
VARIÁVEIS DE PROCESSO - NíVEL

4.1- INTRODUÇÃO

A medição de nível é necessária para contabilidade de
material estocado, distribuição de matéria prima para
processamento e para a própria operação, controlando
torres de fracionamento, colunas de destilação e outras
aplicações das mais variadas como quantidade de
material granulado em silos e controles onde se deseja
indicação precisa, como por exemplo:

*NíVEl DE REATORES: O nível mal

controlado pode alterar o equilíbrio da reação,
resultando em má qualidade do produto, danos
ao equipamento ou transbordamento.

*CONTROlE DE ALIMENTAÇÃO: Processo
de fluxo constante de tanques de
armazenamento, muitas vezes depende da
pressão de uma coluna hidrostática em uma
linha de alimentação.

*OPERAÇÃO DE CALDEIRAS: Uma operação
eficiente de uma caldeira depende de alguns

4
fatores, entre eles o correto nivelamento da fase líquida,
para manter a alimentação do vapor.
Várias técnicas são utilizadas para a medição de nível,
onde a escolha dependerá da precisão exigida, do tipo de
líquido, das condições de operação e também da
facilidade de manutenção.

Os principais métodos de medição de nível, são os
seguintes:

-Tipo régua ou gabarito
-Tipo deslocador
-Tipo célula de carga (pesagem)
-Tipo visor de nível
-Tipo pressão hidrostática
-Tipo radioativo
-Tipo bóia ou f1utuador
-Tipo borbulhador
-Tipo capacitivo

A Tabela 1 mostra uma classificação dos tipos de
medição conforme a aplicação.

TIPO CHAVEMEDiÇÃO CONTíNUA
DE

DE
INSTRUMENTO

NíVELINDICAÇÃOTRANSMISSÃO!
CONTROLE

1

2345 12345 12345

VISOR DE NíVEL

RERB R

BÓIAlFLUTUADOR

ERR BRR BRR

DESLOCADOR

EB EB

PRESSÃO HIDROSTÁTICA

BRRR BRR BRR

BORBULHADOR

RR BRBR BRBR

CÉLULA DE CARGA

RB RB BB RB

ULTRA-SÔNICO

BR BB BR RE

RADIAÇÃO

BBEREER BE BR BR

CAPACITIVO

BBR BRRR RBBR B

CONDUTIVIDADE

RRR

PÁS ROTATIVAS

B

LÁMINAS VIBRATÓRIAS

BB EB

DETECÇÃO TÉRMICA

BR RR BR RR

Tabela 1 - TIPO DE INSTRUMENTO X APLICAÇÃO
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4.2 - MEDiÇÃO DE NíVEL DIRETA

4.2.1 RÉGUA OU GABARITO

Consiste em uma régua graduada, que tem um
comprimento conveniente para ser introduzida
dentro do reservatório a ser medido. A

determinação do nível se efetuará através da
leitura direta do comprimento molhado na régua
pelo líquido. Permitindo medidas instantâneas, a
graduação da régua deve ser feita a uma
temperatura de referência, podendo ser esta
graduação em unidades de comprimento,
volume ou massa. Ver figo 1.

Fig. 1 - MEDIDOR DE NíVEL TIPO RÉGUA OU GABARITO

4.2.2 VISORES DE NíVEL

Consiste em um tubo de vidro, com seus
extremos conectados a blocos metálicos, os
quais estão ligados ao tanque geralmente
mediante 3 válvulas, sendo 2 de bloqueio e 1 de
purga. Utiliza-se neste medidor o princípio dos
vasos comunicantes.

normalmente fabricados com tubos de vidro reto,
com paredes de espessura adequada a cada
aplicação.

o comprimento e o diâmetro do tubo irão
depender das condições a que estará submetido
o visor. Para proteção do tubo de vidro contra
eventuais choques externos, são fornecidas,
montadas no visar, hastes protetoras metálicas
colocadas em torno do tubo de vidro (ver figo 2)
ou com tubos ou chapas plásticas envolvendo o
tubo de vidro.

Devido às limitações quanto a sua resistência e
segurança, os visares de vidro tubular são
recomendados para uso em processos que não
apresentem pressões superiores a 2,0 bar e em
temperaturas que não exedam em muito os 100
graus Celsius. Não se recomenda o uso com
líquidos tóxicos, inflamáveis ou corrosivos, visto
que a fragilidade destes instrumentos aumenta a
probabilidade de perda de produto contido no
equipamento.

Recomenda-se que o comprimento do tubo não
exceda os 750 mm. Caso seja necessário cobrir
faixas de variação de nível maiores, recomenda
se usar dois ou mais visares com sobreposição
das faixas visíveis, a não ser que o fluído seja
inofensivo e não coloque em perigo outros
equipamentos nas proximidades.

b) Visores de Vidro Plano

Os visares planos substituiram, ao longo dos
anos, quase a totalidade dos visares tubulares.
Esse fato decorre da inerente falta de segurança
apresentada pelos visares tubulares em
aplicações com pressões elevadas. Atualmente,
os visares planos representam cerca de 90% das
aplicações de visares de nível em plantas
industriais.

Fig.2 - VISaR DE NíVEL TIPO TUBULAR

SEÇÃO

VIDRO

a) Visores de vidro tubular: Estes visares são
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Fig.3 - VISaR DE NíVEL DE VIDRO PLANO
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Os visores de vidro plano tem o aspecto
mostrado na figo 3. São compostos de um ou
vários módulos onde se fixam barras planas de
vidro. Estes módulos são conhecidos como

seções dos visores.

Os raios de luz normais à face do visar atingem a
superfície do prisma com um ângulo 45 0, sofrendo
reflexão total, pois o ângulo crítico é ultrapassado (para
a superfície vidro-ar, o ângulo crítico é de 42°).

Nesta condição, o visor apresenta-se para o obseNador
com uma cor prata brilhante. Na região do visor onde
existe líquido, não ocorre a reflexão total, pois o ângulo
crítico não é ultrapassado (para a superfície vidro-água
é de 62°). Consequentemente, é possível ver a superfície
interna da câmara do visor. Para dar maior contraste,
essa superfície é geralmente pintada de preto.

GÁS

VIDRO

O
O
O
O
O

o
O
O
O
O

VIDRO

L1auiDO

Apesar da diversidade de modelos e fabricantes,
cada seção apresenta uma altura variando de
100 a 350 mm e, dependendo do desnível a ser
medido, os visores podem ser compostos de
varias seções (visor multiseção). Caso sejam
previstas variações amplas na temperatura do
fluído, o visor deverá ser provido de loops de
expansão para possibilitar a dilatação ou
contração resultantes. Quando o desnível a ser
medido exigir um número de seções que
ultrapasse o limite sugerido (quatro seções),
deverão ser instalados visores adicionais

sobrepostos como mostra a figo 3.

A principal desvantagem dos visores multiseções
são as regiões de não visibilidade entre seções
adjacentes que medem tipicamente 38 mm. O
vidro é de borossilicato temperado capaz de
suportar choques térmicos e mecânicos. Devido
a sua própria natureza, não deverá ser aplicado
qualquer esforço que resulte em flexão. As
juntas de vedação são em papelão hidráulico e
as juntas almofadas de amianto (grafitado).

Os tipos de vidro plano podem ser classificados
em dois tipos: refletivos (reflex) ou transpa-,
rentes como mostrado na figo 4, (a) e (b).

Fig. 5 - VISaR DE NíVEL TIPO REFlEX

Os visores reflex não devem ser utilizados nas

seguintes aplicações:

• Visor plano reflex
O visor plano reflex possui um vidro com
rachuras prismáticas na face que contata o
líquido cujo nível se quer medir. Seu
funcionamento baseia-se na lei ótica da reflexão

total da luz (ver fig.S). A superfície internado
vidro é composta de prismas normais no sentido
lonaitudinal do visor.

1. PARAFUSO TIPO ';'
2. CORPO
3. JUNDA DE VEOACAO
4. VIDRO

Ibl

5. JUNTA ALMOFADA
6. ESPELHO
7. PORCA

• Fluídos corrosivos ao vidro: Neste caso inclui

se também o vapor d'água saturado a pressões
superiores a 30 bar. Tais aplicações requerem
que a superfície interna do vidro seja protegida
contra o ataque do agente corrosivo (geralmente
mica) prejudicando a ação dos prismas.
• Fluídos viscosos: Pois o agarramento do fluído
sobre o vidro toma inefetiva a ação dos prismas.
• Iluminação insuficiente no local de instalação.
• Detecção da interface de dois líquidos não
miscíveis (misturáveis): Caso em que o visor
ficaria escurecido por igual na região onde
qualquer dos dois líquidos não miscíveis
estivesse presente.

As vantagens do visar reflex sobre o
transparente decorrem da necessidade de
somente um vidro. Assim, os visares reflex
suportam pressões mais elevadas e possuem
número menor de juntas.

• Visor plano transparente

Fig. 4 - VISaR DE NíVEL
(a) REFlEX - (b) TRANSPARENTE Utiliza dois vidros localizados um na parte

posterior do visor e outro na parte anterior. Os
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mica) prejudicando a ação dos prismas.

• Fluídos viscosos: Pois o agarramento do fluído
sobre o vidro toma inefetiva a ação dos prismas.

• Iluminação insuficiente no local de instalação.

metros de comprimento. Os modelos
padronizados são usados em até 25 kgf/cm2 à
250°C, porém há modêlos que suportam 700
kgf/cm2 à 310°C.

• Detecção da interface de dois líquidos não
miscíveis (misturáveis): Caso em que o visor
ficaria escurecido por igual na região onde
qualquer dos dois líquidos não miscíveis
estivesse presente.

As vantagens do visor reflex sobre o
transparente decorrem da necessidade de
somente um vidro. Assim, os visores·· reflex
suportam pressões mais elevadas e possuem
número menor de juntas.

INDICADOR

IMÃ

PAlHETA MAG

NÉTICA DO IN
DICADOR DE
NIVEL

• Visor plano transparente

Utiliza dois vidros localizados um na parte
posterior do visor e outro na parte anterior. Os
dois vidros vão permitir a transparência do visor
à luz. A parte com vapor absorverá menos luz
que a com líquido, proporcionando assim um
contraste ao observador. Para melhorar a
visibilidade, pode-se dotar o visor de lâmpada
localizada na parte posterior.

Fig. 6 - VISOR DE NíVEL BLINDADO

4.2.3 - MEDiÇÃO POR BÓIA OU FLUTUADO R

Este tipo de medição, pode ser utulizada tanto
para chave, como para medidor contínuo.

Este tipo de visor é utilizado em aplicações com
fluídos coloridos, viscosos ou corrosivos ao
vidro. É aplicável, também, a supervisão da
interface entre dois líquidos. São usados ainda
quando o fluído no interior do visor for corrosivo
ao vidro (como por exemplo, a água da caldeira
à pressões superiores à 30 bar), é necessário
instalar um material transparente protetor
(geralmente mica ou Kel F) entre o vidro e a
junta de vedação. A seleção desse material
deverá ser criteriosa para não prejudicial a
visibilidade do instrumento (por exemplo, alguns
plásticos tornam-se translúcidos com a ação da
luz solar e devem ser evitados).

TUBO ENVOL
VENTE NAO
MAGNÊTICO~-
PISTÃO
MAGNÉTICO

\
MICRO
SWtTCH
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c) Visar de nível blindado (Magnético):

Nos serviços que envolvem fluidos perigosos ou
tóxicos, e quando um eventual rompimento do
vidro não pode ser tolerado, o medidor
bilindado (magnético) é o mais adequado. Ver
figo 6. Um imã preso a um flutuador dentro do
tubo não magnético ligado ao tanque aciona um
dispositivo indicador, que pode ser do tipo
palhetas de duas cores que giram
acompanhando o nível. Este medidor pode ter
vários tipos de montagem e pode medir até 3

Fig. 7 - CHAVE DE NíVEL TIPO BÓiA

a) Chave de nível tipo flutuador: Quando usado
como chave, as figo 7 e 8 , mostram
configurações utilizando ampôla de mercúrio
ou micro-switch. Este equipamento pode ser
montado tanto no topo do tanque, quanto na
lateral. Ver fig. 7.
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No medidor tipo flutuador magnético, o flutuador
desliza conforme a posição do nível, por fora de
um tubo-guia acionando o elemento sensor
dentro do tubo-guia devido ao campo magnético
do imã do flutuador. A variação do nível altera a
posição do sensor que através do cabo será
sentida e indicada pelo indicador.

4.3 - MEDiÇÃO DE NIVEL INDIRETA

4.3.1 - MEDiÇÃO POR DESLOCADOR
(EMPUXO)

Fig. 8 - CHAVE DE NíVEL - TIPO DE MONTAGEM.

b) Medidor contínuo tipo f1utuador: Quando
usado como medidor contínuo, um sistema de
flutuador pode ser construído basicamente em 3
configurações: régua externa graduada,
indicador local e flutuador magnético, conforme
fig.ge10.

Os dispositivos que usam este sistema de
medição são muitas vezes confundidos com os
de bóia, embora o princípio de funcionamento
seja bastante diferente.

Fig. 11 - PRINCíPIO DE ARQUIMEDES

Empuxo
Volume submerso do corpo
Peso esp.do líquido

Onde:
E =

V =

y, =

I E = V y1 I

A medição de nível tipo deslocador se baseia no
princípio de Archimedes, onde "todo corpo
mergulhado em um fluído sofre a ação de
uma força vertical dirigida de baixo para
cima, igual ao peso do volume do fluído
deslocado", A esta força, chamamos de
Empuxo. Ver figo 11.

o deslocador, que é o elemento primano de
medição, é formado por um peso, suspenso num
sistema de alavancas, que determina a força
vertical que o mesmo exerce.

CONJUNTO
DO SELO DE
OlEO

'..

TUBOGUIA'/"

Fig. 9 -INSTALAÇÃO DE MEDIDOR
DE NíVEL TIPO FlUTUADOR

Fig. 10- MEDIDOR TIPO FLUTUADO R MAGNÉTICO
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Vale frizar, que neste medidor, diferentemente
do medidor tipo bóia, o senso r não acompanha o
nível, porém ele possui uma pequena
movimentação, suficiente para acionar o imã da
ampola de mercúrio.

Como a densidade do produto em medição influe
no peso resultante do deslocador quando o
mesmo está submerso, a calibração feita para
um determinado líquido, não é a mesma para
outro líquido.

b) Medidor contínuo de nível tipo deslocador

Fig. 14 - VARIAÇÃO DO PESO APARENTE
EM UM MEDIDOR DE NíVEL

A medição é baseada no princípio de
Archimedes, anteriormente descrito. Pode-se
observar pela fig.14, que quando não existe
nível, o deslocado r está totalmente seco e o seu
peso resultante (só aparente) é igual ao seu peso
real "W",

Fig. 12 - MEDiÇÃO DE NíVEL TIPO DESlOCADOR

A medida que o nível sobe, o peso, parcialmente
imerso, exerce menor força vertical em virtude
do empuxo exercido pelo líquido deslocado.

o movimento vertical do deslocado r é convertido
num movimento rotatório da haste e no
movimento torsional do tubo, que permite se
efetuar a medição. Ver figo 12.

a) Chave de nível tipo deslocador

Os dispositivos que chamamos de chave de
nível tipo deslocador são desenvolvidos
conforme a figo 13, em um suporte conjugado a
uma mola. Quando o tanque está vazio, o peso
do deslocador é máximo fazendo com que o
suporte comprima a mola e o imã de atuação da
ampola de mercúrio fique na condição de
repouso. Quando o nível sobe, o peso resultante
do deslocador diminue e a mola diminue sua

compressão, tal que num determinado ponto de
nível, o imã acionador da chave será atraído e a
ampola de mercúrio se inclinará saindo da
posição de repouso.

A

O· NivEL
O"AGUA

B

AGUA DESLO
CADA .PÊso

1 LB

C

AGUA DESLO
CADA -p~so

2LB

14- NJVEL
D'AGUA

~ ...

.. .
=1

CABO
FLEXIVEL

Fig. 13 - CHAVE DE NíVEL TIPO DESlOCADOR
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Quando o nível atinge um ponto tal que o
deslocador fica submerso em 50% da sua altura,
no exemplo (7"), o seu peso aparente passa a
ser o peso real "W" menos força de empuxo "E"
sofrida pelo mesmo, o que significa que o peso
aparente "Pa" será diminuído, Portanto, pode-se
concluir:

Pa = Peso Aparente
W = Peso real do deslocador

E = Empuxo sofrido pelo deslocador
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Montagem dos Medidores de Nível-tipo
Deslocador

A seguir serão mostradas algumas
montagens/aplicações dos medidores de nível
"Displacers" .
• Controle de nível em vaso de distribuição
de vapor
Este sistema tem como objetivo, manter
controlado o nível de condensado no vaso de

distribuição de vapor, utilizando um controlador
com transmissor incorporado, provido de câmara
para o deslocador.

Fig. 17 - MEDiÇÃO DE NíVEL EM VASO
DISTRIBUIDOR DE VAPOR

Fig. 15 - ESTRUTURA DE UM TRANSMISSOR
DE NíVEL TIPO DESlOCADOR

Partindo deste princípio, toma-se necessário um
sistema que seja"capaz'de sentirestaNariação,
de peso e transformá-Ia em sinal telemétrico
(pressão ou elétrico). O sistema completo
constituirá de um transmissor de nível do tipo
deslocador.

A figo 15 mostra a estrutura funcional e os
componentes básicos de um transmissor de
nível. O deslocador é o elemento que sente as
variações de nivel através da variação de seu
peso que acoplado a um elemento de vedação
atuará no conversor com a função de converter
o peso em sinal de transmissão.

/
PARA AvAL VULA

DE EXTRAÇÁO DE
CONDENSADO

•
TOMADADE /
EOUALfZAÇÁO

BRACODE
TORQUE

"'PONT DE /~

EQUILlBRJO ~

UM/TA DOR BICO /'-'
PALHETA/

DESLOCADOR

Fig. 16 - MEDIDOR DE NíVEL POR DESLOCADO R
TIPO TUBO DE TORQUE

Conforme o elemento de vedação e o tipo de
acoplamento usado, o transmissor pode ser
classificado em 4 tipos principais:

• Tipo Tubo de Torque - Ver figo 16
• Tipo Mola Balanceadora
• Tipo dP Cell adaptado
• Tipo Disco Flexível

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO

O nível na câmara do deslocador, acompanha o
nível do vaso pelo princípio de vasos
comunicantes, sendo que o
transmissor/controlador produz um sinal que será
aplicado a uma válvula afim de manter o nível
dentro do vaso sempre num mesmo ponto, ou
seja, se o nível subir, o instrumento atuará na
válvula para que a mesma aumente sua abertura
trazendo o nível para o ponto ideal, como
ilustrado na figo 17.

ÓLEO

ÓLEO

Fig.18 - MEDIÇAO DE NíVEL DE INTERFACE
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Controle do ponto de interface de 2 líquidos

Na figo 18, é mostrado um sistema separador de
óleo e água, onde é importante manter o ponto
de interface (superfície de contato dos 2 líquidos)
controlado para evitar que a água contamine o
óleo já separado. Nos dois exemplos citados, a
montagem do medidor de nível foi feita
extemamente com câmara, o que nem sempre é
aconselhável devido problemas de entupimento
nas tomadas, por exemplo.

MANÓMETRO

(OUTPUT)

TRANSMISSOR

dplCEU

Uma solução para este problema, seria a
montagem interna do deslocador conforme figo
19

ÚQUIDO

HI

TANQUE ABERTO

S6UDOSEM
SUSPENSÃO

Fig. 20- MEDiÇÃO DE NíVEL POR llP
EM TANQUE ABERTO

Como o .óp pode ser medido por um transmissor
de pressão diferencial, mantendo-se o produto
com o mesmo peso específico, .óp será função
do nível no tanque.

MANOMETRO

(OUTPUT)

Fig. 19 MEDiÇÃO DE NíVEL POR DESlOCADOR SEM
CÂMARA.

VAPOR,

- ,-r TRANSMISSOR

dp/CEll

4.3.2 MEDIÇÃO TIPO PRESSÃO
HIDROSTÁTICA

A medição de nível por pressão hidrostática, está
baseada no Teorema de Stevin, que relaciona
o nível de um reservatório com pressão
hidrostática gerada pela coluna líquida de
produto dentro do reservatório.
Supondo um reservatório conforme figo 20,
teremos:

LIQUIDO

TANQUE PRESSURIZADO

HI

P1 = (h . dr med) + Ptopo e P2 = Ptopo

Onde:

Fig.21 - MEDiÇÃO DE NíVEL POR llP
EM TANQUE FECHADO

Se o tanque for fechado (ver figo 21):

drmed

h
P

=
densidade relativa do produto em medição
= altura de nível: em mm ou " (polegada)
= Pressão: em mmH20 ou "H20.

Ligando-se a câmara de baixa pressão do
transmissor no topo do tanque, tem-se:

- 4.8 -

Se o tanque for aberto para atmosfera (fig. 20),
a Ptopo (pressão no topo do tanque) será igual a
zero, portanto:

I /1P = P1 - P2 = h . d, med I

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO



NivEl
MAX. h

08S: ° span do l T pode ser calculado sem o
valor da cota "Y" bantando fazer SPAN = h . d r

Fig. 22 - MEDiÇÃO DE NíVEL POR i1P
COM ELEVAÇÃO DE ZERO

+-
NlvEL
MIN. : Y

ÀlCOOL

CÂMARA DE AL TA

I- PRESSÃO
• LT

HI

I toP = (h. y). d, I

NíVEL
MAX. h

-t- I ----=::-
NíVEL:
MIN. : Y

i

/
POTES DE
SElAGEM/ w

a) Medição com Elevação de Zero

Para maior facilidade de manutenção e acesso
ao instrumento, muitas vezes o transmissor de
i1P, é instalado abaixo do tanque. Outras vezes,
a falta de plataforma fixadora ao lado do tanque,
obriga a instalação em um plano situado em
nível inferior à tomada de alta pressão. Nos dois
casos, quando o nível no tanque for mínimo
(0%), o i1P será positivo o que caracteriza a
situação de ELEVAÇÃO DE ZERO, como
ilustrada na figo 22.

Resolve-se o problema, atuando-se na tensão da
mola de zero-elevação (caso o transmissor a
possua).

Exemplo:

Supondo que no tanque mostrado na figo 22,
deseje-se medir seu nível. Qual seria o range de
medição do LT sendo que o nível mínimo (0%)
será o tanque vazio e no nível máximo (100%)
o tanque terá 10 metros de altura de produto
(álcool com dr= 0,85), sendo o valor da cota "Y"
de 2 metros.

SOlUÇÃO:

h = 10.000 mm y = 2.000 mm d r= 0,85

Portanto:

Fig.23 - MEDiÇÃO DE NíVEL POR i1P
COM SUPRESSÃO DE ZERO

b) Medição com Supressão de Zero

Num sistema de medição, onde seja necessário
usar selagem, nas linhas de impulso do
transmissor, conforme figo 23, teremos:

onde: P H = Ptopo T (h dr med) T (y .
P, = Ptopo T (w . dr selo)

Ptopo • (h dr med) • (y . dr seIO) - Ptopo - (w - dr selo)

i1P = (h . dr med) - [(W - y) . dr selo] )

Neste caso, quando o nível no tanque for
mínimo (0%), o i1P será negativo, (h = w-y),
o que caracteriza a situação de SUPRESSÃO
DE ZERO.

Exemplo: Supondo que no tanque da
figura 23, y = 1,2 metros: w = 8,5 metros e
h = 7 metros. O produto, possue dr = 1,15 e
o líquido de selagem d,selo = 1,00. Qual o
range e o span deste trasmissor ?

SOLUÇÃO:

i1PO% =(O+ 2000) 0,85 =1.700

mmH20
i1P,OO%=

(10.000+2.000)0,85 = 10.200
mmH20

Range: 1.700 à 10.200 mmHp
Span: 8.500 mmHp

SMAR - CENTRO DE TREINAMENTO

h = 7. 000 mm y = 1.200 mm
dr med = 1, 15 dr selo = 1,00

Portanto:

W = 8.500mm
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óPQ% = o . 1,15 - [(8.500 - 1.200) . 1,00]

óPO% = - 7300 mmH20

óP100% = 7000 . 1,15 - [(8500 - 1200) . 1,00]

6.P'OO%= 750 mmH20

ao escape de ar pelo tubo do borbulhador.

Pela figo 24, observa-se que quando o nível de
líquido sobe ou desce, a presssão interna no tubo
aumenta ou diminui acompanhando o nível.

BORBULHADOR

Na operação do sistema, a pressão de
suprimento de ar ou gás deve ser ligeiramente
maior que a máxima pressão hidrostática
exercida pela coluna líquida. Este valor
normalmente é ajustado em 20% desta pressão
máxima.

UNIDADE DE

MEDiÇÃO

o o

É recomendável, deixar pelo menos uma
distância de três polegadas entre a ponta do tubo
(sonda) do borbulhador e o fundo do tanque,
para evitar entupimento devido acúmulo de
impurezas. O diâmetro da sonda deve ser de Yz"

para evitar erros devido excesso do diâmetro das
bolhas. A extremidade inferior do tubo deve ser

chanfrada ou serrilhada, para que tenhamos uma
boa formação de bolhas.

B~

o C~~
---------~-------f .•. R, PI

o_[~ ._"~,o,
FI Pl CONTROLE DE

.•. I PURGA

Range: -7300 a +750mmHp

Span: 8050 mmH20

É importante dizer, que na prática não se faz
necessário medir a altura da coluna de líquido de
selo (supressão) ou a altura da coluna de
elevação (elevação), determinando-se somente
o span em função da altura de medição do
tanque (cota "h"). Calibra-se o instrumento com
um valor básico, pelo exemplo anterior O à 8050
mmH20 e depois de instalado o transmissor
compensa-se a supressão ou elevação de zero
na mola de ajuste do transmissor pneumático ou
calibrando o valor de um transmissor inteligente,
colocando-o no range adequado à medição a ser
realizada.

OBS: O Span, pode ser calculado somente com
o valor da cota "h", fazendo SPAN = drmed . h

L
T

Fig. 24 - MEDiÇÃO DE NíVEL POR BORBUlHADOR

Fig. 25 - MEDiÇÃO POR PESAGEM

4.3.4 MEDiÇÃO POR CÉLULA DE CARGA
(PESAGEM)

4.3.3 MEDiÇÃO POR BORBULHADOR

Com o sistema borbulhador, podemos medir o
nível de líquidos viscosos corrosivos. O princípio
de medição, baseia-se na situação de que será
necessario uma pressão dentro de um tubo
colocado no tanque igual à coluna líquida
existente no tanque, para que o ar inferior do
tubo saia, produzindo bolhas, conforme figo 24.

Na medição é necessário saber se a pressão
exercida pela coluna líquida está sendo vencida
ou não, e isto se torna possível, utilizando-se
rotâmetros (medidores de vazão) ou potes de
vidro onde visualiza-se a vazão correspondente

Pode-se medir o nível de um reservatório em
função do peso do produto contido no mesmo.
Determina-se o peso total do reservatório
contendo o produto, através de células de carga.
Do peso total do tanque, deduz-se o peso do
reservatório, obtendo-se o pesos do produto e a
partir das dimensões do tanque e da densidade
do produto chega-se ao nível. Ver figo 25.

a) Célula de carga elétrica
É um dispositivo eletromecânico que transforma
as

variações de força ou peso em variações de
tensão.

A variação de tensão pode ser calibrada
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Hermeticamente fechada no interior da célula de

carga estão um ou mais jogos de
extensômetros, ligados a um elemento de aço de
alta resistência. Os extensômetros são ligados
eletricamente para formar um ponte de
Wheatstone equilibrada.

a) Célula de carga elétrica
É um dispositivo eletromecânico que transforma
as

variações de força ou peso em variações de
tensão.
A variação de tensão pode ser calibrada
diretamente em valores de carga aplicada a
célula. De construção simples, as células de
carga extensiométricas tiram proveito de todas
as características dos extensômetros de

resistência (Strain Gauge).

H = Distância do emissor/receptor ao fundo do tanque
h = Nível de líquido
v = Velocidade do som no ar ou gás da parte superior do

tanque
t = Tempo medido
H h = Parte vazia do tanque = v . t/2

Como a temperatura influi sobre a velocidade do
som poderá ser feita uma medida mais precisa,
medindo-se a temperatura do ar no tanque e
realizando-se uma compensação automática.
Este tipo de medidor, não tendo nenhum contato
com o líquido a medir, serve para a deteminação
do nível em líquidos muito corrosivos ou que
facilmente cristalizam.

4.3.5 MEDiÇÃO TIPO UL TRASSOM
Os dispositivos do tipo ultra-sônico podem ser
usados para a medição contínua de nível ou
atuarem como sensores de nível pré
determinado (chave de nível).

Este tipo de medição se baseia na emissão de
um sinal de ultrassom (onda sonora acima de 20
kHz) que será refletido na superfície do líquido e
captado por um receptor. O conjunto emíssor
receptor pode ser instalado no topo do
reservatório. Esta técnica de medição, chamada
eco-sônica, mede o lapso de tempo gasto pela
onda desde o instante em que é gerada até o
instante em que retoma ao receptor, conforme
tig.27.

I h = H - (v . t )/2 I

Onde:

y

x

jBASE

y

COLUNA DE
SUPORTE DE
CARGA COM
EXTENSfÓMETROS

DOS CABOS PARA
FONTE DE AL1MENTA
çAo E CONéXAo DO
SINAL DE SAlDA

Fig. 26 CÉLULA DE CARGA

DlAFRA.G~S
F1.ExivEIS

CORPO-..

CAMARA HERMÉ
TlCAMENTE SELA
DA DO MEDIDOR

O princípio de operação baseia-se na deflexão
do elemento de aço que altera a resistência dos
extensômetros, desiquilibrando assim o circuito
da ponte. Com isto, a tensão gerada na ponte
será proporcional a carga aplicada a célula.

II~I~Ioül

4.3.6 MEDiÇÃO POR RADIAÇÃO

Alguns materiais de alto peso molecular tem a
tendência de se desintegrar produzindo três
formas básicas de radiação: Alta, Seta e Gama.
A radiação Alfa é de muito pouca penetração. A
Beta é constituída de elétrons que se
movimentam em altas velocidades. A Gama é
formada por ondas eletromagnéticas com grande
capacidade de penetração e é justamente essa,
usada na medição de nível.

Os medidores de nível que utilizam radiações
nucleares se distinguem pelo fato de serem
completamente isentos do contato com os
produtos que estão sendo medido. Além disso,
dispensam-se sondas ou outras técnicas que
mantém contato com o produto, tornando
possível, em qualquer momento, realizar a
manutenção desses medidores.

Fig. 27 - MEDIDOR ECOSSÔNICO
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Fig. 28 - MEDIDOR DE NíVEL POR RAIOS GAMA

o sistema de medição por radiação consiste em
um emissor de raios-gama (Cobalto 60, Césio
137, etc.) montado verticalmente na lateral-do
tanque. Do outro lado do tanque, termos .um
detetor de radiação, por exemplo do tipo
Contador Geiger, que transforma a radiação
gama recebida, em um sinal elétrico de corrente
contínua. Ver figo 28.

/1tMPUFICAOOR

~

'"" SENSOR
GEIGER

fIlOICAOOR

\
EEJ

produz uma corrente pulsante, que pode ser
detectada sob a forma de uma corrente média,

ou por um processo de contagem. Para se obter
maior sensibilidade, podem ser usados dois
tubos Geiger-Muller em paralelo.

4.3.7 MEDiÇÃO TIPO CAPACITIVO

o medidor de nível tipo capacitivo, consiste de
uma sonda vertical inserida no vaso no qual se

deseja monitorar o nível. A sonda pode ser
isolada ou não, e serve como uma das placas do
capacitar. A outra placa é formada pelas paredes
do vaso e o fluído comporta-se como dielétrico.
A capacitância é medida por um circuito ponte
CA, exitado por um oscilador de alta frequência
(500 kHz a 1,5 MHz). Ao variar o nível no interior
do vaso, altera-se as proporções entre o líquido
e o vapor, e como a constante dielétrica da
maioria dos líquidos é maior que a dos vapores,
as variações de nível se traduzem em variações
quase lineares de capacitância. A figo 30 ilustra
a instalação de uma sonda capacitiva para
medição de nível de um líquido isolante em um
vaso com paredes condutoras.

Como a transmissão dos raios é inversamente
proporcional a massa do líquido do tanque, a
radiação captada pelo receptor é inversamente
proporcional ao nível do líquido, já que o produto
bloqueará parte da energia emitida.

É mostrado, também, o circuito elétrico
equivalente. No circuito, C1 representa a
capacitância apresentada pelo isolador de sonda
e é constante. As capacitâncias C2 e C3

representam os efeitos das constantes dielétricas
das fases de vapor e líquido, respectivamente.
O valor do resistor R deve ser muito elevado

(tendendo ao infinito) e representa a resistênca
efetiva entre a sonda e as paredes do vaso.

Fig. 30 - MEDIDOR DE NíVEL POR CAPACITÂNCIA

Se o fluído for condutor, uma corrente fluirá entre
as placas do capacito r prejudicando a precisão.
Sondas com revestimento total de teflon ou
material isolante similar deverão então ser
usadas. Neste caso, o revestimento da sonda é
o dielétrico enquanto que o fluído comporta-se

Ce=Cl +C2+C3

R--

S = SONDA
i = ISOlADOR
V = VASO

C3

R--

TI :-I

I ,

~~

C2

I

+

I' I' I +

Fig. 29 - DETECTOR GEIGER-MUllER

Com respeito ao receptor do tipo Geiger-Muller,
figo 29, são formados por tubos de pequenos
diâmetro (15 à 20 mm) e construídos com
paredes bem finas. Intemamente contém um gás
inerte, sob uma pressão de 100 mmHg. Na parte
central é colocado um eletrodo com a forma de

um fio fino, ligado a um potencial tal, que
qualquer partícula radiante produz um par de
íons, através de choques, dá origem a uma
avalanche de elétrons, por efeito de
multiplicação. Essa avalanche de elétrons

RADIAÇ~ ••
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