As linhas de óleo e água são 

tubulações em PVC que interligam os respectivos reservatórios à linha de teste. 

Antes de dar início ao processo de instalação do misturador, as válvulas solenoides de 

fechamento rápido foram instaladas. As válvulas foram fixadas na estrutura metálica e as 

conexões elétricas foram ligadas. Com as válvulas instaladas, o misturador foi montado a 

montante da tubulação. O misturador consiste em uma tubulação tipo “Y” de PVC (Figura 58) 

e foi montado de forma que a fase líquida menos densa (óleo) entre pela região superior e a fase 

liquida mais densa (água) entre pela parte inferior.  A instalação da linha foi realizada pelo 

técnico José Roberto Bogni e o aluno de iniciação científica Vitor Daudt de Mello. Na Figura 

59 pode ser observada a linha em acrílico, montada especialmente para este projeto sobre a 

estrutura metálica inclinável e ao lado da linha de vidro previamente existente. 
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Figura 57. Suportes dos tubos da seção de teste. 

 
Figura 58. Misturador óleo-água-ar, Rodriguez (2009). 

 
Figura 59. Tubulação de acrílico de 12m montada sobre a estrutura metálica inclinável. 
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3.2.1. Sensor wire-mesh linha horizontal 

O protótipo utilizado nos experimentos na horizontal foi desenvolvido na Alemanha, no 

Centro de Pesquisa de Dresden-Rossendorf, com as mesmas dimensões do tubo de testes do 

NETeF. O sensor consiste em dois planos de 8 fios de 0,12 mm de diâmetro cada. Os planos 

são separados entre si por 1,6 mm e os fios de cada plano estão separadas por uma distância de 

3,0 mm. Na Figura 60, pode ser observado o protótipo alemão do sensor wire-mesh 8×8. A 

separação entre fios de um plano determina a resolução espacial do sensor, neste caso 3×3 mm2, 

que, embora seja média (Tabela 3), ainda é sensível à passagem de estruturas com dimensiones 

menores. Assim, cada ponto de cruzamento realmente é sensível às mudanças das 

características elétricas num volume de 3×3×1,6 mm3, com centro no ponto de cruzamento, Da 

Silva (2008).   

 
Figura 60. Sensor do tipo wire-mesh (configuração 8x8), Rodriguez (2014). 

Iniciamos o projeto de instalação do sensor wire-mesh dimensionando e fabricando os 

flanges para fixação do sensor na linha. Os flanges consistem em duas peças acrílicas e duas 

peças de PVC, cujo objetivo é prensar a sonda. As peças em PVC e acrílico, que compõem o 

flange, podem ser observadas na Figura 61. 

As peças em acrílico possibilitam a visualização do escoamento a montante e a jusante 

do sensor. As peças em PVC permitem a fixação do flange na tubulação. Alguns detalhes dos 

flanges podem ser vistos na Figura 62, onde observamos que as peças em PVC sofrem o aperto 

por três parafusos e a vedação é feita através de o-rings.  Finalmente, foi realizada a devida 

instalação do sensor na linha a 10 m a jusante do inicio da seção de teste. O sensor devidamente 

instalado na seção de teste pode ser observado na Figura 63. A Figura 64 mostra a instlação 

completa do sistema na linha horizontal. A fabricação dos flanges foi feita pelo técnico do 

laboratório Helio J. D. Trebi e a instalação pelo técnico José Bogni. 
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Figura 61. Peças utilizadas para fabricação do flange. 

 
Figura 62. Detalhes da montagem do flange, com caixa de visualização. 

 
Figura 63. Sensor wire-mesh instalado na linha de teste de acrílico, Rodriguez (2014). 

3.2.2. Transdutor de pressão (linha horizontal) 

Para obtenção das medidas de queda de pressão, foi usado um transdutor de pressão 

diferencial da marca Validyne modelo DP-15 com incerteza de 0.5% do fundo de escala (Figura 

65). O fundo de escala, que a partir de agora será mencionado pela sigla FS, refere-se à pressão 
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máxima medida. Este tipo de transdutor tem apenas um elemento sensível à pressão, o 

diafragma (Figura 65), que pode ser substituído, possibilitando o uso do mesmo transdutor para 

a medida de diferentes faixas de pressão. 

 
Figura 64.  Fotografia do sistema WMT implementada na linha horizontal no NETeF. 

 
Figura 65. Transdutor de pressão diferencial da marca Validyne, Rodriguez (2014). 
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Na Tabela 10 pode ser vista a escala de pressão (FS) para seleção do diafragma. Estes 

dados foram retirados do manual do equipamento. Para conectar o transdutor à linha foram 

usadas duas mangueiras e duas tomadas que foram instaladas na seção de teste. A primeira 

tomada de pressão foi colocada a 2,8 m do início da seção. As tomadas distaram 5 m uma da 

outra.  

Tabela 10 Escala de pressão para seleção de alguns diafragmas. 

Diafragma no psi kPa mm Hg 

28 0,8 5,5 41,4 

30 1,25 8,6 65 

32 2 14 103 

34 3,2 22 165 

36 5 35 258 

38 8 55 414 

40 12,5 86 650 

a. Calibração do transdutor de pressão 

Antes da montagem, é feita a calibração do transdutor. Para o procedimento de 

calibração foi necessária à construção de uma coluna de mercúrio (Figura 66). A curva de 

calibração do transdutor com o diafragma 38 (FS 55 kPa) é apresentada na Figura 67. Para todos 

os diafragmas utilizados foi obtida uma curva de calibração do mesmo tipo. 

 

 
Figura 66. Coluna de mercúrio. 
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Figura 67. Curva de calibração do transdutor de pressão diferencial (diafragma 38), Rodriguez (2009). 

 

b. Montagem 

Após o procedimento de calibração, o transdutor foi apropriadamente instalado, fazendo 

conexões de tubos que permitem a sua fácil remoção para desmontagem, troca de diafragma e 

procedimentos de manutenção e limpeza. Na Figura 68 pode ser visto o esquema de válvulas 

instaladas (válvulas de dreno, de fechamento e a válvula de passagem). Antes e depois de cada 

medição, foram seguidos os adequados procedimentos de pressurização e despressurização 

(retirados do manual do equipamento) da seguinte maneira: para pressurizar o transdutor de 

pressão, as válvulas de dreno eram fechadas e a válvula de passagem aberta. Então, as válvulas 

de fechamento eram abertas para aplicar a pressão em ambos os lados do transdutor. 

Finalmente, válvula de passagem era fechada. Depois de realizada a medição, o processo de 

despressurização era feito abrindo a válvula de passagem, fechando as válvulas de fechamento 

e abrindo as válvulas de dreno. 

c. Troca de diafragma 

Para troca de diafragma, o seguinte procedimento foi seguido: as mangueiras das 

tomadas de pressão eram desconectadas do transdutor. Os dois parafusos de cada lado (Figura 

65) eram removidos com uma chave Allen. Assim, as duas metades da caixa eram separadas e 

o diafragma removido cuidadosamente. Logo em seguida, era efetuada a limpeza do diafragma 

e as metades da caixa. Após isso, a remontagem do transdutor era feita. 
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Figura 68. Esquema do arranjo de válvulas do transductor de pressão diferencial, Rodriguez (2014). 

d. Sangria 

Para garantir uma medição correta é importante garantir que não existam bolhas de ar 

nas mangueiras das tomadas e nas cavidades de pressão. Para isso o transdutor da Validyne é 

equipado com portas de sangria (Figura 65) para facilitar a limpeza e preenchimento das 

cavidades de pressão. Essa porta é fechada por pequenos parafusos. Assim, antes de iniciar as 

medições, foi sempre feita a sangria do transdutor.  O indicado é afrouxar os parafusos uma ou 

duas voltas para expelir as bolhas. Devido ao grande comprimento das mangueiras utilizadas 

para instalação das tomadas na estrutura metálica (gangorra) foi necessário sempre a remoção 

dos parafusos e a sangria por alguns minutos para garantir a expulsão das bolhas e, assim, uma 

medição correta da queda de pressão.  

3.2.3. Medição da fração volumétrica in situ de óleo através da técnica das válvulas de 

fechamento rápido 

Depois de obter as medidas por WMT, um sistema de bypass previamente instalado 

viabilizou a medição de fração volumétrica in situ de óleo (holdup) com o uso de válvulas 

solenoides de fechamento rápido, as quais foram instaladas na linha como descrito na Seção 

3.2. A Figura 69 mostra o esquema da tubulação bypass. Em um escoamento em regime 

permanente, as válvulas solenoides número V1 e V2 encontram-se abertas permitindo a 

passagem livre de fluido pela seção de teste. A válvula na linha auxiliar de bypass (V3) deve 

estar totalmente fechada, impedindo o desvio de fluido. Para isso, V3 deve ser mantida 
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energizada, juntamente com a V2 que é normalmente fechada. Energizando V1 e 

desenergizando V2 e V3 simultaneamente, fechamos a linha de teste e abrimos a passagem para 

o bypass, fazendo com que todo o escoamento se desloque pela válvula V3. Deste modo é 

realizado o aprisionamento da mistura na linha de teste para um posterior esgotamento e 

medição da fração volumétrica. As válvulas se fecham em 0,1 segundo. 

 
Figura 69. Esquema do sistema Bypass, Rodriguez (2014). 

O procedimento empregado para a medição de fração volumétrica in-situ foi o seguinte: 

após a estabilização do padrão de escoamento, as válvulas de fechamento rápido V1 e V2 eram 

fechadas e o escoamento aprisionado. Em seguida, o esgotamento da linha era feito e os 

volumes de água e óleo eram mensurados através de quatro buretas de 2000 mL (com precisão 

de 10mL). O tempo de esgotamento para todos os testes foi de no mínimo 4 horas. A água, por 

ser menos viscosa, é esgotada com mais facilidade e uma quantidade considerável do óleo 

presente é esgotado juntamente com a água. No entanto, um pequeno volume de óleo ainda 

permanecia no tubo, aderido à parede do mesmo depois do esgotamento. Tal erro foi suprimido 

supondo que, após o período de esgotamento, a diferença entre o volume total da linha (6363 

mL) e o volume coletado era composta pelo óleo não esgotado, aderido às paredes do tubo. 

3.3 MONTAGEM DA SEÇÃO DE TESTE VERTICAL 

A linha vertical conta com uma tubulação de vidro borossilicato de 12 m, construída  

com tubos de 1,5 m e diâmetro interno de 50 mm. A união entre os tubos foi feita através de 

luvas em PVC padronizadas de 60 mm. O sistema de geração e controle das vazões é o mesmo 

da Figura 48, para a linha horizontal. Através de registros manuais, se desconecta a linha 

horizontal e se redirecionam os fluidos até o injetor da linha vertical. 
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Figura 70. Imagem do poço invertido vertical. 

O "poço invertido" do NETeF dispõe de válvulas de fechamento rápido, para medição 

da fração volumétrica de cada uma das fases que compreendem o escoamento bi ou trifásico. 

Também tem um sensor de pressão diferencial Valydine, como o da linha horizontal. A seção 

da linha principal também possui um bypass. Quando o escoamento é aprisionado, pelas 

válvulas de fechamento rápido, o escoamento continua pelo bypass. Esta instalação foi feita 

pelo aluno de doutorado Marcelo Castro de Souza. A instrumentação associada a essa instalação 

foi calibrada por dois alunos de iniciação científica, Lucas Silva Yoshida e Alex Colmanetti. 

Para a geração e controle dos diferentes padrões trifásicos, os alunos Marcelo Castro de 

Souza e Bernardo Bergantini Botamede (Iniciação cientifica) desenvolveram um sistema injetor 

de ar composto de três válvulas de diferente geometria, através do qual é possível controlar a 

forma e tamanho das bolhas de ar que entram na tubulação. No caso de baixas vazões o sistema 

usa um filtro poroso, para médias vazões uma válvula agulha e para altas vazões um bocal de 

¼’’, Figura 71. O dispositivo tem válvulas retentoras que evitam o retorno de líquido para a 

linha de ar (à montante). 
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Figura 71. Dispositivo para geração de padrões instalado na linha vertical (seta inferior) e válvulas 

para seleção manual do injetor de ar (as tres setas em vermelho). 

3.3.1. Sensor wire-mesh linha vertical 

O protótipo que será utilizado nos experimentos foi desenvolvido no NETeF. O sensor 

consiste em dois planos de 16 fios de 0,1 mm de diâmetro cada. As lâminas são separadas entre 

si por 1,0 mm e os fios de cada plano estão separados por uma distância de 3,0 mm. Na Figura 

72, pode ser observado o protótipo homemade do sensor wire-mesh 16×16. 

Inicia-se o projeto de instalação do sensor wire-mesh pelo dimensionamento e 

fabricação dos flanges para fixação do sensor à linha. Os flanges consistem em duas peças de 

alumínio e duas peças de acrílico transparente, cujo objetivo é prensar a sonda. As peças em 

alumínio e acrílico, que compõem o flange, podem ser observadas na Figura 73. As peças em 

acrílico possibilitam a visualização do escoamento a montante e a jusante do sensor. As peças 

em alumínio permitem a fixação do flange na tubulação. Na Figura 73 também observamos que 

as peças em alumínio sofrem o aperto por quatro parafusos e a vedação é feita através de o-

rings.  Finalmente, foi realizada a devida instalação do sensor na linha a 5,5 m a jusante do 

bocal injetor e a 1 m a jusante do início da seção de teste. O sensor devidamente instalado na 

seção de teste pode ser observado na Figura 74. O sistema implementado pode ser visto com 

detalhes na Figura 75. A fabricação e instalação dos flanges e equipamentos foi feita pelos 

técnicos do laboratório Helio J. D. Trebi e José Bogni. 
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Figura 72. Sensor homemade do tipo wire-mesh  usado na linha vertical (configuração 16×16). 

 

           
Figura 73. Peças utilizadas para fabricação do flange. 
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Figura 74. Montagem do flange, com caixa de visualização e wire-mesh na linha vertical. 

 
a) 

 
b)  

Figura 75. Montagem experimental na linha vertical. a) Vista geral e b) detalhe 
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3.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Tendo como principal objetivo o estudo da topologia de escoamentos trifásicos óleo-

água-ar através do sensor wire-mesh, foram coletados dados da distribuição da fração das fases 

na seção transversal. Em alguns casos também se trabalha em escoamentos bifásicos óleo-água. 

Foram feitas medições de fração volumétrica in situ (holdup) com o uso de válvulas de 

fechamento rápido para calcular o deslizamento entre as fases. O sensor wire-mesh foi usado 

para obtenção de distribuição das fases, identificação de padrões e comparação com a fração 

volumétrica obtida através das válvulas de fechamento rápido.  

Os pontos experimentais foram coletados em função das velocidades superficiais das 

fases para escoamento óleo-água em linha horizontal e óleo-água–ar em linha vertical. Com o 

intuito de observar todos os padrões de escoamento, os mapas de fluxo para escoamento vertical 

de Bannwart et al. (2005) foram utilizados como referência, Figura 5c, Tabela 11. Isto também 

permite a comparação, essencialmente qualitativa, com esses trabalhos. Devido às limitações 

do circuito experimental, como os equipamentos responsáveis pelo suprimento de óleo, água e 

ar, a faixa de trabalho ficou limitada a somente um padrão, Ig-Bo. 

Para os experimentos, uma velocidade constante de água foi fixada e, em seguida, 

variar-se-á a velocidade superficial do óleo e depois a de ar. Então, pontos experimentais para 

o padrão de escoamento Ig-Bo, como o exemplificado na Figura 3f, foram testados. Se procede 

à aquisição dos sinais, uma vez o sistema entre em regime permanente. Se considerou regime 

permanente a partir de 20 segundos após a constatação de que a medição da velocidade 

superficial não variava mais de ±0,01 m/s. Nesse momento, medidas de fração das fases (através 

do sensor wire-mesh) são feitas, depois se faz a medição da fração das fases pelas válvulas de 

fechamento rápido; outros dados, como pressão na linha e temperatura dos fluidos, são 

coletados.  

Tabela 11. Faixas de velocidades superficiais trabalhadas em escoamento vertical.  

Fluido Neste trabalho Vertical, Bannwart et al. (2005) 

óleo 0,02 < 𝐽𝑜 < 0,51 m/s  0,02 < 𝐽𝑜 < 1,2 m/s  

água 0,1 < 𝐽𝑤 < 1,3 m/s 0,04 < 𝐽𝑤 < 0,5 m/s 

ar 0,01 < 𝐽𝑔 < 1,8 m/s 0,04 < 𝐽𝑔 < 9 m/s 

 

Um dos casos estudados é o escoamento óleo-água no padrão disperso homogêneo 

altamente turbulento. Esses testes são úteis para a validação do sensor e serão realizados em 

cooperação com a doutoranda Iara Hernandez Rodriguez do NETeF. A metodologia é 

basicamente a mesma descrita anteriormente. 
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Outro caso de medição bifásica é referente a um escoamento estratificado ondulado 

óleo-água. Neste experimento se quer obter uma imagem transversal da interface para confirmar 

novos modelos fenomenológicos do comportamento da superfície interfacial, desenvolvidos 

por Rodriguez; Baldani (2012) e em colaboração com o trabalho do aluno de doutorado Ricardo 

Pereira do NETeF. A metodologia é similar à descrita e responde às necessidades desse 

trabalho. 

 

 





137                                                                          

 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São apresentados e discutidos os resultados de diferentes experimentos que permitiram 

aprofundar no conhecimento e avançar na aplicação das metodologias referentes ao sensor wire-

mesh. Inicia-se mostrando simulações por elementos finitos de um sensor wire-mesh em 

misturas bi e trifásicas. Depois, se apresentam experimentos estáticos de misturas bi e trifásicas, 

para determinar as melhores condições de medição. A seguir, apresentam-se os resultados de 

experimentos bifásicos óleo-água, destacando uma adaptação para a medição de escoamentos 

que incluam uma fase com alta condutividade. Finalmente, mostram-se o sistema implementado 

e os resultados obtidos para a medição em escoamentos trifásicos.   

Para a avaliação quantitativa das técnicas de medição, foi usado o erro relativo médio 

(ARE) definido como 

 
Valor experimental Valor referência

100%
Valor referência

ARE


 
  (4.1) 

onde o valor de referência corresponde ao valor teórico ou o valor medido com outra técnica. 

Outro parâmetro usado é a diferença definida como  

 
 Diferença Valor experimental Valor referência 100%.  

  (4.2) 

4.1 SIMULAÇÕES COM ELEMENTOS FINITOS 

Um software de simulação de elementos finitos junto com o software comercial de 

cálculo numérico Matlab® foram usados para simular um sensor wire-mesh 5×5. O Matlab foi 

usado para variar os parâmetros da simulação enquanto o software simulação de elementos 

finitos foi usado para simular o comportamento da admitância frente a variação de diferentes 

parâmetros. Para este problema particular, obtém as soluções para a corrente elétrica no 

domínio da frequência, apresentadas a seguir. 

 
Q J

  (4.3) 

 
j    eJ E D J

  (4.4) 

 
V E

  (4.5) 

 0 D E
  (4.6) 
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onde J  é a densidade da corrente elétrica, Q  é a carga elétrica, E  é o campo elétrico,   é a 

condutividade, 2 f   onde f é a frequência, D  é o deslocamento elétrico, eJ  é a corrente 

elétrica gerada externamente, V  é a diferença de potencial, 0  é a permissividade do vácuo e 

r  é a permissividade relativa. No caso da eq. (4.6) se considera que os materiais são lineares 

e isotrópicos.   

O sensor modelado no estudo consiste em 10 fios de aço inoxidável de 0,05 mm de raio, 

10 mm de comprimento, 2 mm de separação entre os fios do mesmo plano e uma distância entre 

planos de 1,5 mm, Figura 76. O espaço de simulação é uma caixa de 12×12×8 mm3. A malha 

foi formada por aproximadamente 925000 elementos tetraédricos. Como a malha é fixa e as 

gotículas mudam de tamanho, se requer que o tamanho dos elementos finitos sejam várias vezes 

menores ao menor tamanho das gotículas, para obter uma simulação mais exata. Assim, a malha 

é mais fina num cubo de 4×4×4 mm3, centrada no ponto de cruzamento. As simulações foram 

realizadas em computadores com processadores Intel i7 com mínimo 8GB de RAM. Esta parte 

do trabalho foi feito em colaboração com o aluno de iniciação cientifica Carlos Gonzalez. 

 

Figura 76. Sensor wire-mesh de 5×5 simulado com software FEM. O raio dos fios é 0,05 mm, a 

separação entre os fios é de 2 mm e a separação entre os planos é de 1,5 mm.  

 

Em escoamento trifásico, para padrões de escoamento onde as fases estão separadas, 

como estratificado, em cada ponto de cruzamento da wire-mesh existirá geralmente só um 

fluido. Além disso, é possível a presença de no máximo dois fluidos, o que torna o problema 

bifásico. Assim, a simulação está orientada a recriar as condições de um padrão de bolhas ou 

gotas finamente dispersas, onde pequenas gotículas (da ordem de separação entre fios) 

consigam estabelecer um problema trifásico no ponto de cruzamento.  
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Cada simulação consiste em estabelecer um dos fluidos como meio contínuo, e várias 

regiões esféricas simulam as gotículas dos fluidos dispersos, criando uma condição de mistura 

particular. As gotículas variam em raio desde 0,8 mm até 2,5 mm e são localizadas em posições 

aleatórias dentro do espaço de simulação. Em seguida, o fio transmissor central é excitado, 

enquanto todos os outros são mantidos aterrados. Cada condição de mistura é simulada para 50 

frequências diferentes, entre 1000Hz e 5MHz, divididas logaritmicamente. Os parâmetros de 

saída das simulações são a admitância no ponto transmissor central-receptor central e os valores 

do volume dos fluidos contidos dentro da região de máxima sensibilidade espacial do sensor. 

Essa região foi determinada por Richter et al. (2002) como o cubo de dimensões w w zd d d  , 

centrado no ponto de cruzamento, para o sensor condutivo (
wd  é a distância que separa os fios 

de um plano e 
zd  é a separação entre os planos). Isto é confirmado por Da Silva (2008) para o 

sensor capacitivo, baseado em simulações com FEM. 

Cada fluido é simulado através de três substâncias diferentes, definindo para cada um a 

condutividade elétrica e permissividade relativa. A primeira substância envolve todo o domínio 

e tem as propriedades do meio contínuo. A segunda e terceira substância (a última só no caso 

trifásico) são atribuídas aos volumes de fluidos dispersos. O quarto material é atribuído aos fios, 

sendo sempre de aço. As condições de contorno foram estabelecidas da mesma forma que no 

trabalho de Da Silva (2008) para o sensor capacitivo. Assim, os transmissores e receptores estão 

aterrados (tensão de 0 V), exceto o transmissor central que tem uma tensão de 1 V. As faces 

superior e inferior do cubo são aterradas (são a referência de zero volts) e as quatro faces laterais 

são estabelecidas para ter um componente normal do deslocamento elétrico igual a zero, 

0 n D .  As propriedades elétricas dos materiais usados podem ser vistas na Tabela 12. 

Tabela 12. Propriedades elétricas dos materiais usados nas simulações trifásicas. 

Material 
Condutividade,    

(S/m) 

Permissividade 

relativa,    

(-) 

Ar 1×10−15 1 

Água 
4,12×10−3 (trifásico) 

5×10−3 (bifásico e cálculo de gk ) 
79 

Óleo  0,04×10−15 3 

Aço  6,21x106 1 

 

Para obter a permissividade complexa x  a partir da admitância xY  simulada, é preciso 

conhecer a constante gk  do sensor. Para esse fim foram feitas simulações, onde em todo o 



140    

 

domínio de simulação foi atribuída a substância água e, posteriormente, óleo. Lembrando que 

a admitância está dada pela equação  

 0 02 ,x g x g x g xj k k j fk       Y 
  (4.7) 

foi calculado o valor de gk  a partir da parte real e da parte imaginaria da admitância simulada 

e dos valores conhecidos do fluido simulado. Os resultados da simulação para água são 

mostrados na Tabela 13 e para óleo na Tabela 14. Se pode notar que para a água o valor 

deduzido de gk  se mantém constante para qualquer frequência, seja derivado da parte real ou 

imaginaria. Para o caso do óleo, o valor  gk  pode ser obtido da parte imaginaria e da parte real, 

mas somente em baixas frequências, pois a simulação só consegue encontrar uma resposta 

completamente imaginaria para altas frequências. Ainda assim, nos casos onde se pôde derivar, 

esse valor coincide com os valores encontrados para água. Então, o valor de gk  foi calculado 

como sendo a moda do valor das duas simulações, para todas as frequências de excitação (10 

frequências entre 1 kHz e 5 MHz, distribuídas logaritmicamente). Desse modo, o valor de gk  

do sensor simulado é de 0,002243 m. 

 

Tabela 13. Admitância simulada para o sensor preenchido de água e cálculo de gk . 

Frequência 

[Hz] xY  [S] 
 Reg x wk  Y  

[m] 

  0Im 2g x wk f   Y  

[m] 

1000 1,1214×10-5+j9,8565×10-9 0,002243 0,002243 

2576,3 1,1214×10-5+j2,5394×10-8 0,002243 0,002243 

6637,3 1,1214×10-5+j6,5422×10-8 0,002243 0,002243 

17100 1,1214×10-5+j1,6855×10-7 0,002243 0,002243 

44054 1,1214×10-5+j4,3423×10-7 0,002243 0,002243 

1,14×105 1,1214×10-5+j1,1187×10-6 0,002243 0,002243 

2,92×105 1,1214×10-5+j2,8821×10-6 0,002243 0,002243 

7,53×105 1,1214×10-5+j7,4252×10-6 0,002243 0,002243 

1,94×106 1,1214×10-5+j1,9129×10-5 0,002243 0,002243 

5,00×106 1,1214×10-5+j4,9283×10-5 0,002244 0,002243 
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Tabela 14. Admitância simulada para o sensor preenchido de óleo e cálculo de gk . 

Frequência 

[Hz] xY  [S] 
 Reg x ok  Y  

[m] 

  0Im 2g x ok f   Y  

[m] 

1000 9,0146×10-14+j3,7434×10-10 0,002254 0,002243 

2576,3 9,0821×10-14+j9,6440×10-10 0,002271 0,002243 

6637,3 9,2558×10-14+j2,4846×10-9 0,002314 0,002243 

17100 9,7034×10-14+j6,4012×10-9 0,002426 0,002243 

44054  j1,6491×10-8  0,002243 

1,14×105  j4,2487×10-8  0,002243 

2,92×105  j1,0946×10-7  0,002243 

7,53×105 j2,8200×10-7  0,002243 

1,94×106 j7,2651×10-7  0,002243 

5,00×106 j1,8717×10-6  0,002243 

 

4.1.1. Simulação de mistura bifásica água-óleo 

A simulação de mistura água-óleo foi realizada mantendo a água como a fase contínua. 

As gotículas de óleo variam entre 0,8 e 2,0 mm de raio e o número delas entre 5 e 15, para cada 

simulação. Na Figura 77 é apresentado um histograma que mostra a distribuição das frações de 

óleo geradas nas simulações, dividindo a fração de água em 10 intervalos iguais. Fizeram-se 

simulações até a obtenção ao menos 10 resultados em cada intervalo. Assim, foram realizadas 

434 simulações de misturas de água-óleo. 

 

Figura 77. Histograma da fração volumétrica de óleo o  para a simulação de mistura água-óleo. 

 

Na Figura 78, mostram-se os resultados da condutividade da mistura x  e a fração 

volumétrica do óleo o  frente a frequência f . Se pode observar que o valor da condutividade 

não depende da frequência. Mas a Figura 78b apresenta como a condutividade pode assumir 
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diferentes valores em função da fração de água. Isto é, a condutividade muda dependendo do 

arranjo geométrico que tem as fases no ponto de cruzamento. Os resultados da permissividade 

relativa e a fração de água em função da frequência se podem ver na Figura 79. 

 
 

a) b) 

Figura 78. a) Frações de óleo o  e Condutividade da mistura x  água-óleo para diferentes frequências 

e b) vista lateral ( o  em função de x ). 

 

 

  
a) b) 

Figura 79. a) Frações de óleo o  e Permissividade relativa da mistura x  água-óleo para diferentes 

frequências e b) vista lateral ( o  em função de x ). 

 

A Figura 78b e Figura 79b mostram que a relação entre a frações e a condutividade ou 

a permissividade se mantem dentro dos limites de Wiener, os modelos Paralelo e Series. Só em 

poucos casos a relação sai deles. Ressalta nos resultados que os valores acima de frações de 

óleo de 0,8 tem pouca sensibilidade. A permissividade apresenta um comportamento muito 

similar em comparação com o da condutividade. Por exemplo, o valor da permissividade não 

depende da frequência. Além disso, a distribuição da permissividade em função da fração de 
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óleo apresenta comportamento similar, Figura 79b. Assim, a permissividade muda dependendo 

do arranjo geométrico das fases no ponto de cruzamento. 

4.1.2. Simulação de mistura trifásica óleo-água-ar 

Para fazer a simulação de misturas trifásicas (óleo-água-ar) se variou o meio contínuo 

entre as três fases. Os raios das bolhas das fases dispersas variaram entre 0,8 mm e 2,2 mm. O 

número de bolhas entre 5 e 20 para cada fase dispersa. Cada condição de mistura é simulada 

para 40 frequências diferentes, entre 1000 Hz e 5 MHz, espaçadas logaritmicamente. Mas, 

como no caso da simulação da mistura bifásica, não se encontrou relação entre a 

permissividade/condutividade e a frequência. Se fizeram simulações até a obtenção de ao 

menos 5 resultados em cada intervalo. Assim, foram realizadas 1374 simulações de misturas de 

óleo-água-ar. Na Figura 80 é apresentado o histograma que amostra a distribuição das frações 

de água e de óleo.  

 

Figura 80. Histograma de frações de água e de óleo. 

 

Na Figura 81 e Figura 82, apresentam-se os resultados de condutividade e 

permissividade, respectivamente, das misturas trifásicas simuladas em função das frações 

volumétricas de água e óleo para uma frequência de 950 kHz. Se pode notar a grande 

semelhança que existe entre as duas distribuições. Também, nos dois casos, parece existir uma 

relação não consistente. A tendência desta mistura coincide com o modelo Series para frações 

de água menores a 0,8 e modelo Paralelo em frações maiores.  

Os resultados apresentados nesta seção mostram que a medição da permissividade 

complexa através de um sensor wire-mesh dependem principalmente do arranjo geométrico que 

tem as fases na região de maior sensibilidade. Devido a isso, as relações que se tem não são 

unívocas. 
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Figura 81. Condutividade das misturas trifásicas simuladas, f=950 kHz. 

 

Figura 82. Permissividade das misturas trifásicas simuladas, f=950 kHz. 

4.2 EXPERIMENTOS COM MISTURAS 

Foram feitos experimentos com misturas em bancada para estudar o comportamento da 

técnica proposta na prática. Enquanto as simulações apresentam as relações que existem entre 

a permissividade complexa e as frações volumétricas, elas não conseguem predizer a melhor 

frequência de medição. Por exemplo, as simulações não contêm informação acerca do 

comportamento real do circuito, como se apresentou na seção 2.3. Também, a simulação não 

considera outros fenômenos como os íons que estão presentes nas substâncias. Assim, as 

equações que ela resolve não contém toda a informação necessária para representar o sistema 

de medição.  

 Usaram-se diferentes misturas bifásicas e trifásicas. As misturas foram colocadas em 

recipientes de 300 mL. Os fluidos usados nos experimentos foram água de torneira, água 

deionizada, óleo mineral, álcool isopropílico e hexano. As características dos fluidos usados 

são apresentadas na Tabela 15. Cada mistura foi preparada colocando sempre primeiro a água 
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no recipiente. No caso da mistura trifásica, o hexano foi colocado por último. Uma vez 

colocados os volumes desejados, os fluidos foram mesclados por um misturador mecânico até 

obter-se uma mistura homogênea. A medição do volume foi feita com uma proveta graduada 

com intervalo de 2 mL. Depois de obter a mistura homogênea, um sensor wire-mesh de 1×4 foi 

inserido na mistura para fazer as medições estáticas, Figura 83, sem parar o misturador. O 

sensor tem uma separação entre planos de 1,4mm e separação entre fios de 3 mm, o diâmetro 

dos fios é de 0,2 mm. De esta forma se tem um sensor com geometria similar aos usados nos 

experimentos em tubulações. As misturas foram preparadas com ajuda do doutorando Marlon 

Hernandez e o aluno de iniciação cientifica Sergio Gomez.  

Tabela 15. Características dos fluidos usados nos experimentos de misturas. 

Fluido 
Condutividade 

[S/m] 

Permissividade relativa 

[-] 

Densidade 

[kg/m3] 

Viscosidade 

[mPa.s] 

Hexano 0.04×10−15 1,6 654 0.29 

Água da torneira 4.12×10−3 79 1000 1 

Água deionizada 0.25×10−3 79 1000 1 

Óleo mineral 0.04×10−15 2,5 860 200 

Álcool Isopropílico 10×10−6 19,67 790 1.96 

 

 

Figura 83. Mistura de água-óleo sendo medidos com uma wire-mesh 1×4.  

O sistema usado consistiu de um osciloscópio com gerador Agilent MSOX2014 e os 

circuitos de medição foram baseados em amplificadores operacionais OPA656 da Texas 

Instruments. Na realimentação foram usados um capacitor de 20pF e uma resistência de 200kΩ. 

Para cada mistura do experimento, foi realizada uma varredura em frequência entre 7000 Hz e 

20 MHz. Um total de 60 frequências espaçadas de forma logarítmica foram aplicadas. Para cada 

frequência foram feitas 128 medições no tempo. Uma média das medições de entrada e saída 

foi feita e estas foram processadas para obter o ganho e a diferença de fase elétrica. Como a 

amplitude esperada na saída nos casos de baixas condutividades e baixas frequências eram da 
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ordem de microvolts, se garantiu que para a frequência menor a medida de amplitude no 

osciloscópio fosse ao menos igual à menor sensibilidade disponível (1mV/div). Desta forma se 

garante uma medição correta do ganho (evitando confundir com o ruído natural do circuito), 

além de permitir uma melhor medição da fase elétrica. Isto impôs que a frequência menor fosse 

de 7000 Hz para os fluidos usados, dados os limites de geração e medição de tensão elétrica 

dos equipamentos.  

Em experimentos bifásicos se usaram as combinações de fluidos apresentadas na Tabela 

16. Para experimentos bifásicos as frações volumétricas foram i = {0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1}. Para o experimento trifásico se utilizou 

o trio água de torneira-óleo mineral-hexano. Usou-se hexano para substituir o ar. O hexano 

apresenta uma permissividade relativa menor que a do óleo e uma condutividade muito baixa, 

de forma similar ao ar, mas está na fase líquida a temperatura ambiente. Os experimentos com 

álcool isopropílico e hexano foram feitos imediatamente, pois estes fluidos evaporam. As 

frações volumétricas usadas no experimento trifásico são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 16. Combinações de fluidos usadas nos experimentos de misturas.  

Mistura 

Água de Torneira-Álcool 

Água deionizada-Óleo mineral  

Água de Torneira-Óleo mineral 

Água de Torneira-Hexano 

Óleo-Hexano 

Água de Torneira-Óleo mineral-Hexano 

Tabela 17. Frações volumétricas usadas no experimento de mistura trifásicos água-óleo-hexano (w: 

Água de torneira, o: Óleo mineral). 

h  
w  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

o   

0 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

0,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0  

0,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0   

0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0    

0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0     

0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0      

0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0       

0,7 0,3 0,2 0,1 0        

0,8 0,2 0,1 0         

0,9 0,1 0          

1 0           

 

 



   147 

 

4.2.1. Mistura de Água de Torneira-Álcool.  

A resposta da mistura água de torneira-álcool se apresenta na Figura 84. Nesta se pode 

ver como muda o ganho e a fase com as mudanças de fração de água e frequência. Pode-se 

observar na resposta de ganho (Figura 84a), como a água apresenta os dois platôs que eram 

esperados segundo a teoria, Figura 22. Devido ao limite inferior das frequências, o álcool só 

apresenta o platô de altas frequências, o que mostra que o platô de baixas está por abaixo deste 

limite. A resposta devida ao produto ganho-largura de banda do amplificador operacional usado 

ainda não é visível.  

A resposta da fase é ilustrada na Figura 84b. Pode-se ver como para a água em 7 kHz a 

resposta começa perto dos 180°, se desloca até um mínimo perto de 300 kHz e depois começa 

a voltar aos 180°. Mas nas frequências mais altas volta a diminuir novamente, desta vez devido 

à resposta do amplificador operacional. Isto coincide com o antecipado pela teoria. No caso do 

álcool, a fase em 7 kHz é de 238,5°, chegando ao máximo ao redor dos 15,7 kHz e depois aos 

180°. O mesmo que no caso da água, nas altas frequências a fase é dominada pela resposta do 

amplificador operacional e desce. Este comportamento do Álcool confirma que em 7 kHz ainda 

não se tem chegado ao platô de baixa frequência. E mais, como a resposta deve ser simétrica 

ao redor da frequência de deslocamento máximo, 15,7 kHz, se conclui que a frequência onde 

começa o platô de baixas frequências está mais de uma década abaixo. Isso corresponde a 

frequências na ordem de centos de Hz.  

 

  
a) b) 

Figura 84. Resposta em frequência, a) Ganho e b) Fase para uma mistura água de torneira-álcool. 

É de ressaltar que a resposta em fase consegue apresentar o limite de ganho-largura de 

banda do amplificador operacional, o que não é possível para o ganho, na faixa de frequências 

analisada Figura 84a. Também se pode ver que as superfícies dessa mistura mudam suavemente 
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e coincidem muito bem com os valores esperados teoricamente. Isto se deve a que se considera 

que os dois fluidos são altamente polares e miscíveis, o que permite obter uma emulsão estável.  

 A condutividade e permissividade para diferentes frações de álcool são mostradas na 

Figura 85 e Figura 86, respectivamente. Essas foram obtidas a partir das medições e por meio 

da estratégia de medição da seção 2.1.4, usando como calibração água e álcool puros. Um ajuste 

dos valores é feita via regressão polinomial e o valor R2 é apresentado nas figuras. No caso da 

condutividade se pode ver uma relação fortemente não linear. Enquanto para a permissividade 

se apresenta uma relação linear. Os resultados são muito similares ao experimento realizado 

por Da Silva et al. (2007); mas diferentemente desse, o modelo que explica melhor o 

comportamento da permissividade é o paralelo e não o de Birchak, mas os dois tem um bom 

ajuste.  

  
Figura 85. Condutividade da mistura água de torneira-álcool para diferentes frações de álcool, f=204 

kHz. Medições da condutividade (*) e ajuste polinomial (linha). 

  
Figura 86. Permissividade da mistura água de torneira-álcool para diferentes frações de álcool, f=204 

kHz. Medições da permissividade (o), raiz quadrada da permissividade (*) e ajuste polinomial para as 

duas (linha). 
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4.2.2. Mistura de Água deionizada-Óleo mineral.  

A Figura 87 apresenta a resposta em frequência para a mistura água deionizada-óleo 

mineral. Nessa se pode ver como o óleo só apresenta o platô de alta frequência, sendo 

confirmado pela resposta de fase elétrica. Além disso, considerando que a resposta de fase para 

o óleo ainda não chegou a seu máximo e a simetria que deve ter esta, se pode predizer que a 

frequência para o início do platô de baixas frequências está na ordem de dezenas de Hz ou 

inferior. Isto coincide com o valor esperado teoricamente. Por outro lado, a água deionizada 

apresenta uma resposta quase totalmente plana. Isto indica que as frequências f  e x  de corte 

são iguais.  

 

  
a) b) 

Figura 87. Resposta em frequência, a) Ganho e b) Fase para uma mistura água deionizada-óleo mineral 

(WD-AH). 

Na Figura 87a destaca a mudança rápida dos valores do ganho para 0,35 0,4w  . 

Esta mudança só foi observada nessa mistura e indica uma mistura não-autoconsistente como 

Maxwell-Garnett. Mas nenhum dos modelos de relação estudados consegue explicar 

satisfatoriamente a permissividade complexa medida. Uma comparação dos resultados obtidos 

com alguns modelos de relação é apresentada na Figura 88. A condutividade tem uma variação 

forte, Figura 88a, pasando de ajustar bem nos extremos ( 0,35w   e 0,9 w ) aos modelos 

Maxwell w/O e Series a ter valores perto dos modelos Maxwell o/W e Paralelo na faixa central 

( 0,4 0,6w  ) e com a faixa restante que não encaixa em nenhum dos modelos. Para a 

permissividade, Figura 88b, pode-se ver como o modelo de Maxwell-Garnett w/O coincide 

muito bem com as medições para 0,35w  , como seria de esperar para esta faixa de frações, 

onde espera-se que o óleo seja a fase contínua. Em contraste, o modelo de Maxwell-Garnett 

o/W se encontra muito separado para as frações maiores, onde a água deveria ser a fase 



150    

 

contínua. Ainda assim, o melhor modelo a acompanhar os valores foi o modelo Maxwell-

Garnett considerando só w/O.  

 
 

a) b) 

Figura 88. a) Condutividade e b) Permissividade da mistura água deionizada-óleo mineral para 

diferentes frações de água. A medição foi feita para f=204 kHz. 

4.2.3. Mistura de Água de Torneira-Óleo Mineral.  

Os resultados da resposta em frequência para a mistura água de torneira-óleo Mineral 

são apresentados na Figura 89. Comparando esta resposta com a de água deionizada-óleo 

mineral, Figura 88, a resposta não apresenta uma mudança rápida para qualquer fração de água 

em particular. Por outro lado, se observa que o comportamento das superfícies medidas já não 

é tão suave como nas misturas apresentadas anteriormente. Se considera que isto se deve a que 

os fluidos não são miscíveis. Isto é, apesar de ter-se uma mistura homogênea desde uma 

perspectiva macroscópica (centímetros), desde uma perspectiva microscópica o ponto de 

cruzamento estaria preenchido com uma fase somente, causando uma maior incerteza da 

medição.  

 

 

a) b) 

Figura 89. Resposta em frequência, a) Ganho e b) Fase para uma mistura água de torneira-óleo. 

 



   151 

 

A condutividade e permissividade para diferentes frações de água são apresentadas na 

Figura 90. Nos dois casos, se pode ver como a relação é fortemente não linear, inclusive mais 

intensamente que nas duas misturas anteriores. Em particular, a condutividade está sendo 

dominada pelo óleo em quase toda a faixa de frações Figura 89a. Uma hipótese é que parte do 

óleo ficaria aderido aos fios, criando assim uma película isolante que afetaria a medição da 

condutividade. 

  
a) b) 

Figura 90. a) Condutividade e b) Permissividade da mistura água de torneira-óleo para diferentes 

frações de água, f=1,03 MHz. 

4.2.4. Mistura de Água de Torneira-Hexano.  

Na Figura 91 se apresenta a resposta em frequência para a mistura água de torneira-

hexano. Na resposta do ganho, Figura 91a, se pode ver como o hexano apresenta somente o 

platô de alta frequência, sendo confirmado pela resposta de fase, Figura 91b, coincidindo com 

a teoria. Nas respostas de ganho e fase se pode ver que, diferentemente da mistura água-álcool, 

se apresentam mudanças bruscas dos valores, especialmente em baixas frequências, ainda 

maiores que no caso água de torneira-óleo mineral. Neste caso os dois fluidos também não são 

miscíveis, separando-se rapidamente se o misturador era desligado. Além disso, a misturas 

apresentavam as bolhas da fase dispersa maiores, em comparação com as outras misturas, 

especialmente quando o hexano era a fase dispersa. Então, se considera que a mudanças bruscas 

se devem realmente a que no momento das medições se tinha somente a presença de uma fase 

no ponto de cruzamento.  

4.2.5. Mistura de Óleo-Hexano.  

A resposta em frequência para a mistura óleo mineral-hexano se apresenta na Figura 92.  

Pode-se ver, Figura 92a, que o ganho no caso do óleo é ligeiramente superior do que o do 

hexano para frequências maiores de 1 MHz. Nessa frequência, o ganho depende idealmente só 

da permissividade relativa; então a relação dos ganhos deve corresponder a relação das 



152    

 

permissividades. A relação de ganhos é de / 0,3 / 0,22 1,36o hA A   , enquanto a relação de 

permissividades é / 3 /1,6 1,875ro rh    . Isto revela que existe a necessidade de fazer uma 

calibração dos dados. A resposta de fase, Figura 92b, não apresenta nenhuma diferença 

significativa. 

 
 

a) b) 

Figura 91. Resposta em frequência, a) Ganho e b) Fase para uma mistura água de torneira-hexano. 

  
a) b) 

Figura 92. Resposta em frequência, a) Ganho e b) Fase para uma mistura óleo-hexano. 

4.2.6. Mistura de Água de Torneira-Óleo Mineral-Hexano.  

a. Medições de ganho e fase 

Os resultados das medições de ganho e fase para uma mistura de água-óleo-hexano são 

apresentados na Figura 93. Vê-se o comportamento frente a varredura em frequência para 

diferentes frações de água e óleo. Para o ganho, Figura 93 a) c) e) e g), se pode observar que 

para baixa frequência os valores são maiores que para altas. Isto se deve a que o ganho em baixa 

frequência está intimamente relacionado com a condutividade e, para o caso dos fluidos usados, 

está dominada pela condutividade da água, o único fluido condutor. A Figura 93a apresenta um 

pico para frações de água altas e é uma superfície plana nos outros casos, confirmando o 

comportamento esperado teoricamente. Mas como se tinha comentado na análise teórica, uma 

superfície com essas características não é desejável para as medições, pois na região plana não 
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haverá suficiente contraste para permitir distinguir entre as diferentes frações. As superfícies 

começam a ter as características desejadas ao elevarem-se as frequências, melhorando quanto 

maior sejam.  

Quanto à fase elétrica, Figura 93 b) d) f) e h), se pode observar um comportamento 

similar ao já relatado para o ganho, mas há um maior nível de mudanças bruscas. Além disso, 

nas frequências de 7 kHz e 204 kHz a resposta é plana para valores altos de frações de óleo e 

hexano. Esse comportamento melhora ligeiramente para as frequências de 1,03 MHz e 5,19 

MHz. Mas também a diferença máxima da fase vai se reduzindo ao aumentar a frequências. 

b. Medições das partes real e imaginária 

Quanto às superfícies das partes real e imaginaria, os resultados são apresentados na 

Figura 94. É visível que a parte real apresenta valores negativos para qualquer frequência, em 

concordância com a teoria. Enquanto que a parte imaginaria apresenta valores positivos, exceto 

para a frequência de 7 kHz. Isto aconteceu para 0o  , isto é, para a mistura água-hexano que 

apresenta maiores incertezas de medição por ser uma mistura imiscível. Também se pode ver 

como as superfícies apresentam regiões planas para frações baixas de água, que são maiores em 

baixas frequências. Este comportamento melhora em altas frequências, mas como era esperado 

a diferença entre os valores máximos e mínimos se reduz. 

c. Medições de condutividade e permissividade relativa 

Os valores de permissividade relativa e condutividade, calculados a partir das medições, 

podem ser vistos na Figura 95. Para a frequência de 7 kHz os valores de condutividade 

apresentam valores perto de zero, exceto para frações de água altas. Também apresenta 

mudanças bruscas novamente para 0o  , inclusive,  para 0,9w   o valor é maior que o 

valor máximo. Apesar de que alguns modelos, como Series, predizem esse comportamento, 

considera-se que esse ponto, em particular, pode ter sido um erro na medição, pois deveria 

acontecer para 0,99w  . Os valores de permissividade, em geral, se mantém dentro dos 

limites, mas para frações de água altas os valores estão por fora dos limites em várias ordens de 

grandeza. Para a frequência de 204 kHz não se tem valores por fora dos limites, mas os valores 

de permissividade apresentam mudanças bruscas de valor para quase toda a faixa de frações. Já 

na frequência de 1,03 MHz, os valores de condutividade e permissividade apresentam um 

comportamento correto, conforme previsto pela teoria. Para a frequência de 5,19 MHz os 

valores têm um comportamento correto, mas a superfície de condutividade aprecia-se mais 
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plana, com um pico próximo de 1w  . Inclusive, o cálculo deste valor falha para frequências 

maiores do que 8 MHz, onde apresenta valores negativos para todos os pontos, exceto os de 

calibração, Figura 96.  

Assim, verifica-se que a determinação dos valores de calibração e a frequência de 

excitação do circuito têm grande relevância na medição correta dos valores de permissividade. 

Enquanto para frequências baixas se mede melhor a condutividade, em frequências altas se 

mede melhor a permissividade; o que era esperado já que justamente estão nos platôs onde são 

mais sensíveis.  Podemos concluir que a frequência de excitação não pode ser muito baixa ou 

muito alta, pois a medição da permissividade ou condutividade poderia ser comprometida. Dos 

valores apresentados, a frequência de 1 MHz apresenta o melhor comportamento. Isto coincide 

com a teoria.  

Os resultados desta seção mostram que as misturas de relevância para esta tese têm um 

comportamento que se ajusta ao modelo Series, da mesma forma do que foi encontrado nas 

simulações. Uma hipótese para explicar esse comportamento é que devido à alta viscosidade 

do óleo, os fios ficam impregnados dele. Portanto, os valores baixos de permissividade e 

condutividade poderiam estar relacionados a esse fato. Sendo o modelo Series a relação que 

melhor representa os experimentos, se apresenta uma maior dificuldade da medição. Esse 

modelo tem regiões onde a resolução é ruim. Apesar disso, defende-se que a técnica wire-mesh 

é capaz de realizar as medições pretendidas. As medições podem ser realizadas se a técnica de 

medição é desenhada para ter a melhor resolução possível e os circuitos têm a suficiente 

sensibilidade. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  
g) h) 

Figura 93. Ganho (a, c, e e g) e Fase (b, d, f e h) para uma mistura água-óleo-hexano em diferentes 

frequências, f=7 kHz (a e b); 204 kHz (c e d); 1,03 MHz (e e f); 5,2 MHz (g e h). 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  
g) h) 

Figura 94. Parte Real (a, c, e e g) e Imaginária (b, d, f e h) para uma mistura água-áleo-hexano em 

diferentes frequências, f=7 kHz (a e b); 204 kHz (c e d); 1,03 MHz (e e f); 5,2 MHz (g e h). 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  
g) h) 

Figura 95. Permissividade (a, c, e e g) e Condutividade (b, d, f e h) para uma mistura água-óleo-

hexano em diferentes frequências, f=7 kHz (a e b); 204 kHz (c e d); 1,03 MHz (e e f); 5,2 MHz (g e h). 
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Figura 96. Condutividade para uma mistura água-óleo-hexano para uma frequência de 20 MHz. Se 

aprecia o erro no cálculo ao obter valores negativos. 

4.3  EXPERIMENTOS EM ESCOAMENTOS BIFASICOS 

Como parte da metodologia de trabalho e buscando a compreensão da tecnologia wire-

mesh, foi desenhado e implementado um sistema baseado na técnica capacitiva. Nesta seção 

são apresentados os sistemas de aquisição desenvolvidos e os experimentos realizados. 

4.3.1. Sistema de Aquisição Bifásico 

O sistema está baseado na técnica capacitiva, seguindo os lineamentos do trabalho de 

Da Silva (2008). Essa técnica foi escolhida pela sua capacidade de diferenciar líquidos não 

condutores como ar e óleo, de uso normal no NETeF. O sistema está dividido em duas partes. 

A primeira é uma placa de circuito impresso para a implementação dos circuitos de Tx e Rx 

dos sinais para um sensor wire-mesh de 8×8 fios. A segunda consiste nos equipamentos para a 

sincronia e digitalização dos sinais. Devido aos pequenos valores de capacitância que se querem 

medir a placa conta com um desenho de dupla-face e componentes de montagem superficial 

SMD, Figura 97. Desta maneira, busca-se minimizar a interferencia entre canais e os efeitos 

das capacitancia parasitas no circuito. Para sincronização e aquisição dos sinais foi selecionado 

um PC industrial da National Instruments com chassis PXI-1042, presente no NETeF. Este tem 

uma placa de aquisição PXI-6025E, um gerador PXI-5411 e uma placa aquisição de vídeo PXI-

1408 que se ajustam bem as condições deste projeto. Foram usadas as funções avançadas destas 

placas para a sincronização dos sinais. 

A programação do sistema, controle e processamento, foi implementado no LabVIEW 

8.6. O software tem uma interface principal, apresentando três opções: Gerador, Calibração e 

Medição. Na opção “Gerador” o usuário pode ajustar a frequência e amplitude do sinal. Em 
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“Calibração” se obtêm as matrizes de referência da calibração 𝑉𝐿 e 𝑉𝐻, seção 2.2, através de um 

processo guiado ao usuário. Em “Medição” o usuário pode tomar as amostras da tomografia 

axial e salvá-las num arquivo em formato TDMS (Technical Data Management Streaming), 

para seu pós-processamento. Ver da Figura 98 à Figura 100. Para a implementação, todos os 

equipamentos foram instalados numa plataforma próxima ao sensor e à seção de visualização, 

de modo a permitir a realização de experimentos com a linha inclinada e o esgotamento dos 

fluidos para a medição de frações volumétricas por QCV, segundo foi apresentado na Figura 

64, seção 3.2.1. 

  

a) b) 

Figura 97. Placa de multiplexação e amplificadores para um sensor WMS capacitivo de 8×8 fios. 

 
Figura 98.  Esquema do sistema WMT capacitiva para um sensor WMS de 8×8 fios baseado nas 

placas PXI-5411 e PXI-6025. 

  
a) b) 

Figura 99. Fotos do sistema WMT capacitiva para um sensor WMS de 8×8 fios, com diâmetro de 

26mm. 
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Figura 100.  Imagem da interface implementada em Labview. À direita, a imagem sem “calibração”, 

os dados de tensão elétrica obtidos da placa; à esquerda, a imagem “calibrada”, depois de fazer o 

ajuste entre os valores de referência 𝑉𝐻 e 𝑉𝐿. 

O sinal típico usado nos experimentos bifásicos tem uma frequência de 5MHz o que 

garante que se trabalha no platô de altas frequências e o sistema seja capacitivo. A amplitude 

do sinal é ajustada durante a calibração do fluido de maior permissividade até verificar que o 

amplificador logarítmico trabalhe na região de menor erro. É nesta região que se mede a 

incerteza do sistema. Para estimar a incerteza se juntaram 1000 amostras com água, em quatro 

pontos de cruzamento, obtendo a distribuição dos desvios padrões, Figura 101. Para o 

experimento a variável  𝑏 = 2,05, equação (2.130), e, sabendo da figura que o desvio padrão 

máximo é de 48mV, se obtém a incerteza segundo Da Silva, Marco Jose et al. (2007b) e 

Figliola; Beasley (2007) como 

 

log( )( )
.

U VU

b






 (4.8) 

Assim, a incerteza do equipamento é de 2,3%, com uma confiabilidade de 95%. Esta medição 

foi feita pelo aluno de iniciação cientifica Lucas Basso Pátaro.  

 
Figura 101. Distribuição dos desvios padrões para 1000 amostras. 
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Com todos estes elementos, se conseguiu obter um sistema WMT capacitivo com as 

características apresentadas na Tabela 18. O sensor foi instalado com ajuda do técnico José 

Bogni, incluindo a eletrônica. Esta última foi projetada, fabricada e instalada com ajuda dos 

técnicos Jorge dos Santos e Roberto Pratavieira. 

Tabela 18. Características do sistema WMT capacitivo implementado no NETeF 

Característica Valor  Observação 

Sensor compatível 8×8 fios 16×16 com poucas modificações ao HW e SW 

Imagens por segundo (Recomendado) 1816 

quadros/s 
Garantindo tempos iguais entre amostras 

Imagens por segundo (Máximo) 1905 

quadros/s 
Sem tempos iguais entre amostras 

Incerteza ± 2,3%  Com 95% de confiança 

4.3.2. Validação qualitativa num escoamento estratificado ondulado  

Neste experimento se quer validar o uso do sistema WMT para adquirir imagens 

virtuais. Neste caso, se observam as ondulações na interface água-óleo no tempo e variação da 

forma da interface na seção transversal.  

A aquisição de dados foi realizada da seguinte maneira: para três inclinações diferentes 

da tubulação, era realizada a devida calibração do sensor escoando só água e, depois, só óleo, 

como foi descrito no experimento 1. Depois, as vazões de óleo e água eram estabelecidas. Uma 

vez estabelecido o padrão de escoamento, a aquisição com o sensor a uma taxa de aquisição de 

500 frames por segundo era realizada. Com os dados obtidos, se aplica um modelo de 

permissividade para obter a distribuição da fração das fases na seção transversal e sua posterior 

visualização. Para realizar uma comparação qualitativa da interface ao longo do tubo se propõe 

uma técnica visual como se descreve a seguir. 

A Figura 102 apresenta a mesma imagem instantânea de permissividade e fração de 

óleo, tratada com diferentes mapas de cor em sua amplitude. Ressalta-se que a interfase entre 

água e óleo é mais fácil de avistar nos gráficos de permissividade. 

4.3.3. Validação quantitativa em escoamento bifásico óleo-água num tubo de 1¨ 

Nesta seção serão apresentadas as etapas do trabalho experimental referentes à coleta de 

dados de queda de pressão e holdup, através do sensor wire-mesh e QCV. O experimento teve 

como objetivo testar o funcionamento da técnica WMT capacitiva e determinar suas vantagens 

e limitações num escoamento óleo-água. Com os dados de fração volumétrica se pôde verificar 

a funcionalidade da eletrônica e o modelo de permissividade associado à obtenção dessa 

variável. As medições de holdup foram feitas ao mesmo tempo das medidas da queda de 
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pressão. Foi medida a queda de pressão para 78 pontos experimentais e holdup para 45 pontos 

por wire-mesh. 

 

Vermelho: Água 

Azul: Óleo 

 

Vermelho: Óleo 

Azul: Água 

 

a) b)  

 

Vermelho: Água 

Azul: Óleo 

 

Vermelho: Óleo 

Azul: Água 

 

c) d)  

Figura 102. Resultados de visualização da permissividade e a fração de óleo, para um escoamento 

estratificado com modelo Serie, usando diferentes mapas de cor. Se pode observar na linha 8, coluna 6 

uma falha no procedimento de calibração. a) e c) permissividade, b) e d) fração de óleo. 

 

A coleta ocorreu da seguinte maneira: antes da medição, era realizada a devida 

calibração do sensor através do escoamento monofásico de água. Depois, as vazões de óleo e 

água eram estabelecidas, após um breve transiente, que compreendia a estabilização do padrão 

de escoamento estratificado ou disperso. A aquisição foi feita a uma taxa de aquisição de 500 

quadros/segundo. Logo após as medições, era realizada a calibração do sensor escoando 

somente óleo. Com os dados obtidos, aplicou-se um modelo de permissividade para obter a 

fração das fases em cada ponto. Uma média na seção transversal é obtida e integrada no tempo 

para determinar a fração volumétrica, segundo a seção 2.2.3. A medição das frações 

volumétricas foi realizada junto com a aluna de doutorado Iara Hernandez Rodriguez. 

Os fluidos usados neste estudo têm uma permissividade relativa de 3,5 e 78,3 para o 

óleo e a água, respectivamente, a 5 MHz. Os valores de referência foram medidos com um 

analisador de impedância Solartron 1260 com uma interface dielétrica Solartron 1296. As 
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medições foram realizadas pela aluna de doutorado Maria Rejane, do Centro de Pesquisas em 

Óptica y Fotônica, no Instituto de Física de São Carlos (IFSC).   

Na Figura 103 podem-se observar as diferenças entre a visualização da permissividade 

elétrica e a fração de óleo, esta obtida para diferentes modelos de relação de permissividade, 

para um escoamento disperso óleo-água. Os modelos Série e Maxwell têm como resultado uma 

imagem semelhante, com uma baixa fração de óleo em geral, mas o modelo Paralelo apresenta 

uma fração de óleo muito maior. No entanto, deve-se notar que trata-se apenas de uma avaliação 

qualitativa. 

  
a) Permissividade b) Paralelo 

  
c) Series d) Maxwell-Garnet o/W 

 

Figura 103. Resultados de visualização para um escoamento disperso de óleo em água. a) 

Permissividade e  b), c) e d) Fração de óleo; com modelo b) Paralelo; c) Series; d) Maxwell-Garnett 

o/W. Pode-se observar a grande diferença entre os modelos usados. 

 

Uma avaliação quantitativa da fração de óleo foi feita para escoamento disperso óleo-

água com frações de óleo entre 18,8% e 53,1%, Figura 104. Pode-se observar que os modelos 

que ficam perto da linha ideal são o Serie e o Maxwell. O primeiro coincide melhor perto de 

18%, enquanto que segundo tem melhor desempenho perto de 53%. O modelo Paralelo é o que 

tem o pior desempenho. Desta forma, se faz evidente que um primeiro passo, no processamento 

dos dados, é obter um modelo de relação entre permissividade e fração adequado, a partir da 

geometria do sensor e em função dos padrões de escoamento.  
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Figura 104. Fração de óleo experimental WMS vs. QCV para diferentes modelos, Ver Tabela 6. 

4.3.4. Estudo quantitativo em escoamento bifásico óleo-água num tubo de 3¨  

Um escoamento bifásico óleo-água foi estudado em um tubo de aço na horizontal, com 

15 m de comprimento e 8,28 centímetros de diâmetro interno, utilizando óleo mineral (com 

densidade de 830 kg/m3 e viscosidade de 7,5 mPa∙s) e solução salina (1073 kg/m3 de densidade 

e 0,8 mPa∙s de viscosidade). Medições de holdup e da distribuição da fração de fase na secção 

transversal foram obtidos, para escoamento estratificado e escoamento altamente disperso água-

óleo, aplicando o circuito do sensor wire-mesh capacitivo especialmente modificado para este 

experimento. A aplicabilidade dessa técnica de medição, a qual utiliza um circuito de medição 

capacitivo, que está adaptado para medições condutivas, onde um dos fluidos é a água com alta 

salinidade (imitando a água do mar), foi avaliada. Os valores da fração de fase foram obtidos a 

partir dos dados obtidos pelo sensor wire-mesh, usando vários modelos de mistura de 

permissividade. Dois densímetros de raios-γ permitiram a medição precisa do holdup, que foi 

usado para validar os dados adquiridos com o sensor wire-mesh. A distribuição média no tempo 

da medição da fração de fase sobre a área da secção transversal foi utilizada para investigar os 

pormenores dos padrões de escoamento bifásicos observados, incluindo a forma da interface e 

a altura da água. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Ensaios de Escoamentos 

Multifásicos (DONAU) da Shell Global International BV, na Holanda, durante um estágio da 

doutoranda Iara Hernandez Rodriguez. Uma foto da seção de teste é mostrada na Figura 105. 

O sensor e a eletrônica foram desenvolvidos com ajuda dos técnicos Roberto Pratavieira, Hélio 

Trebbi e Dair da Silva (Departamento de Engenharia Elétrica). A comparação do holdup foi 

feita através de modelos teóricos já validados para este padrão de escoamento. 
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Figura 105: Seção de teste circuito multifásico DONAU da Shell Holanda. 

Devido à necessidade de ajustar o sensor e o circuito à nova dimensão da tubulação, foi 

desenvolvido um novo equipamento para um sensor de 16×16 fios. A Figura 106 mostra o 

sensor que foi montado no NETeF para a aplicação na seção de teste do circuito multifásico 

DONAU. Enquanto na Figura 107 pode ser observado o circuito de multiplexação e os 

amplificadores construídos, respectivamente. 

  

a) b) 

Figura 106. a) Sensor homemade de 16×16 fios e b) sua instalação na linha de aço na seção de teste do 

circuito multifásico DONAU na Holanda. 

  

b) c) 

Figura 107. a) Placa circuito multiplexador e b) Placa de amplificadores para um sensor WMS 

capacitivo de 16×16 fios, projetadas e construídas no NETeF. 
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Devido ao uso de água muito salgada nos experimentos, a eletrônica e os processos de 

calibração foram adaptados à essa condição. O circuito usado foi o desenvolvido para as 

medições capacitivas e o sinal de excitação foi de 5 MHz, mas o sistema realmente mede a parte 

condutiva dos fluidos, por causa do elevado nível de condutividade da água empregada. Quanto 

ao circuito, se colocou um capacitor de by-pass Cb que isola o ruído de baixa frequência, que 

produzem os íons na água salgada. A modificação pode ser vista na Figura 108. Pela mesma 

causa, as equações de calibração foram adaptadas, pois a tensão de saída Vo do circuito é 

proporcional à magnitude da permissividade complexa ε, Eq. (2.130) e não somente à parte real 

desta ε.  Assim, as equações de ajuste do circuito passam a ser 

 

Figura 108. Circuito de medição empregado para medição de água salgada. 
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as quais, aparentemente mais complexas, tem a mesma forma das equações de calibração 

originais, vide a seção 2.2. Assim, o circuito entrega uma medição da magnitude da 

permissividade relativa complexa 

 

( , , ) ( , )
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x
x

V i j k b i j
i j k

a i j

 
  

 


  (4.11) 

Os modelos de relação de permissividade foram modificados para incluir a 

permissividade complexa. Foram testados todos os modelos discutidos até agora. A Figura 109 

apresenta a relação entre a fração local de óleo e a permissividade relativa complexa conforme 

os diferentes modelos de permissividade. Pode-se ver como a presença de água salgada 

modifica o comportamento dos modelos de relação, em comparação a fluidos não condutivos, 

Figura 28. O modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais obtidos pelos densímetros 
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de raios-γ foi o modelo paralelo. Isto coincide com os trabalhos de wire-mesh condutiva, onde 

este é o modelo empregado. 

  

Figura 109. Relação entre a fração local de óleo e a permissividade relativa complexa para diferentes 

modelos de permissividade. 3 0o j   e 379 7.4059 10w j   , a 41 oC, Rodriguez et al. (2015). 

A partir da fração de óleo se calcularam frações de óleo cordais e transversais médias 

no tempo, para escoamento disperso, Figura 110, e estratificado, Figura 111 e Tabela 19.  

Também se comparam com as frações obtidas pelo densímetro de raios-γ, Figura 112. Os dados 

foram processados para todos os modelos apresentados na Tabela 6. Os resultados das imagens 

são melhores visualmente quando é aplicado o modelo Paralelo, Figura 110 e Figura 111. Mas 

quantitativamente o modelo Paralelo predize melhor o holdup da água para escoamento 

disperso, com uma ARE de 13,40%. Porém, para escoamentos estratificados o modelo de 

Bruggeman 2 dá a melhor previsão do holdup da água, com um ARE de 8,05%, Figura 112. 

Esses erros são maiores em comparação com os encontrados em estudos prévios nos que 

escoamentos de água de torneira-óleo foram usados (Rodriguez et al. (2011, 2012 e Da Silva et 

al. (2011)). Porém, neste estudo foi usado um modelo de permissividade complexa e foi usada 

água salgada com uma alta condutividade.    

Na Figura 111 se apresentam distribuições da fracções de óleo na seção transversal 

médias no tempo. A velocidade superficial da água é mantida constante em 0,06 m/s, enquanto 

a de óleo muda de 0,02 m/s a 0,1 m/s. As frações de entrada de óleo foram calculadas como 

25%,  41% e 64%, respetivamente. As imagens mostram a existência de uma curvatura, côncava 

ou convexa, dependendo da fração de óleo. As frações cordais verticais, Figura 113, confirmam 

a existência da curvatura.     
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Figura 110.Distribuições cordais e da seção transversal da fração de óleo obtidas pelo sensor wire-

mesh; jw=1,9 m/s, jo=0,8 m/s para escoamento disperso, Rodriguez et al. (2015). 

   

a) 𝑗𝑜 = 0.02 m/s b) 𝑗𝑜 = 0.04 m/s c) 𝑗𝑜 = 0.1 m/s 

 

Fração de óleo (%) 

Figura 111.Distribuições da seção transversal da fração de óleo obtidas pelo sensor wire-mesh com 

jw=0,06 m/s e diferentes velocidades superficiais de óleo, para escoamento estratificado, Rodriguez et 

al. (2015). 

 

Figura 112. Comparação entre as frações volumétrica de óleo obtidas pelo densímetro de raios-γ e o 

WMS, Rodriguez et al. (2015). 

 

Cross-sectional Image
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Tabela 19. Comparação das frações de água obtidas pelo sensor wire-mesh com predições de 

diferentes modelos de dois fluidos disponíveis na literatura, Rodriguez et al. (2015). 
Modelo de dois fluidos ARE (%) Desvio (%) 

Taitel & Dukler, 1976 44 -60 

Trallero, 1995 17 -30 

Rodriguez and Baldani, 2012 7 ±15 

 

Neste estudo também se obtém a altura da interface, Figura 113 e se compara com as 

predições de modelos teóricos, Tabela 20.  

 

  

  

 

a) 

 

   

  

 

b) 

 

Figura 113.Distribuições na seção transversal da fração de óleo obtidas pelo sensor wire-mesh com: a) 

jw=0.06 m/s, jo=0.07 m/s; b) jw=0.06 m/s, jo=0.02 m/s, para escoamento estratificado, Rodriguez et al. 

(2015). 

Tabela 20. Comparação dos níveis de altura da interface obtidos pelo sensor wire-mesh com predições 

de diferentes modelos de dois fluidos disponíveis na literatura, Rodriguez et al. (2015). 
Modelo de dois fluidos ARE (%) Desvio (%) 

Taitel & Dukler, 1976 26 19 

Trallero, 1995 10 10 

Rodriguez and Baldani, 2012 18 11 

4.4 EXPERIMENTOS EM ESCOAMENTOS TRIFASICOS  

Nesta seção são apresentados o sistema de aquisição de dados desenvolvido 

especialmente para a medição da permissividade trifásica. Continua-se com a apresentação dos 

dados de fração das fases, através de imagens da seção transversal e radial dos escoamentos. 
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Estas imagens são comparadas qualitativamente com imagens laterais do escoamento obtidas 

por câmera de alta velocidade. Também se apresentam as comparações quantitativas das 

medições de fração volumétrica obtida pela técnica proposta e válvulas de fechamento rápido 

(QCV). 

4.4.1. Sistema de Aquisição Trifásico 

O sistema de aquisição trifásico foi desenhado e desenvolvido levando em conta os 

seguintes intuitos: 

- Medição simultânea da permissividade relativa e a condutividade dos fluidos. 

- Obter e armazenar ao menos 5000 quadros/segundo para um sensor de 16×16 fios, 

durante pelos menos 20 segundos. 

- Ter sincronia com câmera de alta velocidade.  

- Escalonamento, permitir, futuramente, a expansão para sensores com mais fios.  

 

Um esquema do sistema implementado se pode ver na Figura 114. A parte principal do 

sistema consiste num sistema de geração de sinais e aquisição de dados baseado na plataforma 

FPGA FlexRIO da National Instruments. O controle do sistema é feito por uma placa FPGA 

NI-7962R que sincroniza a operação entre a placa de aquisição de dados, a placa de transmissão 

e a câmera de alta velocidade.  A conversão Analogica-Digital é feita por uma placa NI-5751. 

Essa placa conta com 16 canais de aquisição simultânea a 50MS/s e 14 bits de resolução. Os 

canais têm uma faixa 2Vpp com terminação de 50 Ω e acoplamento DC. O circuito receptor foi 

especialmente desenhado para garantir o acoplamento com essa placa, além de sua proteção. O 

amplificador de transimpedância está baseado em amplificadores operacionais OPA656 e o 

circuito de proteção e acoplamento em amplificadores operacionais OPA698. O circuito de 

transmissão está baseado em multiplexores análogos 74HCT4051 e buffers de alta velocidade 

LMH6560, Figura 115. Para o sinal de excitação é usado um gerador de sinais arbitrárias PXI-

5412.     

Como técnica para determinar a permissividade complexa, foi escolhida a medição da 

parte real e imaginaria, por meio de um demodulador IQ. Essa técnica se revelou como a melhor 

opção para sua implementação, seção 2.3.5. Considerando isso o sistema deve contar com a 

capacidade de obter várias amostras de um sinal senoidal na frequência de 1 MHz, seção 4.2. 

Além disso, deve permitir a sua comparação com o sinal de excitação (referência) para permitir 

deduzir a permissividade complexa. 
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Figura 114. Diagrama esquemático do tomógrafo wire-mesh de impedância implementado. 

 
Figura 115. Placa do circuito multiplexador (Tx) e Placa de amplificadores de pontes autobalançeadas 

(Rx) para um sensor WMS de impedância de 16×16 fios, projetadas e construídas no NETeF. 

Para poder usar a versão digital do demodulador IQ, onde fo=fi, não pode existir a 

mínima diferença entre essas frequências. Qualquer pequena diferença entre elas causa que as 

saídas VQF e VIF sejam sinais senoidais e não DC. Por isso, normalmente, o sinal de excitação 

monitora-se por meio de um canal ADC. Isso implica ter um canal a menos para o sensor. Para 

evitar isto, um relógio mestre e um sinal de disparo sincronizam a frequência e fase do sinal de 

excitação Vi gerado pela placa PXI-5412 e a frequência de amostragem dos ADC na NI-5751. 

Desta forma, se garantiu que o sinal do gerador esteja perfeitamente sincronizado com a 

aquisição e se possa conhecer o sinal Vi, somente precisa-se conhecer o instante de amostragem. 
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Além disso, se o número de amostras por cada ciclo do sinal de excitação Ns é um número 

inteiro, os filtros passa-baixa podem ser implementados como a média dos Ns valores 

amostrados. Dada a sincronia entre o gerador e os ADC, se pode conseguir exatamente até 50 

amostras por cada ciclo do sinal de excitação (a 1 MHz), o que permite reconstruir com detalhes 

os sinais de saída Vo e o sinal de excitação Vi.  

Os dados adquiridos são enviados a um PC para seu processamento, que também se 

encarrega de comandar o sistema através de um programa desenvolvido em Labview 2012. 

Esse sistema pode manejar uma grande taxa de dados. Isto se deve a que ele conta com uma 

taxa alta de amostragem (50 MS/s), a quantidade de canais (16) e sua resolução (2 Bytes para 

14 bits), além da informação do instante de amostragem (2 Bytes). Assim, por cada amostra são 

gerados 34 Bytes, que a 50 MS/s significa gerar 1,7 GB/s. Por isto, a transmissão é feita através 

de uma interface PXIe-PCIe-8381 que pode sustentar uma taxa de transferência de 3,2 GB/s. 

De fato, o sistema conseguiu suportar taxas de transferência de até 950MB/s, limitação criada 

pela máxima taxa que suportou a placa FPGA PXIe-7962R. Os dados podem ser armazenados 

de duas formas, diretamente à HDs normais (para taxas menores a 50 MB/s), HDs de estado 

sólido (para taxas até 300 MB/s) ou à RAM (taxas maiores a 300 MB/s). O PC conta com um 

controlador de memória baseado na arquitetura X79 de Intel. Isto permite que suporte a máxima 

taxa de transferência diretamente à RAM, conseguindo armazenar até 56 GB de dados, o que 

significa armazenar 58,94 segundos de dados.  

O tempo de estabelecimento do circuito completo (circuitos de transmissão, ponte 

autobalanceada e proteção) se apresenta na Figura 116. Este tempo foi medido desde o 50% do 

flanco de subida do Relógio Tx, que permite comutar entre os diferentes fios transmissores, até 

estimar um erro menor à 2% no valor da envolvente superior. Esta figura mostra que o sistema 

responde como um sistema de primeira-ordem. Os tempos observados não foram maiores a 5,5 

µs. Por segurança, as amostras só foram adquiridas após 6 µs. Por outro lado, para obter uma 

medição da permissividade num ponto de cruzamento se necessita de ao menos um ciclo 

completo do sinal de excitação, 1 µs. Assim, este sistema pode obter um quadro completo da 

seção transversal ao varrer os 16 fios Txs, isto corresponde a 16×7 µs = 112 µs ou 8930 

quadros/segundo. Isto gera 4,86 MB/s o que está abaixo da taxa de transferência máxima.  

Apesar de que a técnica implementada nesta tese subutiliza a capacidade máxima do sistema, 

se pode chegar a taxas muito maiores se o tempo de estabelecimento é melhorado ou se usam 

técnicas como a identificação. Desta forma, também se viabiliza expandir o uso do sistema com 

sensores com maior número de fios. 

  



   173 

 

 
Figura 116. Tempo de estabelecimento do sinal de saída dos receptores, vermelha. Se mede em relação 

ao relógio de transmissão, azul. 

Finalmente, foi implementado um sinal para sincronização de câmeras de alta 

velocidade. Para este caso particular, uma câmera Olympus i-Speed 3 monocromática é 

sincronizada quadro a quadro com a imagem obtida pelo WMS. Para isto, um sinal de relógio 

se coloca em estado alto quando está ativo o primeiro fio Tx. 

4.4.2. Escoamentos trifásicos em tubulação vertical 

Na Figura 117, apresentam-se os pontos experimentais para escoamentos trifásicos em 

tubulação vertical. A velocidade superficial do ar  aj  foi variada entre 0,01 e 1,85 m/s, a 

velocidade superficial da água  wj  foi variada entre 0 e 1,3 m/s e a velocidade do óleo  oj  

entre 0,04 e 0.6 m/s. Na Figura 117, nas ordenadas, tem-se a velocidade superficial dos líquidos 

L w oj j j  . Devido a limitações do injetor e sistemas de controle, só foi possível obter patrões 

trifásicos Ig-Bo. Essencialmente, todos os experimentos apresentavam bolhas de Taylor 

compostas por ar, seguidas por pistões compostos por bolhas de óleo dispersas na água. A 

Tabela 21 apresenta as velocidades superficiais 
ij  discriminadas para cada fase e também os 

holdups de cada fase medidos pelas válvulas de fechamento rápido ,i QCV . 
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Figura 117. Mapa de fluxo dos 14 experimentos realizados com escoamentos trifásicos em tubulação 

vertical. 

Tabela 21. Velocidades superficiais das fases para os experimentos trifásicos e as frações volumétricas 

obtidas pelas válvulas de fechamento rápido. 

Experimento wj  [m/s] 
oj  [m/s] 

aj  [m/s] ,w QCV  [.] ,o QCV  [.] ,a QCV  [.] 

1 0,1 0,02 0,05 0,445 0,095 0,460 

2 0,1 0,02 0,02 0,759 0,007 0,234 

3 0,27 0,02 0,02 0,796 0,062 0,142 

4 0,32 0,09 0,04 0,745 0,120 0,135 

5 0,66 0,22 0,01 0,635 0,343 0,022 

6 0,66 0,21 0,12 0,526 0,153 0,321 

7 0,42 0,04 1,76 0,248 0,029 0,723 

8 0,48 0,13 1,52 0,858 0,036 0,745 

9 0,1 0,05 1,85 0,102 0,084 0,814 

10 1,3 0,05 0,05 0,807 0,036 0,157 

11 0,1 0,05 0,8 0,285 0,131 0,584 

12 0,25 0,25 0,8 0,263 0,255 0,482 

13 0,28 0,6 0,72 0,157 0,347 0,496 

14 0,47 0,51 1,2 0,208 0,182 0,609 

 

a. Resultados qualitativos 

Os resultados qualitativos são apresentados como imagens da seção transversal e como 

vistas laterais. Estas últimas são as medições obtidas por um elétrodo central. Isso corresponde 

a um corte diametral ao longo da direção axial, mas com um eixo temporal. Para baixas vazões 

de ar, este eixo pode ser convertido no eixo axial espacial z, se é escalado de acordo a 

velocidades dessa fase, Prasser (2003) apud Da Silva (2008). A escala de cores usada para 

representar os fluidos e suas frações se pode ver na Figura 118. Uma fração de água igual a um 

(só água no ponto de cruzamento) será representada com a cor azul, óleo com vermelho e ar 

com verde. As cores intermediárias são interpoladas proporcionalmente a fração da fase. 
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Figura 118. Escala de cores usada para representar os fluidos e suas frações. Água pura: Azul; Óleo 

puro: Vermelho; Ar puro: Verde. 

Na Figura 119, apresenta-se uma imagem lateral durante o tempo de transito de uma bolha 

de Taylor, imagens transversais e lateral de um escoamento Ig-Bo, experimento 6. Essas 

imagens foram obtidas com uma taxa de 1000 quadros/s e com o modelo Paralelo. A imagem 

lateral apresenta 150 quadros ou 150 ms. Essa imagem apresenta a forma típica da bolha de 

Taylor, onde o nariz se apresenta com uma forma cônica, com a ponta arredondada, e a cauda 

é essencialmente cilíndrica, ocupando a maior parte do diâmetro do tubo e a parte final irregular. 

As imagens da seção transversal correspondem a diferentes instantes de tempo. No instante A, 

na metade do pistão, a imagem apresenta cores azul e rosa, o que corresponde a mistura água-

óleo, sendo água a fase dominante. No instante B, o início da bolha de Taylor, se pode ver como 

o nariz da bolha tem uma forma oval e centrada no tubo. A bolha tem a cor verde, referente ao 

ar, rodeada por uma mistura óleo-água. No instante C, na metade do caminho, a bolha passa a 

ser cilíndrica. Já no instante D, o final da bolha, a cauda se desloca do centro. As imagens 

obtidas pela câmera de alta velocidade confirmam esses resultados, com exceção das formas 

que assume a bolha na seção transversal. Segundo a escala, a concentração de óleo é maior 

perto da bolha e a concentração de água é maior perto da parede.  

Aplicar diferentes modelos modifica os valores das frações das fases, pelo que também 

muda as cores nas imagens. A Figura 120 apresenta o resultado de aplicar diferentes modelos 

trifásicos (Paralelo, Bruggeman, Maxwell-Garnett, Series) ao escoamento, especificamente ao 

instante B da Figura 119. Segundo a escala de cores, os modelos Paralelo e Bruggeman 

representam de forma mais adequada a fração da bolha de Taylor que se esperaria (verde). A 

bolha de ar não está bem representada nos modelos de Maxwell-Garnet e Series, onde 

apresentam uma cor por fora da escala, indicando ao mesmo tempo a presença de frações perto 

da unidade de água e gás. Para o filme de água, ao redor da bolha, os modelos Paralelo, 

Bruggeman e Maxwell-Garnett indicam uma mistura de óleo-água, com frações semelhantes. 

O modelo Series difere deles indicando uma maior quantidade de água com óleo disperso.    
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Figura 119. Imagens laterais e imagens da seção transversal durante o trânsito de uma bolha de Taylor em 

um escoamento trifásico; Experimento 6. Imagem obtida a 1000 quadros/s. O modelo Paralelo foi usado 

para obter as frações de fase. 

    
a) Maxwell-Garnett b) Bruggeman c) Paralelo d) Series 

Figura 120. Imagens da seção transversal obtidas para diferentes modelos de permissividade trifásicos a) 

Maxwell-Garnett; b) Bruggeman; c) Paralelo e d) Series. O quadro corresponde ao nariz de uma bolha de 

Taylor num escoamento trifásico; Experimento 6, instante B da Figura 119. 
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Para ilustrar o funcionamento do sistema implementado, mostra-se, na Figura 121, as 

diferenças no comportamento do escoamento Ig-Bo, mantendo constante a velocidade 

superficial do ar e mudando a velocidade superficial dos líquidos.  Se pode observar nas 

imagens que existem variações nas bolhas de ar, comprimento e frequência, e nas frações dos 

líquidos, água e óleo. Isto representa bem as frações medidas através das válvulas de 

fechamento rápido.  

b. Resultados quantitativos 

Os resultados quantitativos são apresentados como as frações médias temporais na seção 

transversal para cada uma das fases e sua somatória. Também se apresentam as distribuições 

cordais das fases e a comparação das frações das fases médias obtidas pelo sensor wire-mesh e 

as obtidas por as válvulas de fechamento rápido. Esses dados são apresentados para os quatro 

modelos de permissividade considerados.  

Na Figura 122, apresentam-se as frações médias temporais da seção transversal durante 

o transito de uma bolha de Taylor (Figura 119, durante o Experimento 6). Se observa, em todos 

os modelos, que a fração de ar muda como uma exponencial ascendente durante a passagem da 

bolha. Mas os modelos diferem no comportamento para água e óleo. Enquanto Maxwell-

Garnett, Bruggeman e Paralelo entregam frações quase iguais, o Series apresenta um valor 

muito maior de água. Outra observação é acerca da somatória das frações das fases, que 

idealmente deve ser igual à unidade. Para os três primeiros modelos, esse valor se encontra 

bastante acima da unidade. O modelo Series contrasta porque mantém a somatória próxima da 

unidade durante a passagem do pistão, mas se aparta durante o trânsito da bolha. De modo geral, 

o modelo Paralelo apresenta resultados mais condizentes com o esperado, com a fração de água 

chegando a ficar abaixo da  fração de ar durante a passagem da bolha de Taylor. Na Figura 123 

se apresentam as frações médias temporais da seção transversal durante todo o Experimento 6 

5s. Se pode observar a passagem de múltiplas bolhas de Taylor. Para o Experimento 6 os valores 

de holdup medidos pelas válvulas de fechamento rápido foram ,w QCV  0,526, ,o QCV 0,153 e 

,a QCV  0,321. Em geral, os valores da fração de água são superestimados pelo sensor, mas no 

caso Paralelo apresenta-se uma diferença de apenas 10%. Para o óleo, os valores são bastante 

superestimados, exceto para o modelo Series, onde a superestimação alcança apenas 20%. O 

holdup de ar sempre foi subestimado. 
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Figura 121. Imagens laterais de escoamentos Ig-Bo com 
aj   0,8 m/s e diferentes 

Lj . a) 

Experimento 11; b) Experimento 12; c) Experimento 13. Imagens obtidas para modelo Paralelo. A 

escala vertical temporal corresponde a 500 ms em todos os casos.  

 

Vista Lateral, Paralelo

51015

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Vista Lateral, Paralelo

51015

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Vista Lateral, Paralelo

51015

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500



   179 

 

Apesar de que nas equações de relação trifásicas é aplicada a equação da continuidade 

para encontrar como solução as frações, ela não limita a solução a valores positivos. Dessa 

maneira, a solução pode conter um valor negativo e dois positivos, totalizando a unidade. Isso 

explica a superestimação das frações do óleo e da água do ponto de vista matemático. Para 

evitar essas condições, as medições da parte real e imaginaria devem ser exatamente as preditas 

pelas relações, segundo as permissividades complexas e frequência usadas para a calibração. 

Mas devido à incerteza da medição, é muito difícil garantir que a solução cumpra com os limites 

esperados.  

 

       a) Maxwell-Garnett      b) Bruggeman c) Paralelo     d) Series 

Figura 122. Detalhe das frações médias temporais na seção transversal para cada fase e sua somatória 

para os diferentes modelos de permissividade trifásicos. O tempo apresentado corresponde ao trânsito 

de uma bolha de Taylor do experimento 6, 0,15 s. a) Maxwell-Garnett; b) Bruggeman; c) Paralelo e d) 

Series. Água: Azul; Óleo: Vermelho; Ar: Verde; Somatória: Preto. As linhas tracejadas corresponde m 

aos valores médios.  

 

       a) Maxwell-Garnett      b) Bruggeman c) Paralelo     d) Series 

Figura 123. Frações médias temporais na seção transversal para cada fase e sua somatória para os 

diferentes modelos de permissividade trifásicos. O tempo apresentado corresponde ao total do 

experimento 6, 5 s. a) Maxwell-Garnett; b) Bruggeman; c) Paralelo e d) Series. Água: Azul; Óleo: 

Vermelho; Ar: Verde; Somatória: Preto. As linhas tracejadas correspondem aos valores médios.  
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As frações cordais para as diferentes fases são apresentadas na Figura 124. Para o caso 

do trânsito da bolha de Taylor, se pode ver que a maior fração de ar está concentrada no centro 

da tubulação, o óleo apresenta picos perto da parede e a água se encontra concentrada na parede. 

Considerando toda a duração do experimento, a análise anterior prossegue válida, mas os níveis 

das frações mudam. O ar baixa o seu valor pico, enquanto os outros fluidos mantêm seus 

valores.   

Para os Experimentos 11 a 13, ilustrados na Figura 121, a distribuição das frações 

cordais são similares, Figura 125. Se pode observar que a fração de ar se mantém quase 

constante, concentrando-se no centro e ao lado das paredes. O óleo se concentra onde a fração 

de ar está baixa, enquanto que a água se concentra nas paredes. 

  

a ) Uma Bolha (0,15 s) b) Experimento Completo (5 s) 

Figura 124. Frações cordais para o Experimento 6, a) considerando o transito de uma bolha e b) o 

experimento completo.  

Da Figura 126 até a Figura 128, se apresenta o holdup de água, óleo e ar, 

respectivamente, medidos pelo sensor wire-mesh e pelas válvulas de fechamento rápido. Cada 

figura apresenta os valores obtidos através dos quatro modelos de permissividade trifásica 

considerados. No caso da água o modelo que melhor se ajusta é o Paralelo. Para o óleo, nenhum 

modelo se destaca favoravelmente. No caso do ar, o modelo de Maxwell-Garnett apresenta o 

melhor ajuste. Conclui-se que nenhum dos modelos, individualmente, represente o 

comportamento das misturas medidas pelo sensor. Mas isto contrasta com o ARE calculado 

para cada fase e modelo, considerando todos os experimentos, comparado com a medição por 

QCV, como se apresenta na Tabela 22. Essa tabela mostra que o melhor modelo para água foi 

o Series, para óleo o modelo Paralelo e para ar o modelo de Maxwell-Garnett. Mas todos os 

erros são maiores que 39 %. Para o caso do óleo, se confirma que nenhum modelo acompanha 

os resultados adequadamente, os erros são maiores que 68 %. Os erros globais médios de todos 
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os modelos foram semelhantes, da ordem de 55 %, mas, por outro lado, o modelo Paralelo foi 

o único que não apresentou erro superior a 69%. 

  

a ) Exp. 11 b) Exp. 12 

 

c) Exp. 13 

Figura 125. Frações cordais para os Experimentos 11, 12 e 13, para os primeiros 500 quadros.  

 

Os resultados indicam que os modelos se ajustam melhor dependendo do tipo ou 

topologia de mistura que se encontra passando num determinado momento no sensor. Isso está 

de acordo com os resultados reportados nos experimentos com escoamentos bifásicos.  

 

Tabela 22. Comparação entre o erro relativo médio para os diferentes modelos trifásicos, comparado 

com QCV. 

Modelo ARE água [%] ARE óleo [%] ARE ar [%] 

Maxwell-Garnett 49,618 71,743 40,928 

Bruggeman 55,087 72,058 42,279 

Paralelo 63,622 68,517 43,226 

Series 39,062 85,593 44,759 
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Figura 126. Holdup de água medido pelas válvulas de fechamento rápido comparado com o valor medido 

pelo sensor wire-mesh, para os diferentes modelos de permissividade trifásicos. 

 
Figura 127. Holdup de óleo medido pelas válvulas de fechamento rápido comparado com o valor medido 

pelo sensor wire-mesh, para os diferentes modelos de permissividade trifásicos. 

 
Figura 128. Holdup de ar medido pelas válvulas de fechamento rápido comparado com o valor medido pelo 

sensor wire-mesh, para os diferentes modelos de permissividade trifásicos. 
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4.4.3. Efeitos da intrusividade e viscosidade do óleo no escoamento 

A principal desvantagem da wire-mesh é se tratar de um sensor intrusivo. Essa 

característica pode causar modificações no padrão de escoamento observado a montante do 

sensor. Wangjiraniran (2004) estudou a intrusividade em escoamentos de bolhas em 

escoamento água-ar na vertical e Da Silva et al. (2011) em escoamento disperso óleo-água na 

horizontal. Esses trabalhos mostraram que a velocidade instantânea das bolhas se vem afetadas 

pelo sensor, dependendo de seu tamanho e também de sua posição em relação aos fios. Em 

geral, as bolhas menores que o espaço de separação entre fios são aceleradas, enquanto bolhas 

maiores são quebradas e se dividem em várias bolhas menores ao passar pelo sensor. Esse 

mesmo comportamento foi observado nestes experimentos trifásicos. Quando a velocidade das 

bolhas é alta, elas passam facilmente pelo sensor; também, no caso da água (fase contínua) estar 

escoando. Por outro lado, esses trabalhos reportam que não se observaram bolhas presas aos 

fios do sensor. Entretanto, neste trabalho, se observou que para água estagnada ou a muito 

baixas velocidades se podem ter bolhas presas no sensor. A Figura 129 apresenta uma sequência 

de imagens, obtida pela câmera de alta velocidade, que ilustra um caso extremo. Na sequência 

se pode observar que várias bolhas de ar ficaram presas no lado direito do sensor, entre ele e a 

parede do tubo, ocupando quase uma terceira parte da área. Essas bolhas se mantêm estáveis na 

posição e não coalescem. Além disso, uma bolha de óleo está subindo pelo lado direito, Figura 

129a. Essa bolha impacta as bolhas de ar, mas não consegue atravessar a barreira que elas 

formam, nem consegue empurrara-as através do sensor, Figura 129b. A bolha de óleo vai se 

deslocando para o lado esquerdo, Figura 129c, até alcançar a wire-mesh, Figura 129d. Ela se 

permanece um tempo longo no sensor até que consegue atravessar, já com uma forma alongada, 

Figura 129e. 

Para explicar este fenômeno, se estabelece a hipótese que as bolhas de ar estão cobertas 

por um filme de óleo. Isto impede que elas coalesçam e que atravessem o sensor. Ao impactar 

a bolha de óleo, elas atuam como uma mola, devido à tensão superficial. Isso minimiza a energia 

cinética da bolha de óleo e ao entrar em contato com o sensor sua inércia é mínima. A passagem 

do óleo pelo sensor, movimento este direcionado pelo empuxo, é dominada pela viscosidade. 

Por isso, o tempo que permanece no sensor é muito alto (comparado com uma bolha que não 

impacte) e sua forma se vê afetada severamente. É de se esperar, neste caso, que a fração de 

óleo seja superestimada pelo sensor wire-mesh. 
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a) t=0 ms b) t= 6 ms c) t=23 ms 

  

d) t=35 ms e) t=82 ms 

Figura 129. Bolhas de ar presas no sensor wire-mesh e passagem de uma bolha de óleo impactando as 

bolhas de ar. 

Acredita-se que esse fenômeno também ocorreu nos experimentos com escoamento de 

água, mas em menor medida. Vale ressaltar que um tempo de permanência maior do óleo em 

contato com o sensor poderia aumentar também o tempo de permanência da água, o que 

explicaria a superestimação das frações dessas fases verificada nesses experimentos. A água 

seria mais afetada que o ar devido à sua maior viscosidade.  
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CONCLUSÕES 

- Os escoamentos trifásicos são de grande relevância em várias indústrias. Em particular 

na indústria petroquímica, encontram-se a produção e transporte dos combustíveis. Assim, os 

principais laboratórios de pesquisa em escoamentos multifásicos têm voltado esforços na 

caracterização, medição e modelagem desses escoamentos. 

- De acordo com a revisão da literatura, o sensor wire-mesh tem sido amplamente 

empregado na pesquisa de escoamentos bifásicos água-ar e óleo-água. Mas há poucos trabalhos 

em escoamentos trifásicos, ainda menos com óleos altamente viscosos. A intrusividade se 

apresenta como a principal limitação, sobre tudo na sua aplicação em cenários industriais. 

Estabeleceu-se que a técnica de tomografia baseada no sensor wire-mesh apresenta o melhor 

balanço entre resolução, custo e segurança, para ser aplicada em escoamentos trifásicos óleo-

água-ar. Isso para as condições típicas e fluidos utilizados no NETeF. 

- As técnicas consolidadas para tomografia com o sensor wire-mesh são a condutiva e a 

capacitiva. É possível aplicar a condutiva em sistemas bifásicos quando as fases apresentam 

uma diferença grande em suas condutividades elétricas. A técnica capacitiva se pode usar 

quando os fluidos apresentam diferentes permissividades. Mas nenhuma dessas técnicas 

consegue fazer uma medição simultânea da condutividade e permissividade que permita-lhes 

ser aplicadas em escoamentos trifásicos, para todo tipo de padrão de escoamento.  

- A técnica de wire-mesh entrega medições primarias de condutividade e permissividade 

(permissividade complexa), que podem ser relacionadas a diferentes variáveis muito 

importantes para o estudo tomográfico de escoamentos multifásicos. Assim, se pode adaptar a 

medição de frações de fases instantâneas, suas médias no espaço e/ou tempo das fases, suas 

distribuições, velocidades das fases, identificação de estruturas e padrões. Mas a técnica 

também pode ser adaptada para medições não tomográficas, como a medição de espessuras de 

filmes. 

- Existem diferentes modelos para relacionar as medições primarias com as frações das 

fases. No caso de escoamentos bifásicos, foram identificados doze modelos na literatura, que 

têm sido aplicados em misturas com fluidos semelhantes aos usados neste estudo. Seis desses 

modelos são autoconsistentes, dois não-autoconsistentes e dois são paramétricos. No caso 

trifásico, foram identificados quatro modelos, um deles autoconsistente.  
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- Os modelos são aplicáveis sob certas condições. Assim, o modelo a ser aplicado deve 

levar em consideração a geometria dos sensores e as características elétricas e mecânicas dos 

fluidos.  

- Apresentam-se pela primeira vez as condições limite de frequência, para as quais 

podem ser aplicados os modelos Bruggreman e Series em escoamentos trifásicos. Foi mostrado 

que o modelo de Bruggeman poderia falhar para algumas frequências, frações das fases e 

características elétricas dos fluidos.  

- Fez-se uma análise extensa das técnicas de medição compatíveis com a técnica wire-

mesh e que fossem aplicáveis à medição da permissividade complexa. A técnica de medição da 

parte real e imaginaria e a de identificação de sistemas Grey-Box foram identificadas como as 

mais viáveis para misturas trifásicas óleo-água-ar. Finalmente, para este trabalho, foi escolhida 

a técnica da parte real e imaginaria por sua simplicidade e as amplas teorias desenvolvidas na 

literatura de instrumentação ao respeito. 

- Foram feitas simulações numéricas de misturas bifásicas e trifásicas para um sensor 

wire-mesh. Os resultados mostraram que a relação entre as frações das fases e as características 

elétricas estão influenciadas pela distribuição espacial que assumem as substâncias em relação 

aos eletrodos. Isto é, com relação às dimensões da região de sensibilidade do ponto de 

cruzamento e não tanto do padrão de escoamento na tubulação.  

- Sobre as condições dos experimentos, apresentados nesta tese, não foi identificado um 

modelo teórico que explique plenamente todo o comportamento da permissividade complexa 

em toda a faixa de frações volumétricas.  

- O modelo Series e Maxwell-Garnett w/O foram os modelos que melhor se ajustam às 

simulações e aos experimentos quantitativos de misturas. Para as análises qualitativas, o modelo 

Paralelo é o que melhor representa as distribuições espaciais das fases.   

- As medições em emulsões estáveis tem melhor concordância com a teoria, quando 

comparadas com dispersões, inclusive as homogêneas, para um sensor wire-mesh.  

- É necessário determinar o desenho do circuito ponte autobalanceada levando em 

consideração as características reais e limitações dele. Em particular, se devem estudar os 

efeitos de elementos parasitas que afetem a medição. Principalmente da parte real da 

permissividade complexa para misturas com fluidos que tenham todos baixos valores; também 

o caso de misturas com vários fluidos não condutores. Também se devem estudar os efeitos da 

condutividade dos fluidos e a frequência de excitação nos modelos de relação quando se 

trabalha com a permissividade complexa.  
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- Apresenta-se pela primeira vez a adaptação da técnica capacitiva para medição de 

escoamentos bifásicos com um fluido altamente condutivo, adaptando também o processo de 

calibração. Os resultados qualitativos apresentam uma boa concordância com os padrões 

estudados. Mas os erros nos resultados quantitativos são relativamente grandes.   

- Implementou-se a técnica da parte real e imaginária para a medição da permissividade 

complexa de misturas trifásicas óleo-água-ar e foi aplicada para medir frações de fases em 

escoamento vertical ascendente numa tubulação de 2,0 polegadas de diâmetro interno. Os 

resultados qualitativos mostram que a técnica implementada é capaz de diferenciar entre as 

fases e permite conhecer a distribuição delas no tubo. Os resultados quantitativos mostram que 

o modelo de relação que melhor explica o comportamento é o modelo Series, mas os erros nas 

medições da fração de óleo viscoso ainda são muito altos.   

-A técnica implementada consegue alcançar taxas de aquisição de até 8000 quadros/s, 

para um sensor wire-mesh 16×16, o que permite que o sistema seja aplicado na medição de 

fenômenos transientes. 

- Foi possível observar o efeito que produz o sensor no escoamento de óleo viscoso, isto 

é, a mudança nas estruturas e nas velocidades ao passar pelo sensor. Reporta-se pela primeira 

vez bolhas de ar presas no sensor. Isso para escoamento trifásico com água estagnada. 

- A técnica implementada mostrou ser viável para o estudo de escoamentos trifásicos. 

Mas é preciso fazer um estudo mais profundo da incerteza de medição e os efeitos nos modelos 

de relação.   

- O sistema implementado é adaptável para a medição da parte condutiva ou capacitiva 

somente. Também pode ser adaptado a outras configurações de sensores. 

- Com a técnica implementada se podem obter imagens tomográficas, da seção 

transversal e lateral, dentro de uma tubulação na qual ocorre escoamento trifásico óleo-água-

ar. 

 

TRABALHO FUTURO  

- É preciso fazer um estudo das incertezas nas medições e sua propagação, nas diferentes 

medições secundárias. Estudo que só tem sido feito para a wire-mesh condutiva.  

- Se devem estudar outros padrões de escoamento trifásico, além dos aqui apresentados, 

assim como em outros tipos de materiais (por exemplo, aço e acrílico) e diâmetros de tubo. 

- Estudo dos efeitos da temperatura na condutividade da água.  

-Estudo do efeito da viscosidade do óleo na qualidade da medição do sensor wire-mesh 

em escoamento bifásico e trifásico. 
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- Se podem implementar e estudar outras técnicas de medição e estudar seu 

comportamento em outros tipos de sensores do tipo  wire-mesh, como o planar. 
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APENDICE A. PUBLICAÇÕES SELECCIONADAS 

Publicação de artigos em revistas 

 Velasco-Peña H. F.; Rodriguez, O. M. H. “Applications of Wire-Mesh 

Tomography in Multiphase Flows”.  

o Aceito para publicação no periódico Flow Measurement and 

Instrumentation. 

o Revisão de 157 artigos. Incluindo: Princípios de operação, geometrias do 

sensor, tipos de medidas, limitações e desvantagens, validação e 

aplicações. 

 

 Rodriguez, I. H.; Velasco Peña, H. F.; Bonilla Riaño, A.; Henkes, R.A.W.M.; 

Rodriguez, O. M. H.  “Experiments with a Wire-Mesh Sensor for Stratified and 

Dispersed Oil-Brine Pipe Flow”. 

o Aceito para publicação em International Journal of Multiphase Flow. 

Resultados do experimento no Laboratorio Shell Global International 

B.V, Holanda. Escoamentos bifásicos, usando óleo mineral (com 

densidade de 830 kg/m3 e viscosidade de 7.5 mPa s) e água salgada 

(densidade 1073 kg/m3 e viscosidade 0.8 mPa s) numa linha horizontal 

de aço com 8,28 cm de diâmetro interno. 

o Medições de holdup e frações transversais foram obtidas para 

escoamento estratificado e altamente disperso, incluindo a forma da 

interface e a altura da água. 

o Se adaptou o uso do circuito capacitivo a medidas conductivas, testando 

diferentes modelos de permissividade. 

Publicação de artigos em congressos 

 Velasco-Peña H. F.; Rodriguez, O. M. H. (2012). “Applications of wire-mesh 

sensor in multiphase flows”. 3º EBECEM - Encontro Brasileiro sobre Ebulição, 

Condensação e Escoamento Multifásico, 07-11 de Maio, 2012, Curitiba, Paraná. 

 

 Hugo Fernando Velasco Peña, Adriana Bonilla Riaño, Iara Hernandez 

Rodriguez, Oscar M. H. Rodriguez. "Evaluation of Permittivity Models for 
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Holdup Measurement of Viscous-Oil in Water Dispersed Flow”. 8th 

International  Conference  on  Multiphase  Flow, ICMF  2013,  Jeju,  Korea,  

May  26 - 31,  2013. 

 

 Iara H. Rodriguez, Hugo F. Velasco P., Oscar M. H. Rodriguez, Adriana Bonilla 

Riaño, “Capacitive wire-mesh sensor measurements in oil-water  flow”. 10th 

International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and 

Thermodynamics, HEFAT 2014.  Orlando, Florida, USA, 2014. 

Prêmio: Best Paper in the session “Poster Session 6”. 
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