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1. RESUMO 

 

O Core Annular Flow é um processo muito utilizado para o transporte de 

misturas bifásicas, onde o mesmo consiste na formação de um anel de fluxo do fluido 

menos viscoso envolvendo um anel de fluxo do fluido mais viscoso. O Laboratório de 

Operações Unitárias Oswaldo Bonfantini, da Universidade Santa Cecilia, possui uma 

bancada didática de Core Annular Flow e este equipamento é destinado aos alunos 

para que de uma maneira prática estude o seu funcionamento e também em 

pesquisas dos docentes. Atualmente a principal dificuldade encontrada na bancada é 

a falta de precisão nos resultados obtidos, por exemplo, a leitura da pressão que é 

analisada a partir de um manômetro com apenas duas casas decimais de precisão. O 

objetivo deste estudo é o desenvolvimento de um protótipo de medição que possibilite 

um controle preciso e eficaz das leituras das grandezas e armazenamento de dados. 

Para que a automação do equipamento atingisse a devida precisão e confiança na 

passagem de parâmetros ao operador, optou-se por fazer uso do 

microcontrolador ATmega328P, que efetuará toda a conversão dos sinais enviados 

pelos sensores nas grandezas correspondentes. No desenvolvimento do protótipo 

foram utilizados os seguintes componentes: Sensor de pressão MPXV5004DP, um 

potenciômetro acoplado a uma válvula de retenção (utilizado para verificar a vazão), 

um cartão de memória onde são salvos todos os valores de adquiridos pelo sensor de 

forma segura e um display LCD. Uma grande vantagem deste processo de automação 

ocorre na obtenção mais precisa dos resultados obtidos durante o experimento, o que 

eliminará os usos dos manômetros e cronômetros para eventuais cálculos dos valores 

dos resultados. A leitura dos dados obtidos pode ser observada através do display 

LCD, ou através dos arquivos salvos pelo cartão de memória, no formato “.txt”. Após 

a realização do desenvolvimento do modelo e os devidos testes realizados, foi 

possível verificar que a aquisição dos dados e a precisão do equipamento atingiram 

as expectativas do operador, tornando as pesquisas realizadas mais confiáveis e 

consequentemente isso melhorará significativamente a qualidade dos trabalhos de 

pesquisa realizados no laboratório.  

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Para se transportar um fluido muito viscoso, como por exemplo, óleo, por uma 

tubulação se gasta muita energia, tempo e dinheiro. Dependendo de sua viscosidade 

é necessário usar determinados métodos para facilitar seu transporte, um deles é o 

escoamento anular bifásico óleo-água (ou Core Annular Flow). Este processo consiste 

em fazer um anel de fluxo formado por uma substância menos viscosa, cercando um 

fluido mais viscoso como um anel, facilitando, assim, a passagem do fluido mais 

pegajoso pelo duto (BIAZUSSI, 2010). 

Na figura 1, pode-se observar os típicos padrões de escoamento até gerar a 

situação ideal de Core Flow. 

 

Figura 1: Padrão comum em escoamento para tubos horizontais com óleo pesado e água. (a) Dispersão 
de óleo em água (b) Pequenas porções de óleo em água (c) Porções de óleo em água (d) Porções de 
óleo em água (e) Extratificado, quase formando Core Flow (f) Formação do Core Flow (g) Core Flow 
estável (h) Core Flow com bolhas (i) Dispersão de água em óleo (JOSEPH, CHEN; RENARDY, 1997). 

 

Esta técnica é muito empregada em companhias que necessitam transportar 

óleo pesado, como por exemplo, empresas petrolíferas. Neste caso o fluido que forma 

o anel e mantém contato com a tubulação é a água, contendo o óleo longe do duto. 

Desta forma há diminuição do atrito com a tubulação, redução de gastos com energia 

para o transporte do fluido (COELHO, 2016). 

No Laboratório de Operações Unitárias Oswaldo Bonfanti, da Universidade 

Santa Cecília, há um equipamento emulando este tipo de processo. Os usuários desta 

bancada são colocados diante de problemas reais, de maneira semelhante aos 

encontrados na indústria atualmente.  Deste modo, os alunos aprendem e fazem 



pesquisas da maneira mais realista possível, a fim de ter o domínio deste método de 

transporte de fluido. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O intuito deste projeto é automatizar a captura de dados no equipamento de 

transporte de fluidos viscosos disponível no Laboratório de Operações Unitárias 

Oswaldo Bonfanti. Evitando erros humanos e agilizando de maneira precisa e eficiente 

a análise e a captação dos dados gerados nos experimentos rotineiros do laboratório. 

A automatização deste equipamento é de grande importância para seus 

usuários, dando a eles segurança e praticidade na aferição dos dados, diminuindo a 

chance de erros durante os ensaios realizados. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Atualmente os dados são captados de forma manual pelos alunos e 

professores que utilizam a bancada. Há duas grandezas envolvidas nesse 

experimento, a pressão e a vazão, que são obtidos da seguinte forma: A pressão é 

captada através de manômetros analógicos acoplados na tubulação e a vazão é 

verificada através de uma válvula de retenção, adaptada como um indicador de 

abertura acoplado à portinhola da peça. Dependendo do ângulo que a portinhola abrir 

é possível fazer uma medição manual da pressão através de um gabarito com 

diversos traços representando os ângulos de abertura da válvula. 

Ao implantar a automatização do equipamento, toda captura de dados se faz 

de forma digital através da utilização de sensores de pressão e vazão, enquanto as 

informações podem ser lidas de maneira precisa e real num display LCD e 

armazenadas num cartão SD, para utilização futura. 

 Para este projeto se faz necessário à utilização de um sensor de pressão 

diferencial. Este tipo de componente é capaz de informar a diferença de pressão entre 

2 pontos. No caso, o sensor escolhido foi o MPXV5004DP, capaz de suportar até 16 

KPa e reconhecer até 3,92 KPa de pressão diferencial, suficiente para a bancada. 

A aferição da vazão ocorre por um potenciômetro encaixado na válvula de 

retenção. Conforme a portinhola abrir e fechar, altera a resistência interna do 

componente, sendo assim, o microcontrolador ao interpretar a variação do valor 



analógico gerado pelo componente, com sua lógica pré-programada, retorna ao 

usuário do equipamento o ângulo e a vazão no momento do ensaio. 

Como muitos destes dados são utilizados para fazer estudos e diversos 

levantamentos estatísticos, é necessário armazená-los para uma melhor verificação 

após cada ensaio. Neste caso pretende-se utilizar um cartão SD para salvar as 

informações de pressão e vazão do sistema. Para uma melhor visualização das 

grandezas durante o ensaio, um display LCD supre as necessidades de projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O equipamento tem a finalidade de simular o comportamento de um 

escoamento do tipo bifásico utilizando água e óleo. A captura de grandezas, como por 

exemplo, pressão e vazão são captadas de maneira manual, desta maneira é possível 

que ocorra erros de leitura, podendo prejudicar a veracidade dos dados, tornando os 

resultados pouco confiáveis.  

Para realizar a automação deste equipamento, foi selecionado o 

microcontrolador Atmel ATmega328P. O mesmo pertence à família de 

microcontroladores que contemplam a CPU AVR 8 bits com 32 Kbytes de memória 

flash, dos seus 28 pinos, 6 são entradas ou saídas analógicas e 14 são entradas ou 

saídas digitais, sendo que destas, 6 possuem a opção de gerar modulação PWM 

(Modulação por Largura de Pulso) (ATMEL, 2014).  

No projeto, o pino A0 foi utilizado para leitura do sensor de pressão diferencial, 

o pino A5 para leitura do potenciômetro acoplado a válvula de escoamento, os pinos 

digitais de 2 a 5 além dos pinos 8 e 9 são usados para o display LCD, por fim, os pinos 

digitais de 10 a 13 são usados para fazer a comunicação do cartão SD com o 

componente. No total são utilizadas 2 portas analógicas e 10 portas digitais. 

 O sensor de pressão diferencial tem a função de medir a diferença de pressão 

de dois pontos distintos, diferente de sensores que comparam a pressão de um 

ambiente com a atmosfera. Neste caso será utilizado o sensor MPXV5004DP (muito 

utilizado em máquinas de lavar), capaz de suportar pressões até 16KPa em seus 

terminais e identificar pressão entre dois pontos de até 4Kpa (FREESCALE 

SEMICONDUCTOR, 2016). Na figura 2 pode ser visualizado o sensor instalado na 

bancada. 

 



 

Figura 2: Sensor MPXV5004 acoplado em um equipamento para testes (Autor). 

 

 Para se calcular a pressão captada pelo sensor é necessário utilizar uma 

expressão encontrada no próprio manual do equipamento (FREESCALE 

SEMICONDUCTOR, 2004). 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑆 ∗ [(0,2 ∗ 𝑃) + 0,2] ± 1,5%𝑉𝐹𝑆𝑆 

P (Pressão em Kpa). 

VS(Tensão de alimentação). 

Vout (Tensão de saída do sensor). 

VFSS (variável determinada pelo fabricante para o  

fundo de escala de acordo com a temperatura  

em que o sensor se encontra). 

 

 O resultado da função de transferência fornecida é dado como a tensão de 

saída gerada em relação à pressão, porém neste projeto desejamos obter a pressão, 

sendo assim, é necessário adaptar a função. Primeiro é necessário realizar uma 

relação entre o valor analógico fornecido pelo sensor e a resolução da porta do 

microcontrolador. 

 Como o pino selecionado do microcontrolador é uma porta analógica de 10 bits, 

gera valor de 0 a 1023 e por conta do componente possuir portas TTL, a tensão 



máxima de trabalho é de 5 Volts, deste modo a resolução da porta analógica em volts 

é representada desta maneira: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∗  5.0 / 1023   

 

 A conversão da tensão recebida pelo sensor para a pressão é: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑒𝑚 𝑘𝑝𝑎 =  (((𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 + 0.098)/5) − 0.2)/0.2;  

 

 Atualmente a verificação da vazão no equipamento durante o experimento é 

realizada através de uma haste acoplada ao eixo de uma válvula que contém uma 

portinhola em seu interior, com a função de facilitar a passagem do fluido conforme a 

sua pressão e um desenho que representa os ângulos de abertura desta portinhola, 

desta maneira, a leitura é realizada de forma manual, imprecisa e intuitiva. Este 

sistema pode ser visualizado na figura 3. 

 

 

Figura 3: Válvula com portinhola para verificar a vazão durante o ensaio (Autor). 

 

Para uma leitura mais precisa dos valores de vazão, foi acoplado à haste um 

potenciômetro ajustado ao eixo da portinhola, para que ao movimento da mesma seja 

possível alterar a resistência encontrada no componente. Esta alteração é recebida e 

interpretada pelo microcontrolador, convertendo o movimento em um determinado 



ângulo que será convertido em uma vazão específica para cada fluido. O 

potenciômetro é capaz de girar seu eixo em até 300°, mais do que suficiente para a 

válvula em que ele será utilizado. 

Para o operador da bancada visualizar as grandezas envolvidas no processo, 

é usado um display LCD 16x2. O componente disponibiliza 16 caracteres na horizontal 

e 2 na vertical, a transferência de dados é feito por 4 pinos digitas (2 a 5) e 2 pinos (8 

e 9) são usados para interpretar os comandos do dispositivo. 

Com a automação, deseja precisão e confiança na verificação e 

armazenamento das informações obtidas, por isso foi utilizado um módulo de cartão 

SD. Com este componente é possível armazenar as leituras de pressão e vazão em 

tempo real em um arquivo texto, evitando falhas dos operadores da bancada na 

captura dos dados. Este módulo faz uso de 4 pinos digitais (10,11,12,13) para realizar 

a transferência de dados através da interface SPI (Interface Serial de Periféricos). O 

circuito referente ao projeto pode ser visualizado na figura 4. 

 

Figura 4: Esquemático do circuito elétrico (Autor). 

 

6. RESULTADOS 

 
        Foram realizados testes em duas bancadas distintas, no primeiro ensaio foi 

utilizado uma bancada capaz de produzir core anular flow na vertical, no segundo e 

terceiro ensaios ocorreram numa bancada apenas com óleo. Os dois primeiros 

ensaios tiveram a finalidade de testar e ajustar as melhores condições de captura de 



informações sobre o sensor de pressão. Enquanto o terceiro ensaio tinha como 

proposto capturar informações para o sensor de vazão. 

 No primeiro experimento foi observado que se o duto que conecta o sensor à 

tomada de pressão do equipamento conter apenas ar, altera o resultado final do 

ensaio, para resolver o problema em questão foi utilizado glicerina. Tal substância é 

incompressível mantendo seu volume independente da pressão, diferente do ar que 

quando comprimido, gera erros de leitura. 

 Após as alterações necessárias, o segundo teste foi realizado em uma bancada 

de transporte de óleo sem o método core anular flow. Desta vez todos os ensaios 

tiveram êxito, tendo os resultados esperados. Ambos os teste foram realizados com 

os mesmos parâmetros. 

       Para efeito de comparação com o sensor de pressão MPXV5004DP, foi realizada 

uma medição com um par de manômetros, com valores na unidade de Kgf/cm² (com 

duas casas decimais), acoplados em pontos tomadas de pressão de cada 

equipamento. Os dutos da bancada são de PVC transparente com ¾ de polegada. No 

teste da figura 5 a distância entre os pontos de captura de pressão era de 50 cm com 

um cotovelo de 90°, neste caso a última casa decimal do manômetro não tem 

precisão, com a utilização do sensor, neste caso, é possível ter uma precisão de 5 

casa decimais. 

 

 

Figura 5: Resultados obtidos através de 2 manômetros a esquerda em comparação com o resultado 
encontrado pelo sensor MPXV5004DP à direita (Autor). 

 

 Durante os testes com o potenciômetro foi analisado que os resultados 

encontrados pelo componente não eram idênticos aos do gabarito encontrado na 

válvula. Para validar os resultados foi necessário comparar os graus de abertura da 



válvula em relação à frequência de trabalho do motor do equipamento, desta maneira 

tivemos resultados satisfatórios e notamos o quanto impreciso era o gabarito utilizado. 

 Nos diversos testes realizados numa bancada de transporte de óleo, foi 

possível verificar que quando o motor gira a uma frequência de 30Khz a portinhola 

pode atingir 30° de abertura, quando a frequência máxima foi alcançada, o ângulo 

encontrado foi de 37°. Na figura 6 pode ser visualizado o resultado de um dos testes. 

 

 

Figura 6: Gabarito a esquerda em comparação com o resultado encontrado pelo potenciômetro à 
direita (abertura de 43,108º) (Autor). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a elaboração do projeto, alguns contratempos foram enfrentados, onde 

o principal deles foi se o sensor MPXV5004DP fosse à prova d’agua, pois em nenhum 

dos meios de pesquisa que possuíamos deixava a informação concreta. Então 

optamos por verificar esta qualificação na própria bancada durante os testes iniciais 

do projeto. Ao decorrer dos estudos descobrimos que o mesmo não possuía 

problemas no contato com a glicerina, facilitando os futuros ensaios.  

Quanto ao potenciômetro, tivemos que lidar com a questão do alinhamento do 

eixo do componente ao eixo da peça.  Como não possuíamos um suporte plausível, 

foi necessário encaixar um tubo de borracha com um lacre o prendendo, para assim 

conseguirmos realizarmos a leitura na forma devida. 



         Assim que o desenvolvimento do protótipo foi sendo concluído e os testes finais 

foram realizados, denotamos que tanto as ligações dos componentes quanto a 

programação foram realizadas da forma correta. Sempre validando os resultados em 

relação a outros equipamentos de medição, que são utilizados pelos operadores da 

bancada. No projeto final será utilizado 2 sensores de pressão conectados em 3 locais 

ao longo da tubulação da bancada para melhor aferição dos dados. 

 Após diversas conversas com os professores, referente aos resultados 

demonstrados nos testes, o protótipo foi aprovado demonstrando ser eficaz, de fácil 

uso e o principal, atende as necessidades que os usuários tinham ao utilizarem a 

bancada em suas aulas e pesquisas. Outro ponto positivo para a implementação do 

projeto é seu baixo custo de produção e manutenção, sua facilidade de instalação 

também pode ser aproveitada em outras bancadas do mesmo tipo. 
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