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RESUMO

O presente trabalho analisou a influência da presença de vapor d’água e de
seu condensado na medição de vazão de escoamentos de dióxido de carbono
gasoso, apresentando um estudo de caso onde a incerteza expandida associada à
medida de vazão resultou dentro da margem de 2 %. Como foram utilizados métodos
de medição de vazão aplicados normalmente a gases secos, houve a necessidade do
uso de fatores de correção que, para o caso estudado, proporcionaram resultados que
atendem o nível de exatidão requerido. O caso proposto é um exemplo que pode ser
extrapolado para outras aplicações, dentro dos limites descritos no trabalho.

Palavras-chave: Escoamento de dióxido de carbono gasoso úmido; Medição de
vazão de dióxido de carbono; Parâmetro de Lockhart-Martinelli; fator de sobre
medição; Escoamento bifásico.

ABSTRACT

Study about flow measurement of CO2 wet gas

This study addressed the influence of the presence of steam and its condensate
in the flowrate measurement of carbon dioxide gas flows, presenting a case study
where the expanded uncertainty associated to the flowrate measurement resulted
within the range of 2 %. As dry gas measurement methods were used in the
investigation, correction factors were applied and, for the case studied, they provided
results that meet the required level of accuracy. The proposed case is an example that
can be extrapolated to other applications within the limits described in the work.

Keywords: Wet gas flow of carbon dioxide; Carbon dioxide flowrate measurement;
Lockhart-Martinelli parameter; Over-reading factor; Two-phase flow.
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1 INTRODUÇÃO

Sob o ponto de vista do controle de processos contínuos, a medição e o
controle da vazão dos fluidos é fundamental para a operação de uma planta industrial.
Esta variável está associada à segurança operacional da unidade, à eficiência dos
processos, ao controle da qualidade dos produtos e ao balanço de massa dos insumos
e produtos. Do ponto de vista comercial, a medição de vazão está diretamente ligada
aos aspectos de compra e venda de produtos como hidrocarbonetos, gases industriais,
água, alimentos, e tantos outros.

Embora, em grande parte dos processos industriais, as técnicas e as
tecnologias de medição de vazão de fluidos já tenham sido suficientemente bem
desenvolvidas, há diversas aplicações na indústria em que os desafios ainda existem,
a exemplo da medição de escoamentos de CO2 gasoso com a presença de água e
seu vapor no escoamento, tema abordado no presente trabalho.

1.1 Breve histórico da medição de vazão

Os primeiros usos conhecidos de medição e vazão remete às antigas cidades
Sumérias de Ur e Kish, localizadas junto aos rios Tigre e Eufrates. Há cerca de 5000
A.C., os povos dessas cidades utilizavam métodos e dispositivos para controlar a
distribuição de água através dos aquedutos que abasteciam suas cidades e seus
campos. Uma obstrução simples como uma placa era colocada transversalmente ao
canal de água e, por meio da medição da altura da lâmina do líquido que fluía sobre
a parte superior da obstrução, estes primeiros “engenheiros” controlavam a
quantidade de água que deveria escoar para um determinado local (Cottrell, 2006).

Mais tarde, já no antigo Império Romano, os administradores procuravam
controlar o consumo de água suprida através dos famosos aquedutos procurando
seguir o princípio até hoje aplicado de que só é possível controlar o que se pode medir.
Há diversos artigos escritos pelo militar e engenheiro romano Julius Frontinus (30-103
d.C.) sobre esse assunto (Delmeé, 2003).
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O primeiro grande marco no campo da Mecânica dos Fluidos ocorreu em 1738
quando o físico suíço Daniel Bernoulli publicou o estudo denominado Hydrodynamica
(Bernoulli, 1738), no qual delineou os princípios da conservação da energia em um
escoamento. Nesse estudo, o autor formulou uma equação mostrando que um
aumento na velocidade de um fluido em uma seção de um duto, aumenta a energia
cinética do escoamento enquanto que diminui a sua pressão estática. Desse modo,
uma restrição física imposta ao escoamento de um fluido em uma tubulação provoca
um aumento na velocidade média do escoamento nessa seção e uma queda na sua
pressão estática, fenômeno que é a base do princípio de medição de vazão de fluidos
por diferencial de pressão atualmente bastante utilizados em diversos setores.

Além de Bernoulli, outros trabalhos focados no movimento de fluidos levaram
ao desenvolvimento de equipamentos mecânicos onde o fluido entra em contato direto
com peças móveis, baseados no princípio de que a quantidade de energia do
escoamento é proporcional ao movimento dessas peças, sendo um exemplo a turbina.
A palavra 'turbina' é derivada do latim turbo que significava moinho movido a água e,
embora os antigos gregos moessem o trigo para a produção de farinha utilizando
rodas de turbinas horizontais, a ideia de usar um rotor girante ou uma turbina para
medir a vazão de um fluido não ocorreu senão em 1790, quando o engenheiro alemão
Reinhard Woltman desenvolveu o primeiro medidor de água do tipo turbina com
hélices para a medição de velocidades de escoamentos em rios e canais abertos.

Outros equipamentos do tipo turbina foram inventados na sequência, a maioria
para a aplicações em geração de energia. Em 1870, Lester Pelton, um inventor
americano, construiu a primeira roda d’água do tipo Pelton que girava em função de
jatos de água que incidiam sobre pequenos baldes instalados na parte externa de uma
roda. Uma turbina moderna baseada nesta ideia pode ser vista na figura 1.

Os medidores de vazão baseados nos princípios de Bernoulli e os medidores
mecânicos passaram por uma fantástica evolução com o advento da microeletrônica
e dos processadores nas últimas décadas, proporcionando, como consequência, o
surgimento de novas tecnologias de medição, equipamentos e sistemas. Não
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obstante, ainda hoje, a quase totalidade dos instrumentos disponíveis comercialmente
se destina a aplicações de medição de vazão de fluidos monofásicos e limpos.
Figura 1 – Turbina do tipo Pelton

Fonte: Crawfod, 2012

1.2 Importância da medição da vazão de fluidos

Segundo a GIA, Global Industry Analysts (apud ZOEBELEIN, 2012), o comércio
mundial de medidores de vazão está estimado em US$ 5,1 bilhões para 2017,
impulsionado por investimentos em renovação e ampliação de fábricas, além da
montagem de novas instalações.

Diferentemente de outras áreas da Metrologia como a dimensional, de massa,
de temperatura ou de tempo, já relativamente bem consolidadas, a metrologia de
vazão de fluidos apresenta particularidades e dificuldades intrínsecas, encontrandose ainda em amplo desenvolvimento. A vazão de um fluido é uma grandeza derivada
a partir de outras grandezas fundamentais e sujeita, entre outros fatores, às condições
dinâmicas e termodinâmicas do escoamento sob medição. O mensurando depende
de uma matriz multidimensional de condições como uma ampla faixa de vazões,
pressões, temperaturas, tipos de fluidos e suas propriedades físicas. Além disso, os
tipos de medidores de vazão e os princípios de operação ultrapassam as centenas.
Tais razões têm contribuído para que a medição de vazão de fluidos continue sendo
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um dos desafios a serem vencidos tanto no campo da metrologia legal quanto na
científica e industrial (RUIZ, V., FERNANDES J.C., KAWAKITA, K., 2008).

1.3 Como garantir a qualidade de uma medição de vazão

A medição confiável da vazão exige um conjunto de atividades de engenharia
que se inicia na especificação correta da necessidade metrológica, passa pelo projeto,
seleção, instalação, operação e manutenção adequada e, termina na interpretação
correta dos resultados obtidos e suas incertezas associadas.

Uma das formas de se garantir a qualidade da medição de vazão é projetar,
construir, instalar e manter o sistema de medição de acordo com os requisitos de
normas técnicas apropriadas. Como exemplo, encontram-se listadas, a seguir,
algumas das principais normas internacionais utilizadas em medição de vazão, que
podem ser aplicadas a escoamentos de gases:
•

ISO 5167-1:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential
devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General
principles and requirements;

•

ISO 5167-2:2003 Measurement of fluid flow by means of pressure differential
devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice
plates;

•

AGA Report No. 3 Orifice Metering of Natural Gas and Other Related
Hydrocarbon Fluids - Part 2 Specification and Installation Requirements;

•

API 21.1 Flow Measurement Using Electronic Metering Systems - Section 1:
Electronic Gas Measurement;

•

ISO 9951:1993 Measurement of gas flow in closed conduits - Turbine meters;

•

AGA Report No. 7 - Measurement of Gas by Turbine Meters;

•

ISO 10790:1999 Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the
selection, installation and use of Coriolis meters (mass flow, density and volume
flow measurements);

•

AGA Report No. 11, Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter;

•

ISO 17089-2:2012 Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic
meters for gas - Part 2: Meters for industrial applications;
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•

AGA Report No. 9, Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters, June
1998, American Gas Association;

•

ISO 15970:2008 Natural gas - Measurement of properties - Volumetric
properties: density, pressure, temperature and compression factor;

•

AGA Report No. 8, Compressibility Factor of Natural Gas and Related
Hydrocarbon Gases (1994);

•

ISO 3966: 2008, Measurement of fluid flow in closed conduits. Velocity area
method for regular flows using Pitot static tubes.

1.3.1 Medição fiscal, medição de transferência de custódia e medição de faturamento

Os termos medição fiscal, medição de transferência de custódia e medição para
faturamento, muitas vezes, causam confusão no mercado. Afinal, sempre que uma
empresa vende gás à outra via gasoduto, gera o recolhimento de impostos. Mas,
apesar da medição gerar uma tributação, esta não pode ser denominada medição
fiscal. Para dirimir eventuais dúvidas, serão apresentadas a seguir as definições de
cada um destes termos:

De acordo com o regulamento técnico de medição de petróleo e gás natural a
que se refere a resolução conjunta ANP/Inmetro Nº 01, de 10 de junho de 2013,
medição fiscal é a medição do volume de produção fiscalizada efetuada nos pontos
de medição da produção a que se refere o inciso IV do art. 3º do Decreto n.º 2.705/98
e inciso X, do art. 2º da Lei 12.351/2010. É toda medição utilizada no cômputo da
totalização das Participações Governamentais, inclusive as medições utilizadas no
cálculo das Participações Especiais.

Por sua vez, a medição de transferência de custódia é a medição da quantidade
de um produto, como por exemplo o petróleo ou o gás natural, transferido de uma
parte para outra em uma operação de troca da responsabilidade pela custódia do
produto, realizada nos pontos de entrega e recebimento. Nessa transação, nenhuma
das partes é consumidora ou usuária do produto transferido.
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Já, a medição para faturamento tem como objetivo determinar a quantidade de
produto comercializado na venda de combustíveis, como gás natural, derivados de
petróleo ou etanol, ou outros produtos como oxigênio, argônio, dióxido de carbono,
água e outros, normalmente via tubulações. As especificações sobre normas técnicas
a serem seguidas, incertezas de medida, além dos procedimentos de manutenção e
calibração dos sistemas de medição devem estar descritas no contrato firmado entre
as partes vendedora e compradora.

1.4 A origem e a importância da medição de vazão do CO2 úmido

As maiores e mais comuns fontes de fornecimento de matéria prima para as
indústrias de gases de purificação do CO2 são o subproduto da fabricação de
fertilizantes, como mostrado na figura 2, e o refino de petróleo, como mostrado na
figura 3. Nesses casos, a matéria prima é comercializada no estado gasoso a
pressões da ordem de 50 kPa manométricas, e temperaturas na faixa de 5 °C a 15 °C
acima da temperatura ambiente, com vapor d’água e seu condensado como principais
contaminantes. A depender da sua origem, o CO2 pode incorporar outros
contaminantes, sempre gasosos, na faixa das dezenas ou centenas de ppm, os quais
terão seus efeitos na medição de vazão desprezados.

Figura 2 – Diagrama simplificado do processo de produção de amônia a partir do gás
natural

Fonte: Adaptado de Trindade, 2015
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Medir a vazão desta matéria prima, denominada de gás bruto pelas indústrias
de gases, com incertezas conhecidas proporciona parâmetros financeiros corretos ao
vendedor e ao comprador, facilitando a viabilidade de um negócio. Poderá, também,
auxiliar na redução da emissão deste gás na atmosfera, num futuro próximo, se as
políticas apropriadas forem adotadas.

Figura 3 – Diagrama simplificado do processo de refino do petróleo

Fonte: Adaptado de Rogério, 2014

É muito difundida a ideia de que a quantidade de CO2 vem aumentando na
atmosfera terrestre, devido às grandes quantidades de emissões deste gás,
principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como é possível ver na figura 4,
e comprovado na leitura dos trabalhos de Lacerda e Nobre, 2010. Porém, este e outros
trabalhos apresentam levantamentos de dados realizados em ilhas vulcânicas, como
a de Mauna Loa no Havaí, o que pode colocar em dúvida se o que está ocorrendo
efetivamente decorre de um aumento de emissões de CO2 advindas de camadas
inferiores do subsolo ou se são provenientes de processos introduzidos pelo ser
humano. O trabalho de Lacerda e Nobre e as fontes de pesquisa por eles utilizadas
citam que, devido às direções preferenciais de ventos e outras condições
atmosféricas, estas medições são amostras fieis da atmosfera terrestre.
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Figura 4 – Concentração do CO2 atmosférico no observatório de Mauna Loa.

Fonte: Lacerda e Nobre, 2010

Por conta deste e outros trabalhos, são criados estudos que buscam formas de
inibir a emissão do dióxido de carbono diretamente para a atmosfera, e uma das
formas de alcançar este objetivo seria o armazenamento deste gás no subsolo
terrestre.

1.5 Usos do CO2 depois de purificado

O dióxido de carbono é um gás versátil que possui diversas aplicações, como
os exemplos a seguir:


fertilização carbônica,



conservação de alimentos,



refrigeração,



fumigação de silos ou contêineres visando a exterminação de insetos e larvas,



insensibilização de aves e suínos,



uso em bebidas gaseificadas,



neutralização de efluentes e produtos alcalinos,



usos em exames e diagnósticos laboratoriais,

9



jateamento de peças com gelo seco.

É

interessante

detalhar

dois

destes

exemplos,

pois

ainda

estão

em

desenvolvimento e são pouco utilizados pelo mercado. Há trabalhos que descrevem
o aumento da concentração do CO2 no interior de estufas ou no solo, por meio da
irrigação com água gaseificada, e relatam o incremento da velocidade de crescimento
de alguns vegetais e o aumento da resistência contra fungos e bactérias.
D’Albuquerque, 2003 e Cothn, 2005 apresentam dois exemplos destes estudos
focando a fertilização carbônica.

Outra aplicação interessante do dióxido de carbono é no jateamento de peças com
gelo seco ao invés do uso de areia ou esferas de vidro, com várias vantagens, sendo
a principal, a inexistência de resíduos, já que o gelo seco sublima a pressão ambiente.

1.6 Dificuldades da medição de vazão de CO2 úmido

A medição de vazão de CO2 úmido apresenta algumas dificuldades que são
intrínsecas ao fluido sob escoamento, tornando difícil a caracterização das
propriedades físico-químicas da mistura e a sua patente não-homogeneidade no
escoamento. Isso traz como consequência efeitos sobre o processo fluidodinâmico do
escoamento de dióxido de carbono que, a partir de uma determinada concentração
de contaminação por água, começa a gerar diferentes padrões de escoamento,
padrões estes que interferem na medição da vazão e que serão discutidos mais
adiante.

Seria lógico empregar separadores de umidade antes do medidor de vazão,
mas como não há um método 100 % eficiente de separação entre as fases, e mesmo
que fosse altamente eficiente, nada poderia evitar uma possível condensação
adicional da umidade existente no gás após o separador. Outro fator adverso ao uso
do separador é que os contratos de compra e venda de gases industriais não permitem
o uso do separador antes do ponto de medição, afinal qualquer perda de gás do
sistema seria computada ao fornecedor e não ao comprador, já que a manutenção do
sistema de medição é de responsabilidade do comprador.
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Quanto à normatização do assunto aqui discutido, os membros do grupo SC19
da ASME, que publicaram em 2008 o ASME-MFC-19G, com o título Wet Gas
Flowmetering Guideline, consideraram o assunto não maduro o suficiente para que
uma norma técnica fosse produzida, e que a aplicação de uma norma para a medição
de vazão de gás úmido poderia dificultar o desenvolvimento de novas tecnologias. O
posicionamento do grupo da ASME é polêmico e conta com o apoio dos
pesquisadores De Leeuw, Steven e Maanen, 2001, que apresentaram material que
desafia muitas declarações da ISO TC30/TR 11583 Measurement of wet gas flow by
means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits e, em
seu resumo, recomendam que o relatório da ISO seja ignorado.

E, diferentemente do trabalho aqui proposto, a norma ASME-MFC-19G estuda
as medições de vazão com gás natural úmido ou com vapor d’água. Naturalmente,
devido à relevância comercial que tais gases apresentam em nossa sociedade atual.

Há poucos estudos sobre medições de vazão de dióxido de carbono úmido,
pois tal subproduto possui valor comercial pouco expressivo quando comparado ao
gás natural e ao vapor d’água. Dessa forma, as atenções dos fabricantes de
equipamentos estão pouco voltadas para a proposição de soluções para o caso aqui
abordado, não existindo assim, medidores bifásicos para este fim.
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2 OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo estudar a influência do vapor d’água e
de seu condensado na medição de vazão de escoamentos de dióxido de carbono
gasoso úmido.

2.1 Objetivo geral

O objetivo geral do estudo foi analisar a viabilidade técnica da aplicação de
diferentes tecnologias de medição de vazão de fluidos e avaliar o nível de
confiabilidade da medida de vazão de escoamentos de dióxido de carbono úmido. O
estudo também teve por objetivo analisar a influência da presença de vapor d’água e
de seu condensado na definição dos padrões de escoamento do gás, avaliar os efeitos
das diferentes concentrações desses contaminantes sobre os desvios de medida de
vazão, especificamente na definição do fator de sobre medição (over-reading factor)
e examinar os parâmetros de correção aplicáveis disponíveis na literatura.

2.2 Objetivos específicos

O trabalho abordado a seguir se baseou no cálculo apresentado no apêndice
A, que trata do escoamento de CO2 gasoso à pressão absoluta de 1,5 kPa e à
temperatura de 40 °C, com vapor d’água a uma umidade relativa muito próxima a
100 %, sem a presença de água na saída do fornecedor, mas com água em sua
chegada, indicando a ocorrência de condensação na tubulação, como constatado pelo
autor desta dissertação em vários pontos de consumo de uma linha de gás. No
exemplo, foi considerada uma linha de diâmetro nominal de 10”, porém o estudo deve
atender linhas de 8” a 16”.

O cálculo do apêndice B foi efetuado como se o gás fosse puro, sem umidade.
Então, apresentar uma correção, como se fosse úmido, foi um dos objetivos do estudo.
Outro objetivo, foi verificar a umidade máxima que poderia estar dispersa neste gás e
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retirá-la da vazão total estabelecendo, assim, a vazão de CO2 corrigida, ou seja, sem
vapor de água.

Também se buscou ampliar o estudo, e apresentar soluções para a medição
de vazão CO2 em outras concentrações de vapor d’água e outras pressões e
temperaturas, assim como analisar correções de medições de outros gases com
umidade.

Outro objetivo deste trabalho foi obter as incertezas mais baixas possíveis,
entre 1,5 % e 3 % da vazão medida, pois estes valores normalmente são definidos
nos contratos de comercialização deste gás. Tal incerteza deve encontrar respaldo
em calibrações de instrumentos de medição reconhecidas pelo Inmetro, com o uso de
laboratórios de calibração pertencentes à RBC ou atestadas em normas técnicas
aplicáveis à medição de gases secos. Como ainda não existem normas técnicas que
contemplem processos de medição de gases úmidos, os fatores de correção
apropriados e a estimativa das incertezas de medida para tais escoamentos foram
baseados em referências encontradas na literatura sobre aplicações correlatas.
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3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram estudadas teorias e
analisados experimentos descritos em vários trabalhos que focaram o assunto aqui
tratado. Porém, como a maior parte destes trabalhos se baseou em medições de
vazão de gás natural ou de vapor d’água a pressões mais elevadas do que as aqui
apresentadas, foi necessário adaptar esses resultados às condições consideradas no
presente trabalho. Esta adaptação incluiu verificar se tais estudos poderiam ser
empregados nas condições aqui descritas e quais seriam os impactos sobre a
incerteza da medida decorrentes dessa extrapolação.

3.1 Parâmetros de processo

Os principais parâmetros de processo envolvidos no caso estudado neste
trabalho são descritos a seguir. Os escoamentos de CO2 úmido percorrem gasodutos
de 4 km a 11 km de comprimento, sendo que a pressão do gás bruto é baixa, da ordem
de 1,5 kPa, e a temperatura do gás encontra-se entre 5 °C e 15 °C mais quente que
a temperatura ambiente e entre 5 °C a 10 °C mais quente do que o gás a ser recebido
na outra extremidade do gasoduto. Com a mistura das correntes, a queda de
temperatura ocasiona a condensação de uma parte da umidade contida no gás.

3.2 Metodologia

Foram avaliados os medidores de vazão mais comuns para este tipo de
aplicação, mostrando suas vantagens e desvantagens para o caso aqui proposto. Da
mesma forma, é comentado, mais adiante, outros medidores apropriados a aplicações
em condições diferentes das aqui propostas.
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3.3 Análise de dados

Os cálculos dos fatores de correção e os métodos de montagem dos medidores
foram avaliados por comparação, para não tomar uma única publicação como
verdadeira, mesmo que ela tenha sido avaliada por pares. Portanto, aqui somente são
apresentados métodos, cálculos e condições que se mostraram coerentes em mais
de uma publicação. Por exemplo, nos trabalhos que abordaram a utilização da placa
de orifício para a medição de gases úmidos, vários autores indicaram ser vantajosa a
utilização de placas com relações de diâmetros (β = d/D) elevadas (entre 0,6 e 0,75).
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4 ESTUDO DE CASO
O presente estudo teve como proposta avaliar a confiabilidade e a incerteza na
medição de vazão de correntes de CO2 úmido em aplicações industriais. Embora
aparentemente simples, o processo de medição incorpora um desafio técnico
relevante pois o gás sai da planta do fornecedor com quantidades desprezíveis de
água e, após percorrer alguns quilômetros de gasoduto, sofrendo uma queda de 5 °C
a 10 °C na sua temperatura média, é recebido pelo cliente na forma de um
escoamento bifásico, ou seja, uma mistura de dióxido de carbono gasoso com água.

Com o intuito de buscar uma solução para a questão da medição desse
escoamento, foram analisadas as diferentes tecnologias de medição de vazão
comercialmente disponíveis no mercado, em particular as tradicionalmente aplicadas
à medição de vazão de gases monofásicos, e consideradas como capazes de
apresentar um desempenho satisfatório na medição de escoamentos de dióxido de
carbono úmido.

Para garantir uma maior fidelidade na determinação do valor medido, o medidor
de vazão encontra-se instalado antes de qualquer equipamento pertencente ao
processo de purificação do CO2 gasoso evitando, assim, distorções ou perdas de
processo.

4.1 Gás úmido, bifásico e multifásico

No contexto do presente trabalho, o termo medição de vazão de escoamento
bifásico descreve uma medição de uma corrente de fluido onde normalmente há a
presença de um líquido e de um gás, não existindo ou podendo ser desprezados os
eventuais sólidos existentes. Já, o termo escoamento multifásico pode induzir a
existência de uma corrente com a mistura de três fases, por exemplo a sólida, a líquida
e a gasosa, ou mesmo a mistura de dois líquidos e um gás.

Estes termos são largamente utilizados na indústria do petróleo e gás natural,
onde pode existir com frequência a mistura de óleo, água e gás e se deseja saber a
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vazão individualizada de cada produto. Inclusive, sendo o gás natural uma mistura de
vários gases, este também pode ter sua composição determinada por meio do uso de
cromatógrafos.

Atualmente existem medidores concebidos para aplicações em escoamentos
multifásicos, como os equipamentos Roxar-Emerson, Schlumberger Multiphase Flow
Meter, Agar Multiphase Flow, etc. que somente operam com petróleo e gás natural,
não trabalhando com outros gases, como o vapor d’água e o CO2, por exemplo. Outros
fatores a considerar é que que tais medidores ainda não são normatizados e, via de
regra, apresentam incertezas de medida relativamente elevadas para a maioria das
aplicações.

Por sua vez, o escoamento de dióxido de carbono úmido é uma situação onde a
concentração de líquido é pequena e, sob alguns aspectos, a vazão medida pode ser
analisada e corrigida.

4.2 O processo produtivo

O objetivo do processo produtivo das empresas de produção de CO2 envolve a
produção, a purificação, armazenamento e o transporte até o consumidor final. Um
fluxograma simplificado desse processo pode ser visto na figura 5.
Figura 5 – Fluxograma do processo de purificação de CO2

Fonte: adaptado de Mellcon Engineers, 2008
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No processo, o CO2 úmido e contaminado é recebido por vasos separadores
ou ciclones, onde a maior parte da água é retirada por meio de um processo mecânico.
Seguindo o fluxograma, o gás é comprimido e sua temperatura é reduzida até atingir
valores próximos à temperatura ambiente, com o uso de trocadores de calor gás/água.
Em cada etapa de compressão e refrigeração, poderá haver a separação de água
condensada por processo mecânico, já que o aumento da pressão e a manutenção
da temperatura próxima à ambiente irá propiciar a condensação de parte do vapor
d’água contido no gás.

Após comprimido, este gás passará por vasos secadores, para a retirada de
água e de umidade por adsorção ou outro processo químico. Estes vasos operam
normalmente em pares, ou seja, enquanto um retira umidade o outro é regenerado.
Neste processo químico, a concentração de umidade atinge valores inferiores a 10
ppm.

Analisadores medem a concentração dos contaminantes que podem existir no
escoamento do gás bruto. Há a preferência por analisadores contínuos por sua maior
velocidade de detecção, pois cromatógrafos e outros analisadores de processo, que
demoram a responder, podem permitir a contaminação do tanque final de
armazenagem, uma vez que o produto pode estar contaminado e continuar sendo
armazenado até a próxima leitura e detecção da informação de perda de
especificação.

Nesse ponto do processo, o gás já poderia ser enviado para o cliente via
gasoduto, mas como raramente o consumidor do produto final está próximo da planta
de purificação, o transporte é, em quase sua totalidade, feito por meio do uso de
caminhões.

Seguindo o processo, o gás é refrigerado até passar para a fase líquida, a
pressões entre 15 bar e 30 bar e temperaturas da ordem de -30 °C.

Após liquefeito, o dióxido de carbono é armazenado em tanques pressurizados
com o mesmo elemento químico, porém em fase gasosa. A manutenção da pressão
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do gás no interior do tanque é feita por meio da vaporização do CO2 líquido, realizada
em trocadores de calor com o meio ambiente. Um desenho esquemático pode ser
visto na figura 6.
Figura 6 – Desenho esquemático de tanque criogênico de CO2

Fonte: adaptado de Praxair, 2010

A transformação do CO2 gasoso em líquido viabiliza economicamente o seu
armazenamento e transporte. Os tanques de armazenamento permitem estocar
maiores quantidades de produto sem o aumento da pressão e, por conseguinte, sem
a necessidade do aumento da espessura das paredes do vaso. Este aumento da
espessura das paredes do vaso é a justificativa mais forte para o processo de
liquefação dos gases industriais, já que o custo do transporte rodoviário é fortemente
influenciado pela massa transportada.
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Por exemplo, num tanque de 10 m 3 de volume com CO2 a 20 bar e -25 °C
poderia haver 10 555 kg (ρ = 1 055,5 kg/m3) de produto. Para obter a mesma
quantidade de CO2 armazenada no mesmo tanque, porém a 40 °C, a pressão do gás
deveria ser de 749,71 bar (condição supercrítica). As informações de massa
específica deste parágrafo foram obtidas no site webbook.nist.gov, como descrito
várias vezes neste trabalho.

A título de informação, no Brasil, o hidrogênio é transportado em pressões
superiores a 180 bar e, neste caso, em valores aproximados, uma carreta rodoviária
de 40 toneladas transporta apenas 500 kg deste gás. Logicamente, a massa
específica do H2 é diferente do CO2, mas tal comparação ilustra a necessidade.

4.3 Padrões de escoamento bifásico e formação de nível

As literaturas que tratam do assunto de escoamentos bifásicos tentam atribuir
padrões ao comportamento do escoamento, dando nomes da forma mais óbvia
possível, como os da figura 7.

Figura 7 – Tipos de escoamento bifásico

Fonte: adaptado de Shoham 2006, apud Cozin, 2015
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Porém, um fluido bifásico pode mudar o seu padrão de escoamento durante sua
passagem em um gasoduto longo. E como o caso aqui estudado não é uma linha de
descarte sanitário ou outro serviço onde existe a necessidade de se manter o nível da
tubulação, pode haver a formação de sifões em trechos mais baixos, acumulando
líquido, e nos trechos mais altos, um aumento da velocidade do líquido.

Contribuindo para a aleatoriedade do padrão de escoamento está a velocidade
do gás que pode superar os 30 m/s explicando, assim, o arraste de água por atrito
entre as fases. E quando há alteração de velocidades, devido a restrições, curvas ou
outras conexões, a pressão pode ter uma leve alteração e, estando o vapor d’água
próximo ao valor se saturação, podem ocorrer mudanças de fase, de condensado para
vapor (caso a pressão aumente) ou vaporizando a água (caso a pressão diminua).

Dessa forma, qualquer estudo que seja dependente do padrão de escoamento
deve ter a preocupação de garantir a estabilidade desse modelo, pelo menos no trecho
onde se encontra instalado o medidor de vazão.

Em todos os tipos de medidores de vazão que podem ser aplicados no caso
aqui estudado, o formato da tubulação é fundamental para a qualidade da medição.
Então, alterar o perfil de velocidades do escoamento do gás pela formação de nível
líquido em algum ponto próximo ao medidor pode ser prejudicial para a qualidade da
medição. Assim sendo, qualquer outro formato, que não o anular, irá causar este nível.
Mesmo o padrão anular, com grande quantidade de líquido, pode causar desvios no
formato do escoamento do gás. Espera-se, então, um formato próximo ao anular,
porém sem a formação de nível apresentada na figura 7.

Sendo a formação de nível de líquido prejudicial para o desempenho de alguns
tipos de medidores e sabendo que, nestes casos, o erro da medida é normalmente
tendencioso para maior, como será explicado adiante, e que na descarga do
compressor existirá muito menos vapor e líquido, é possível acompanhar a razão entre
a vazão na sucção do compressor de CO2 e a vazão na sua descarga, pois caso
ocorra um aumento no valor desta relação, isto será um indício de formação de nível
de líquido. Alarmes de processo podem ser acionados neste caso.
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4.3.1 Velocidades de escoamento

Em um escoamento bifásico, devido à sua maior viscosidade e tensão
superficial, os líquidos tendem a fluir a uma velocidade mais baixa do que os gases.
Portanto, não há uma homogeneidade de velocidade nos escoamentos de fluidos com
fases diferentes. Já, numa mistura de vapor d’água e CO2, esses gases tendem a fluir
à mesma velocidade pela regra da miscibilidade dos gases, mesmo com viscosidades
e massas específicas diferentes.

Esta característica surge como uma vantagem dos medidores de vazão que
usam o princípio da velocidade do escoamento na determinação da vazão, desde que
se possa desprezar o líquido disperso neste fluido.

A velocidade do escoamento impacta diretamente em uma das variáveis mais
importantes para a determinação da vazão do fluido, que é o número de Reynolds,
definido pela fórmula abaixo:

𝑅𝑒𝐷 =

𝑉𝐷



=

4 𝑚̇
𝜋 𝐷

(1)

onde:
ReD : número de Reynolds em relação ao diâmetro do tubo [adimensional]
V : velocidade axial média do escoamento no tubo [m/s]

 : viscosidade cinemática do fluido [m2/s]
D : diâmetro interno do tubo [m]
𝑚̇ : vazão mássica [kg/s]
µ : viscosidade dinâmica do fluido [Pa·s]

Medidores de vazão baseados nas normas aqui comentadas, requerem
números de Reynolds mínimos entre 5 000 e 10 000 e, portanto, sempre trabalharão
com escoamento em regime turbulento, que é a condição característica da grande
maioria das aplicações de medição de vazão em gases.
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4.4 A influência do escoamento bifásico nos medidores de vazão

Cada tipo de medidor de vazão será influenciado de uma forma diferente pelo
escoamento de dióxido de carbono gasoso com a presença de água e vapor de água,
conforme descrito nos próximos tópicos.

Serão listados os tipos de medidores mais utilizados atualmente em aplicações
industriais e que, devido ao tema tratado estar relacionado a medições de
faturamento, serão abordados somente os princípios normatizados ou medidores
aprovados pelo Inmetro para tal função. Na figura 8 é mostrado um exemplo de um
sistema de medição de vazão industrial.
Figura 8 – Exemplo de montagem de sistema de medição de vazão

Fonte: DP DIAGNOSTICS, 2016

4.4.1. Medidores ultrassônicos

No medidor ultrassônico por tempo de trânsito apresentado esquematicamente
na figura 9, os dois transdutores podem emitir sinais ultrassônicos no mesmo instante,
porém a recepção do sinal nestes transdutores não ocorre ao mesmo tempo, já que o
escoamento do fluido irá adiantar a recepção do sinal emitido no sentido a favor do
escoamento e atrasar a do outro. A diferença entre os dois tempos é proporcional à
velocidade média do escoamento, e este é o princípio utilizado na medição da vazão
do fluido neste tipo de medidor.
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Figura 9 – Princípio de funcionamento do medidor ultrassônico de vazão por tempo de
trânsito

Fonte: Kawakita, K., 2010.

Os fabricantes deste tipo de medidor não garantem o funcionamento adequado
de seus instrumentos na medição de CO2, pela propriedade deste gás de atenuar os
pulsos ultrassônicos. Portanto, o uso deste tipo de medidor foi descartado para o caso.

Já, a restrição para sua aplicação na medição de vazão de outros gases úmidos
refere-se à atenuação que as gotas de água poderiam causar no sinal sonoro que
atravessa o fluido. Como é sabido, ondas sonoras, quando encontram um obstáculo,
tem a sua amplitude dividida em três partes, a refletida, a desviada e a outra parte que
atravessa o obstáculo, atenuando o sinal original. Se esta atenuação é suficiente para
impedir ou prejudicar a recepção do sinal, é um tema a ser estudado.

Por sua vez, os medidores ultrassônicos por efeito Doppler, como o
apresentado na figura 10, se baseiam na alteração da frequência do eco refletido por
partículas ou gotículas presentes no escoamento do fluido principal. Porém, o eco que
seria detectado pelo sensor poderia ser decorrente do reflexo do pulso ultrassônico
nas gotas de água que, como explicado anteriormente, normalmente apresentam uma
velocidade mais baixa que a do gás, o que poderia provocar um erro na medida da
vazão do gás.
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Figura 10 – Princípio de funcionamento de um medidor ultrassônico por efeito Doppler

Fonte: Kawakita, 2010.

4.4.2 Medidores do tipo turbina

Medidores do tipo turbina, como os mostrados na figura 11, são baseados na
movimentação de rotores associados à passagem do gás. Sendo este gás, muitas
vezes, resíduos de processos, não é incomum a passagem de contaminantes que
podem danificar, corroer ou encrustar nos rolamentos ou outras partes destes
medidores. Portanto, não é comum que as empresas de purificação de CO2 utilizem
tais medidores, especialmente para o gás ainda não purificado.
Figura 11 – Turbinas para medição de vazão de gases

Fonte: adaptado de Calibrate.CO.UK Calibration & Laboratory services, 2015
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Outra dificuldade operacional refere-se à constante necessidade de
manutenção no sistema, com pressurizações e despressurizações das linhas,
procedimentos que podem causar fluxos repentinos de gás através desses medidores,
podendo ultrapassar as suas velocidades limites de operação e danificar seus
mancais e rolamentos.

4.4.3 Medidores do tipo vórtice

Como a maioria das medições de CO2 úmido se destina a operações de venda
do produto, não é recomendado o uso de medidores de vazão não normatizados. Na
ocasião do desenvolvimento do presente trabalho não havia publicação do INMETRO
referente à aprovação de modelo de nenhum fabricante destes instrumentos para
aplicação em metrologia legal.

Além disso, na aplicação proposta neste trabalho, os diâmetros típicos de
tubulação são de 200 mm a 400 mm e os medidores do tipo vórtice, normalmente, são
empregados em linhas de menor diâmetro. Por exemplo, a empresa Emerson Process
Management fabrica medidores do tipo vórtice de 12 mm até 300 mm e, a partir de
diâmetros de 150 mm, a incerteza da medida supera os 2 %, sem contar com as
correções de pressão e temperatura (Emerson, 2015).

Este tipo de medidor poderia ser calibrado para ter seu uso aprovado para
venda, porém necessitaria ser testado para gases úmidos e bifásicos, modificando
seus filtros de frequência. Como não foram encontrados trabalhos onde o uso deste
tipo de medidor foi utilizado com gases úmidos não é recomendado seu uso.

4.4.4 Medidor do tipo Coriolis

Para a aplicação aqui proposta, a baixa pressão do gás dificulta o uso de tal
tipo de tecnologia, uma vez que o medidor do tipo Coriolis se caracteriza por impor
uma elevada perda de carga ao escoamento.
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Não obstante, a maior restrição está relacionada aos grandes diâmetros de
tubulação necessários para este processo. São utilizadas linhas de 200 mm a 400
mm, e medidores do tipo Coriolis destes tamanhos inviabilizam sua aplicação devido
ao elevado custo do investimento. Em aplicações com pressões mais elevadas e de
menor diâmetro, este medidor pode ser interessante.

4.4.5 Tubo de Pitot e tubo multifuros

O tubo de Pitot e o tubo multifuros, mostrados na figura 12, obtém a vazão
medindo a diferença pressão existente entre os pontos mais afastados e mais
próximos da parede da tubulação. Teoricamente, as linhas de escoamento muito
próximas às paredes da tubulação têm velocidades mais baixas do que as linhas de
escoamento mais afastadas. Tal fenômeno ocorre devido ao atrito do fluído com a
parede do tubo. Como a pressão é inversamente proporcional a velocidade do gás
(para tubulações de área de seção constante), haverá linhas de escoamento com
maior pressão quando estas se aproximam das paredes da tubulação e menor
pressão próximo ao centro da tubulação. Sabendo que este fenômeno se intensifica
com o aumento da velocidade do escoamento e, determinando uma regra para esta
proporcionalidade, haverá aqui um medidor de vazão.

No entanto, as baixas precisões proporcionadas por estes tipos de medidores
não costumam atender aos requisitos dos contratos de fornecimento de gás.

Outro fator a considerar é que somente o tubo de Pitot é normatizado. O tubo
multifuros não é regulado por normas técnicas que definam a sua geometria e suas
dimensões e, assim, cada fabricante o desenvolve com formatos e modelos
diferentes. Isso implica na necessidade da calibração da sonda utilizada, usando as
mesmas condições e fluídos do processo.
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Figura 12 – Tubo de Pitot e tubo multifuros

Fonte: adaptados de Dwyer, 2016 e Golden Mountain Enterprise, 2016

4.4.6 Placa de orifício, tubo de Venturi e medidor do tipo cone

A placa de orifício, o tubo de Venturi e o medidor do tipo cone também operam
com base no princípio da pressão diferencial entre dois pontos do escoamento ser
proporcional à velocidade do fluido medido ao quadrado. Para potencializar o efeito
da mudança da pressão entre duas tomadas de pressão, estes tipos de medidores
utilizam restrições físicas à passagem do escoamento através da tubulação.

Teoricamente, qualquer elemento que cause uma perda de carga poderia ser
utilizado para a finalidade da medição de vazão. Seguindo esta linha, há referências
para os mais variados tipos de medidores, porém só serão discutidos aqui os
elementos normalizados.

4.4.6.1 Placas de orifício

Na figura 13 são apresentados cinco modelos de placas de orifício: a primeira
é uma placa de orifício segmental, a segunda de orifício excêntrico e a terceira com
furos de dreno, todas foram desenhadas para fluxo de gases úmidos, porém não são
normalizadas. Dessa forma, as incertezas de medida decorrentes de sua utilização
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são desconhecidas e, por isso, não serão aqui estudadas. Outras soluções serão aqui
apresentadas para minimizar os efeitos dos gases úmidos nos desenhos
normatizados.
Figura 13 – Exemplos de placas de orifício

Fonte: Termoprocesos e Instrumentacion S.A de C.V, 2008

Elemento de medição normalizado pelas normas ISO 5167, ASME MFC3M ou
AGA #3 para tubulações com diâmetros de tubulação entre 50 mm e 1 000 mm ou a
ASME MFC14M para tubulações com diâmetros de tubulação entre 6 mm e 50 mm,
as placas de orifício estão entre os elementos de medição de vazão mais utilizados
pela indústria para a medição de vazão de diferentes fluidos.

Existe a falsa impressão no mercado de que este elemento de medição possui
menores custos de fabricação e de instalação que os outros tipos de medidor, o que
nem sempre é verdade, já que para atender aos requisitos das normas, o tubo de
medição requer tratamentos específicos, que pode tornar este item mais caro que
outras alternativas.

Para a aplicação estudada, especificamente, onde a pressão do gás na linha é
baixa, exige-se cuidado com o projeto, pois a faixa de calibração do transmissor de
pressão diferencial não pode ser muito elevada, devido à seguinte regra:

Incerteza de 𝜀 = 3,5

∆𝑃
(%)
𝜅 ∙ 𝑃1

(2)
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Além de aumentar a incerteza, uma pressão diferencial elevada não pode ser
utilizada, pois a norma ISO 5167 limita a pressão diferencial à quarta parte da pressão
estática.

Seguindo as restrições anteriores e os demais requisitos das normas, é
apresentado a seguir o método de cálculo de uma placa de orifício, segundo a ISO
5167-1 e a ISO 5167-2, ambas de 2003:

𝑚̇ =

𝐶
2

√1 −

𝛽4

𝜀

𝜋
4

𝑚̇

𝑑2 2√ 2 ∆𝑃 𝜌1 , onde 𝑄 =

(3)

𝜌

0,7

106 𝛽
𝐶 = 0,5961 + 0,0261𝛽 − 0,261𝛽 + 0,000521 (
)
𝑅𝑒𝐷
2

8

0,3

+ (0,0188 + 0,0063 𝐴)𝛽

3,5

106
(
)
𝑅𝑒𝐷

(4)

𝛽4
+ (0,043 + 0,08𝑒 −10𝐿1 − 0,123𝑒 −7𝐿1 )(1 − 0,11𝐴) (
)
1 − 𝛽4
1,3
− 0,031(𝑀′2 −0,8𝑀′1,1
2 )·𝛽

(Equação de Reader-Harris/Gallagher, 1998)

19000  𝛽 0,8
𝐴=(
)
𝑅𝑒𝐷

𝑀′2 =

2  𝐿′2
1−𝛽

𝜀 = 1 − (0,351 + 0,256𝛽 4 + 0,93𝛽 8 ) [1 − (

𝑅𝑒𝐷 =

𝑉𝐷



𝜅=

=

𝑐𝑝
𝑐𝑣

4 𝑚̇
𝐷

1⁄
𝑘

𝑝2
)
𝑝1

(5)

]

(6)

(7)

(8)
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Para tomadas em canto (corner taps): L1 = L’2 = 0
Para tomadas na Flange (flange taps): L1 = L’2 = 0,0254 / D
Para tomadas D e D/2 (radius taps): L1 = 1 e L’2 = 0,47

onde:
𝐶: coeficiente de descarga da placa de orifício [adimensional]
𝑑: diâmetro do furo da placa [m]
𝐷: diâmetro interno do tubo [m]
𝑃1 : pressão estática a montante da placa [Pa]
𝑃2 : pressão estática a jusante da placa [Pa]
𝑚̇: vazão mássica [kg/s]
𝑄: vazão volumétrica [m3/s]
𝑅𝑒𝐷 : número de Reynolds do escoamento [adimensional]
𝛽: d/D [adimensional]
∆𝑝: pressão diferencial [Pa]
𝜀: fator de expansão [adimensional]
𝜅: coeficiente isentrópico [adimensional]

 : viscosidade dinâmica do fluido [Pa·s]
𝜌 : massa específica do fluido [kg/m3]

Pelas equações anteriores, é possível notar que a massa específica, a
viscosidade e a relação de calores específicos, corrigida para a mistura, são
fundamentais para o cálculo de vazão.

Existe uma série de equações e trabalhos para o cálculo da massa específica,
viscosidade e coeficiente isentrópico para componentes puros e para suas misturas.
Para os escoamentos aqui estudados, as equações de Peng-Robinson de 1976
atendem bem para a determinação da massa específica. No entanto, se for necessário
aprimorar o cálculo, o site do NIST apresenta as literaturas apropriadas para cada
fluido. A mesma fonte pode ser consultada para a determinação da viscosidade e do
coeficiente isentrópico.
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O número de Reynolds do escoamento depende da velocidade ou da vazão,
porém, o objetivo da fórmula é exatamente calcular a vazão e a velocidade e, sendo
assim, não é possível se calcular a vazão diretamente, mas somente por meio de
cálculos iterativos é que se pode chegar a uma resposta.

Além do cálculo, é necessário conhecer o perfil do escoamento, mostrado na
figura 14 e que apresenta esquematicamente o que ocorre no escoamento através de
uma placa de ofício. É possível notar que, além da redução do diâmetro e consequente
aumento da velocidade, há alterações na pressão e na temperatura. Há, também, o
plano da vena contracta, que é a seção de maior velocidade e menor pressão do
escoamento.

Figura 14 – Perfil do escoamento através de uma placa de orifício

Fonte: ISO 5167 parte2

4.4.6.2 Tubo de Venturi

Esse tipo de medidor também é empregado em medições de dióxido de
carbono e o seu formato típico é apresentado na figura 15.
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Este tipo de medidor, diferentemente da placa de orifício, dificulta a formação
de nível de líquido a montante da sua garganta. Existe uma série de trabalhos que
descrevem o uso deste tipo de medidor na medição de gases úmidos. Alguns modelos
de medidores para escoamentos bifásicos também o utilizam.
Figura 15 – Exemplo de tubo de Venturi

Fonte: adaptado de DDC-ONLINE.ORG, 2016

O método de cálculo de um tubo de Venturi segundo a ISO 5167-1 e a ISO
5167-4 de 2003 é apresentado a seguir:

𝑚̇ =

𝐶
2

√1 − 𝛽 4

𝜀

𝑄=

𝜋 22
𝑑 √ 2 ∆𝑝 
4

(9)

𝑚̇
𝜌

(10)
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𝜅

2

𝜅𝜏 ⁄𝜅
1 − 𝛽4
1−𝜏
√
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)(
)
(
2
𝜅−1
1−𝜏
1 − 𝛽 4 𝜏 ⁄𝜅

𝜏=

𝑃2
𝑃1

)
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O valor do coeficiente de descarga C é uma constante que depende
essencialmente da forma de fabricação do tubo. Para os grandes diâmetros aqui
necessários, o valor do coeficiente de descarga C é da ordem de 0,985.

A incerteza da medida de vazão realizada com o uso de um tubo de Venturi é
bem mais elevada do que a de uma placa de orifício. Enquanto a incerteza associada
ao coeficiente de descarga de uma placa de orifício inicia em 0,5 % na equação de
Reader-Harris/Gallager, a incerteza do mesmo coeficiente em um tubo de Venturi
inicia em 1,5 %, para grandes diâmetros.

Para diminuir a incerteza da medida com o uso de um tubo de Venturi, é
possível ensaiar em laboratório, gerando vazões e levantando curvas de calibração,
encontrando valores de C em função do número de Reynolds.

4.4.6.3 Medidor do tipo cone

O comitê técnico ISO/TC 30/SC 2/WG 16 publicou recentemente a parte 5 da
norma ISO 5167, que trata especificamente do medidor do tipo cone, orientando para
a adoção de uma incerteza de 5 % no valor do coeficiente de descarga, se o medidor
não for calibrado.
O V-Cone®, um modelo proprietário da empresa McCrometer, foi aprovado para
o uso em medição fiscal e de faturamento por meio da portaria Inmetro/Dimel nº 166,
de 28 de abril de 2009, na qual se define as equações de cálculos e os limites de uso
descritos a seguir:
- Vazões para a faixa de medição de 10:1, com intervalos de β entre 0,45 e 0,85 e um
diferencial de pressão mínimo de 25 Pa, podem ser calculadas por meio do uso da
expressão:

𝜋
2 𝐷2 · 𝛽2
𝑄= · √ ·
· √∆𝑃 · 𝐶 · 𝑌
4
𝜌 √1 − 𝛽 4

(13)
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 = 1 − (0,649 + 0,696 𝛽 8 ) 

∆𝑃
𝑘·𝑃

(14)

onde:
𝑄 : vazão volumétrica de fluido [m³/s]

ρ : massa específica do fluido [kg/m³]
𝐷 : diâmetro interno do tubo do medidor [m]
𝛽 : relação entre o diâmetro interno do tubo do medidor e o diâmetro externo do cone
[adimensional]
∆𝑃: pressão diferencial medida entre as tomadas de pressão [Pa]

 : fator de expansão do fluido [adimensional]
𝐶 : coeficiente de descarga obtido da calibração [adimensional]
𝑘 : coeficiente isentrópico [adimensional]

O medidor do tipo cone é promissor para a medição de gás úmido, desde que
seja ensaiado, estudado e documentado em tais condições. Como é possível ver na
figura 16, a sua geometria inibe a formação de nível de líquido a montante.

Figura 16 – Medidor do tipo cone

Fonte: adaptado de McCrometer, 2012
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4.4.6.4 Calibração dos medidores

As placas de orifício, bocais de vazão, tubos de Venturi e medidores do tipo
cone são elementos de medição de vazão de fluidos que, se cumpridos os requisitos
descritos em normas, permitem o cálculo da vazão em função da pressão absoluta,
pressão diferencial, temperatura e das características do fluido em escoamento.
Ressalte-se que cada um desses parâmetros apresenta associado ao seu valor, uma
incerteza específica.

A incerteza global da medida de vazão feita com o uso de uma placa de orifício
típica parte de um valor mínimo de 0,5 % devido à incerteza intrínseca associada ao
valor do coeficiente de descarga C fornecido pela equação empírica de ReaderHarris/Gallagher. Este valor, porém, será degradado com a incorporação das
incertezas associadas aos parâmetros do processo de medição e, também, devido a
certas condições de operação como baixos números de Reynolds ou relações de β
da placa de orifício elevadas. Ou seja, calibrar uma placa de orifício em laboratório é
um trabalho que gera pouco resultado prático já que a incerteza da medida de vazão
é acrescida por outras incertezas, como desvios dimensionais, erros de leituras da
temperatura, pressão e pressão diferencial que, quando somados, normalmente,
superam os 0,5 % do coeficiente de descarga C. Tudo isso, sem contar a dificuldade
que é a de se obter uma incerteza menor do que 0,5 % durante a calibração de um
sistema de medição de vazão por placa de orifício com um fluido compressível.

No caso dos medidores de vazão do tipo tubo de Venturi, onde a determinação
do C pode chegar a uma incerteza inicial de 1,5 %, pode ser recomendada a sua
calibração em um laboratório de vazão. Tal calibração pode melhorar a incerteza para
valores compatíveis aos de uma placa de orifício, ou seja, 0,5%.

O medidor do tipo cone descrito na norma ISO 5167-5 parte de uma incerteza
de 5 %, valor que é muito elevado para a maioria das necessidades, por isso a própria
norma já descreve os métodos de calibração aplicáveis. Este medidor deve ser
calibrado quando novo ou quando algum parâmetro dimensional, de forma ou de
qualidade superficial for alterado, por abrasão ou incrustação ou qualquer outro efeito
que altere suas características originais.
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O resultado final da calibração é uma curva ou tabela, que determina o
coeficiente de descarga C do cone em função do número de Reynolds do escoamento.
Estes parâmetros devem ser configurados no computador de vazão toda vez que
houver uma alteração na curva de calibração do medidor.

Os sensores, transdutores ou transmissores também requerem uma calibração
periódica, já que seus princípios mecânicos ou eletrônicos de transformação de sinais
de pressão e temperatura em sinais inteligíveis a um computador de vazão, sofrem
estresse e podem apresentar alteração no seu desempenho ao longo do tempo.

Para o caso aqui tratado, uma solução para os problemas seria a calibração do
sistema de medição nas mesmas condições do processo, ou seja, com dióxido de
carbono com umidade e com um gás com características semelhantes ao CO2 úmido.

4.4.6.5 Cálculo de incertezas

A norma ISO 5167 propõe uma equação prática para a estimativa da incerteza
de medida da vazão mássica do gás com o uso de placas de orifício e tubos de Venturi,
dentro de um intervalo de confiabilidade de 95 %:

2

2
𝛿𝑚̇
𝛿𝐶 2
𝛿𝜀 2
2𝛽4
𝛿𝐷 2
2
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(
)
+
(
)
(
) + (
) + ( )
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𝑚̇
𝐶
𝜀
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𝐷
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𝑑
4 ∆𝑃
4 𝜌

(15)

onde:
𝛿𝐶
𝐶
𝛿𝜀
𝜀

: incerteza sobre o coeficiente de descarga C determinado via a equação de
Reader-Harris/Gallagher
: incerteza associada ao fator de expansão,

2𝛽 4

2

𝛿𝐷 2

2

2 𝛿𝑑 2

(1−𝛽4 ) ( 𝐷 ) e (1−𝛽4 ) ( 𝑑 ) : incertezas atribuídas aos parâmetros dimensionais
1 𝛿∆𝑃 2

( ) e
4 ∆𝑃

1 𝛿𝜌 2
4

( 𝜌 ) : incertezas associadas à medição dos parâmetros de processo
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4.4.6.6 Retificadores e condicionadores de escoamento

Para a medição das pressões no escoamento, as tomadas superiores são as
mais indicadas para serem utilizadas para a medição de vazão de gás e as tomadas
inferiores para a medição de vazão de líquido, de modo a evitar a entrada de líquido
nas tomadas de gás e vice-versa. Note-se que se fosse possível girar a posição das
tomadas de pressão a 10°, 20° ou em qualquer outro ângulo em torno da tubulação,
a pressão diferencial media deveria ser a mesma, para uma mesma vazão. Porém,
isto pode não acontecer se o escoamento não estiver condicionado e axissimétrico,
ou seja, com as velocidades médias do fluido iguais em qualquer ponto de uma
circunferência, cujo centro coincide com o centro do tubo.

Para garantir o estabelecimento de um escoamento condicionado e
axissimétrico, as normas técnicas exigem a instalação de trechos retos de tubulação
a montante e a jusante de placas de orifício. Tubos de Venturi e todos os medidores
de vazão que dependem dessa condição. O trecho reto de tubulação tem por função
condicionar os escoamentos por meio do atrito do fluido com as paredes da tubulação
e fazendo uso da viscosidade do fluido para a distribuição uniforme da energia no
escoamento.

Os comprimentos dos trechos retos de tubulação são tabelados em função das
conexões mais comuns existentes em tubulações industriais. Porém, nem sempre as
instalações possuem as conexões listadas nestas normas ou, muitas vezes, não há
espaço físico para a montagem de um trecho reto de tubulação conforme o requisito
da norma.

Para reduzir os comprimentos dos trechos retos e para permitir o uso de
qualquer tipo de conexão a montante do medidor que não as tabeladas, as normas
definem a opção do uso de dispositivos denominados retificadores e condicionadores
de escoamento. Na figura 17, é mostrado um condicionador do tipo Zanker, um dos
dispositivos mais utilizados na indústria do gás natural. Este condicionador instalado
em um tubo de medição a montante da placa de orifício, pode diminuir para 17D o
trecho reto de montante, isso com qualquer tipo de conexão a montante do tubo de
medição.
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Figura 17 – Placa condicionadora de escoamento do tipo Zanker

Fonte: Ituflux, 2012

4.5 Computador de vazão

Como apresentado pelas equações anteriores, a determinação da vazão por
meio do uso de uma placa de orifício não é um cálculo simples, não apenas por ter
equações aparentemente complicadas, mas principalmente, por ser um processo
iterativo. Não se pode esquecer, ainda, que o cálculo requer leituras de pressão e de
temperatura atualizadas, pois tais variáveis afetam diretamente a massa específica, a
viscosidade e o coeficiente isentrópico do gás, que também devem ser calculados.

Até a década de 70, quando eram usados somente instrumentos analógicos no
controle de processos ou até meados da década de 80, instrumentos eletrônicos sem
recursos sofisticados, só era possível calcular a vazão de um fluido com
aproximações, como a equação a seguir:

𝑄 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 · √

∆𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗 𝑇𝑚𝑒𝑑
·
·
∆𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑗

(16)

onde:
Q:

vazão volumétrica nas mesmas condições e unidade de engenharia da vazão
volumétrica máxima de cálculo.
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Qmax : vazão volumétrica de gás com o máximo diferencial de pressão e de
temperatura de projeto (normalmente estes dados estão na folha de cálculo).
∆Pmax e ∆Pmed : máxima pressão diferencial e pressão diferencial medida
Pproj e Pmed : pressão do gás de projeto e pressão do gás medida
Tmed e Tproj : temperatura do gás de projeto e temperatura do gás medida

As unidades de engenharia poderão ser quaisquer, desde que se utilizem as
mesmas para cada variável. A única restrição é que se use valores absolutos para
temperatura e para a pressão.

Tal cálculo ainda é utilizado em alguns sistemas e possibilita uma aproximação
razoável quando a pressão e a temperatura do gás nas condições de trabalho são
próximas das usadas no cálculo e a vazão não é inferior a 1/3 da vazão máxima.
Extrapolando estas regras, os erros são aumentados.

Dependendo do modelo do processador utilizado no CLP da figura 18, não há
a opção para o uso de ponto flutuante em sua programação e, assim, aplicar a fórmula
da simplificação aqui proposta já é uma aventura. O cálculo completo, então, é
impossível.
Figura 18 – Exemplo de painel de CLP

Fonte: Lewis, 2009.
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Por sua vez, em CLPs com recursos melhorados, é possível configurar cálculos
completos como os descritos em normas.

Existem, também, computadores de vazão para aplicações em medição de
vazão para transferência de custódia como o da figura 19, que foi aprovado para essa
finalidade por meio da Portaria Inmetro/Dimel Nº 0221, de 15 de julho de 2011.

Este computador de vazão possui a vantagem de atender a norma API 21.1
Flow Measurement Using Electronic Metering Systems, Section 1 - Electronic Gas
Measurement que, entre outros assuntos, apresenta soluções de segurança,
permitindo a realização de auditorias no computador de vazão.
Figura 19 – Computador de vazão modelo FloBoss 107

Fonte: programa de configuração do FloBoss - Roclink800

Na figura 19, além da CPU, encontram-se instalados os módulos MVS, o IEC
62591 e o 8 AI/DI, somente como exemplo. Mas, há outras formas de se ler as
variáveis pressão, pressão diferencial e temperatura, para o cálculo da vazão. Assim,
serão apresentadas a seguir as formas mais comuns de se levar os sinais do elemento
de medição até uma calculadora de vazão:
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- IEC62591: padrão para o WirelessHart, como no exemplo na figura 20, permite a
comunicação entre transmissores de pressão, pressão diferencial e temperatura sem
fios, por intermédio de redes sem fio em frequência aberta de 2,4 GHz, semelhante
às redes WiFi. Porém, não é possível comparar tal sistema com a de comunicação
WiFi dos telefones celulares, pois o WirelessHart, apesar de se utilizar de tecnologia
semelhante, é muito mais confiável.

O desafio aqui é ter uma periodicidade de leitura que permita um cálculo de
vazão com um bom número de atualizações por minuto. Pois, como estes
equipamentos são alimentados por baterias, a sua durabilidade é comprometida pelo
ciclo de atualização. A durabilidade real gira em torno de 6 meses para uma
atualização de um em um segundo.
Figura 20 – Exemplo de rede WirelessHart Mesh

Fonte: HART Communication Foundation, 2014

Existe também o cartão Hart por fio que, assim como o Wireless, permite a
verificação de muitas outras variáveis além da medição requerida. É possível verificar
e alterar a faixa de calibração, os filtros de frequência programados, a temperatura da
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célula sensora de pressão e pode gerar um alarme caso esteja próximo do limite de
trabalho etc.

A propaganda desta rede Wireless é sua função denominada Mesh ou malha
em tradução livre. Os instrumentos comunicam-se com o mais próximo, de forma a
que, mesmo que um instrumento não consiga obter dados de outro, ele o fará usando
outro instrumento como ponte.

- MVS: Os sistemas multivariáveis, como o da figura 21, são equipamentos com
protocolo proprietário da Emerson, muito utilizados em medição de vazão, que
incorporam três equipamentos em um, sendo eles: um transmissor diferencial, um
transmissor de pressão e um transmissor de temperatura. Tal instrumento é um
equipamento completo para uma medição simples.

Figura 21 – Fotografia de um sistema MVS típico

Fonte: Emerson, 2016

- 8 AI/DI: este cartão recebe sinais 4 mA a 20 mA que, por ser um dos mais simples e
transmitir uma única informação por par de fios, é um dos mais seguros e, por isso,
um dos preferidos para medições de faturamento. Este cartão recebe, também, sinais
de contatos, mas por não aceitar frequências elevadas, não é empregado com
medidores de vazão do tipo turbina.
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- Pulso: há cartões que recebem sinais de pulsos, como um contato abrindo e
fechando, numa frequência relativamente elevada. A função é receber pulsos de
turbinas que cumprem a norma AGA #7 (American Gas Association – Report 7).

- Ethernet, RS232 e RS485: por estes meios físicos o computador de vazão modelo
FloBoss permite a comunicação por protocolos Modbus e ROC e podem receber
sinais de um medidor de vazão do tipo Coriolis, por exemplo.

Originalmente desenvolvido na década de 1970, pela Modicon, hoje Schneider,
o Modbus foi desenvolvido como um protocolo proprietário. Mas, em 2004, a
Schneider ajudou na formação de uma organização independente formada por
desenvolvedores e usuários e, pode ser licenciado sem taxas. Tornou-se, então, um
protocolo aberto muito utilizado na indústria, principalmente, para a interface de
equipamentos de fabricantes diferentes.

Já o ROC é um protocolo proprietário da Emerson e os drivers para sua
utilização requerem custos adicionais. Por exemplo, o driver Modbus para o
supervisório iFix é incluso no custo do software, já o driver ROC para o mesmo iFix
tem acréscimo de custo.

4.6 Amplitude de medição

Os livros do autor Gérard Delmée, os manuais técnicos da empresa Smar e
outras literaturas em português fazem referência ao neologismo rangeabilidade, que
nada mais é do que a tradução para o termo rangeability e que significa a amplitude
de uma medição. A amplitude de medição é o valor absoluto da diferença entre os
valores extremos de um intervalo nominal de indicações. Por exemplo, para um
intervalo nominal de indicações de -10 V a +10 V, a amplitude de medição é 20 V. No
Brasil, o termo “intervalo de medição” é, por vezes, erradamente utilizado no lugar de
amplitude de medição.
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Nenhum instrumento possui a mesma capacidade de fornecer medidas exatas
em qualquer valor medido. Por exemplo, com o uso de uma régua comercial comum
de 300 mm é possível medir uma peça com um comprimento de 102,1 mm com uma
boa incerteza. Porém, medir uma peça com espessura de aproximadamente 0,5 mm
será difícil e os resultados serão imprecisos.

O erro de medida proporcionado por um transmissor de pressão é calculado
em função do seu fundo de escala, e é sabido que um bom transmissor comumente
apresenta uma incerteza de medida próxima a 0,1 % do fundo de escala. Até existem
transmissores um pouco melhores, mas o valor de 0,1 % do fundo de escala é um
exemplo facilitador para o estudo proposto a seguir.

Um transmissor diferencial calibrado de 0 a 100 kPa terá uma incerteza de 0,1
kPa para qualquer valor medido. Então, se está medindo uma pressão de 50 kPa, terá
uma incerteza de 0,1 kPa, ou seja 0,2 % da pressão medida. Extrapolando o exemplo
para 10 % da escala, haverá uma incerteza dez vezes maior que a incerteza de fundo
de escala e assim por diante.

Placas de orifício e tubos de Venturi costumam apresentar uma amplitude de
medição próxima a 3:1, que pode ser melhorada com a instalação de dois ou mais
transmissores com faixas de operação complementares. Por exemplo: uma placa de
orifício pode ter dois transmissores diferenciais, um calibrado de 0 a 10 kPa e outro
calibrado de 0 a 100 kPa, ligados nas mesmas tomadas de pressão. O computador
de vazão utilizará o primeiro quando o diferencial estiver abaixo de 10 kPa e usará o
sinal do segundo quando o diferencial estiver entre 10 kPa e 100 kPa.

Para o exemplo da aplicação de medição de CO2 aqui estudado, pode haver
problemas com a amplitude de medição, já que a pressão estática na linha é próxima
a 150 kPa e a maior queda de pressão permitida pela ISO 5167-2003 é de um quarto
da pressão estática. Então, a pressão diferencial máxima é de 37,5 kPa. Como não é
costume medir menos que 0,25 kPa, teremos o intervalo máximo de 12:1, já que:
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√

37,5
= 12,24 ~12
0,25

Um problema muito encontrado em transmissores de pressão diferencial é a
definição da sua unidade de medida, pois em empresas americanas é muito utilizada
a unidade polegada de coluna de água. Porém, esta unidade de medida não pertence
ao Sistema Internacional de Unidades-SI, e não deve ser encarada como uma coluna
de uma polegada de água, mas sim como uma unidade de engenharia que possui um
fator de conversão definido pela ASME MFC14M-2003 como:
1 polegada de coluna de água = 0,036 062 3 lb/in2 = 0,248 641 1 kPa

Não se deve confundir essa unidade com a homônima europeia, que possui
outro fator de conversão. Então, para se utilizar essa unidade de engenharia, se
requer saber de onde veio e até, muitas vezes, recalcular o elemento de vazão.
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5 MEDIÇÃO DE VAZÃO DE GÁS ÚMIDO
Neste trabalho serão apresentadas várias alternativas para a mitigação do
efeito da presença de água nos medidores de vazão de gases. No entanto, nem
sempre mitigar os efeitos é suficiente para obter uma medição de boa qualidade.
Dessa forma, serão apresentadas soluções para a correção das medições de gás
úmido.

5.1 Cuidados para instalações de medição de gás úmido

No momento atual, não há normas técnicas que tratem especificamente da
instalação e da operação de medidores de vazão para gases úmidos. Dessa forma,
quando da aplicação industrial desse tipo de medição, uma das poucas alternativas
possíveis é tomar como base trabalhos realizados por diferentes autores abordando
situações diversas de medição de gases úmidos ou de escoamentos bifásicos. No
entanto, são raros os estudos relacionados especificamente ao caso aqui proposto.
Por isso, neste tópico, serão descritas instalações mais apropriadas para a medição
do CO2 úmido que combinam os descritivos de trabalhos semelhantes com as
contribuições do autor desta dissertação.

5.1.1 Cuidados na tubulação

Como apresentado no apêndice B, a velocidade média do escoamento de gás
na linha, para o caso calculado, é de 31,5 m/s, ou mais de 113 km/h. A esta velocidade,
a água formada pode ser arrastada com relativa facilidade e será depositada em
qualquer ponto da linha onde exista uma obstrução, depressão ou redução da
velocidade. Como a placa de orifício funciona como uma espécie de barreira ao
escoamento e existe um aumento da pressão à sua montante, é provável o acúmulo
de líquido e a formação de nível como a apresentada na figura 22. Tal formação de
nível de líquido modifica substancialmente o formato da seção transversal efetiva por
onde o gás escoa, alterando assim, o perfil geral do escoamento.
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Figura 22 – Formação de nível de líquido a montante da placa de orifício

Fonte: adaptado de Steven, 2011

Para analisar o efeito da formação de nível de líquido a montante de uma placa
de orifício, foram realizadas simulações numéricas do escoamento por meio do uso
do software Comsol e cujos resultados estão apresentados nas figuras 23 (situação
sem nível) e 24 (situação com nível).
Figura 23 – Velocidades do escoamento de gás através de uma placa de orifício

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso do programa Comsol, 2016.
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As simulações consideraram escoamentos de gás seco a uma velocidade de
31 m/s e pressão de 150 kPa, em uma linha de 254,5 mm de diâmetro interno e uma
placa de orifício com o furo de diâmetro de 165,43 mm, em uma tubulação horizontal
e sentido do escoamento da esquerda para a direita. Esta simulação utilizou as
mesmas informações do cálculo apresentado no apêndice B.

O índice de cores, de 0 a 120 m/s representa as velocidades do gás no interior
da tubulação. Nota-se que, quando o gás passa através da placa de orifício, a sua
velocidade aumenta devido à redução da área da seção transversal. É possível notar
o intenso gradiente de velocidades que se estabelece no escoamento ao este se
aproximar da placa de orifício e ao longo do trecho de tubulação imediatamente a
jusante da mesma.

Para simular o nível de água apresentado na figura 22, foi colocada uma figura
geométrica dentro da tubulação em formato de rampa, indo do fundo da tubulação até
a parte inferior do furo da placa de orifício. O resultado da simulação, apresentado na
figura 24, demonstra a alteração que ocorre no perfil de escoamento.
Figura 24 – Velocidades do escoamento de gás através de uma placa de orifício com
a presença de nível de líquido a montante

Fonte: Elaborado pelo autor com o uso do programa Comsol, 2016.
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Quando comparadas, as figuras 23 e 24 demonstram mudanças no perfil de
velocidades do escoamento, apesar das velocidades médias longe das placas e das
vazões serem iguais nas duas figuras. De fato, o perfil de velocidades apresentado na
figura 23 mostra uma axissimetria do escoamento ao longo de toda a tubulação. Por
outro lado, a figura 24 indica haver uma certa deflexão do núcleo do escoamento, ou
mais precisamente um certo giro do mesmo no sentido horário, ao passar pela placa
de orifício, efeito decorrente da mudança gradual da geometria da seção transversal
efetiva do escoamento provocado pela presença da rampa de líquido imediatamente
a montante da placa de orifício.

5.1.2 Cuidados com as tomadas de pressão

A formação de líquido também pode ocorrer nas linhas de transmissão de
pressão aos transmissores e, quando isso ocorre, o instrumento poderá indicar, além
da pressão efetiva de processo, a pressão exercida pela coluna de líquido presente
na linha, falseando a medição. A montagem da figura 25 pode ser utilizada para casos
como este.

Figura 25 – Linhas de transmissão de pressão com potes de condensado

Fonte: Delmée, 2003
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A figura 25 mostra o uso de potes de condensado que separam o líquido do
gás e inibe a chegada de água até os transmissores de pressão. Logicamente, este
artifício funciona somente até o enchimento dos potes de condensado com água. Por
isso, são montadas válvulas manuais abaixo dos potes e uma rotina de manutenção
deve ser cumprida para a abertura periódica destas válvulas, visando a eliminação do
líquido presente nos potes.

Porém, pode ocorrer um problema quando aplicado no caso aqui estudado.
Apesar da literatura recomendar na instalação de transmissores de pressão um
ângulo mínimo de inclinação da linha de 10° para que o transmissor fique em uma
posição mais alta e, assim, a umidade condensada na linha retorne para o pote,
poderá haver a formação de líquido dentro do corpo do transmissor, pois o seu
diafragma é bem maior do que a linha e a conexão entre os dois apresenta um formato
semelhante a um funil.

Em aplicações industriais, um transmissor de pressão calibrado de 0 a 25 kPa
é uma condição usual, e essa pressão máxima equivale, aproximadamente, a uma
coluna de 100 polegadas de coluna de água e sabendo-se que seria possível ter, em
casos extremos, aproximadamente uma polegada de coluna de água de nível dentro
do transmissor de pressão, este nível corresponderia a aproximadamente 10 % da
vazão máxima, isso em vazões próximas de zero. Dessa forma, a possibilidade de se
ter um nível de condensado dessa ordem dentro do transmissor ocasionaria um erro
de medida não tolerável.

Uma recomendação importante é a montagem do transmissor de pressão
acima da tubulação de gás, pois assim não há a necessidade de uma linha de
transmissão de pressão de diâmetro tão elevado para evitar que bolhas de água
possam obstruí-las.

Há, ainda, a recomendação da norma ISO 5167 para que o transmissor seja
instalado o mais próximo possível das tomadas de pressão pois, tendo uma linha de
pressão mais curta, ocorrerá uma maior velocidade de atualização do sinal de
pressão, evitando o típico efeito de amortecimento ocasionado por uma tubulação de
amostra longa. A figura 26 mostra um exemplo deste tipo de montagem.
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Figura 26 – Exemplo de montagem de transmissores de pressão

Fonte: Steven, 2011

Uma outra recomendação deste trabalho é a manutenção dos potes de
condensado na parte inferior da linha e, assim, evitar a formação de nível de líquido
na tubulação. Deve ser estabelecido um procedimento de purga rotineira e a inspeção
dos volumes drenados dos potes de condensado quando de sua abertura. Caso os
volumes e água purgados não sejam os usuais, a tomada de pressão ou a linha pode
estar entupida, possibilitando a formação de nível a montante da placa.

A formação de nível também é percebida nas linhas de amostra de pressão nos
transmissores. Por exemplo, em aplicações de tubos de Venturi, a norma ISO 5167
obriga a montagem de uma estrutura denominada de “triplo T”, conforme mostrada na
figura 27.
A norma ISO 5167 recomenda o uso deste dispositivo “triplo T” também em
placas de orifício, mas como não é mandatório e eleva o custo da instalação, não é
usual ver esta montagem aplicada às placas de orifício.
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Figura 27 – Tubo de Venturi com tomadas de pressão do tipo “triplo T”

Fonte: Ituflux, 2012

O “triplo T” é uma estrutura em forma de anel, que tem como objetivo realizar
uma média de quatro capturas de pressão em cada seção transversal de medição da
pressão. A saída de cada anel, para a conexão com transmissores, pode se dar por
cima ou por baixo e o projeto tem que prever estas posições durante a instalação.
Normalmente, se utiliza a saída por cima para os casos de medição de gases e por
baixo para líquidos.

Recomenda-se utilizar a mesma lógica descrita anteriormente, ou seja, usar as
linhas superiores para os transmissores e as inferiores para os potes de condensado.
Acrescente-se ainda a necessidade de uma rotina de limpeza do anel do “triplo T”
periodicamente.

Outra solução que pode ser empregada em transmissores diferenciais é o uso
de selagem com água, como apresentado na figura 28, onde as linhas de amostra de
pressão dos transmissores ficam imersas em água. Se a água não for arrastada, se
as impurezas não alterarem a massa específica da água de selagem e, ainda, se não
houver a formação de bolhas nesta água e a temperatura da água for igual para ambas
as tomadas, a montagem aqui descrita poderia ser utilizada.

Nas tomadas J1 e J2 da figura 28, deve-se preencher com água até que não
se tenha mais bolhas de água até o transmissor. Se os potes estiverem nivelados,
tem-se a mesma coluna de água nas duas tomadas e a pressão diferencial lida pelo
transmissor, será influenciada somente pela vazão do fluido.
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Figura 28 – Montagem com selagem de água

Fonte: Engineering.com, Inc, 2006

5.1.3 Condicionadores de escoamento

Como escrito anteriormente, o escoamento de gás deve estar condicionado
para permitir uma medição correta, porém não se recomenda a instalação de
condicionadores de escoamento nos trechos retos de medição de gás úmido, pois
podem propiciar a formação de nível de líquido ou, até mesmo, o entupimento de
alguns de seus furos e acabar prejudicando a medição da vazão.

5.1.4 Cálculo de base seca e base úmida

Assim como calculado no apêndice A desta dissertação, há como se determinar
a quantidade de vapor d’água presente no escoamento de gás úmido, assumindo-se
uma umidade relativa de 100 %. Tal cálculo não é previsto em computadores de vazão
como, por exemplo, o modelo FloBoss 107 da empresa Emerson.
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Porém, nada impede que seja programado no computador de vazão ou no CLP
a quantidade de vapor d’água em função da pressão e da temperatura do gás
medidas. Assim, há a condição de se totalizar dois valores, um da vazão total e outro
da vazão sem umidade, que seriam denominadas, vazões em base úmida e em base
seca, respectivamente. Logicamente, a vazão em base seca seria a vazão em base
úmida menos o vapor d’água calculado.

5.1.5 Velocidade do som em escoamento bifásico

As equações aqui descritas para o cálculo de vazão do gás somente são válidas
para escoamentos em velocidades subsônicas e, como podemos ver nas figuras 23 e
24, nenhuma velocidade supera os 266 m/s, que conforme o NIST, é a velocidade do
som para o CO2 puro a 150 kPa e 40 °C.

Porém, a velocidade do som de um escoamento monofásico difere de um
bifásico, como é possível notar na figura 29, para um escoamento de uma mistura de
ar e água com padrão de escoamento em bolhas, e neste caso existe a possibilidade
de se atingir a velocidade do som.
Figura 29 – Velocidade do som versus volume ar na água

Fonte: adaptado de Karplus, 1958, apud Garish, 2015
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Para verificar o que pode ocorrer quando um escoamento atinge a velocidade
do som, Sparapani (2006) utilizou dois vasos, um com pressão mantida constante
durante todo o teste e outro inicialmente em vácuo, que quando interligados por um
bocal de vazão, o vaso inicialmente em vácuo apresentou a elevação de pressão
descrita na figura 30:
Figura 30 – Pressão no vaso inicialmente em vácuo

Fonte: adaptado de Sparapani, 2006

A interpretação do resultado do trabalho de Sparapani (2006) revela que,
durante a parte reta do gráfico, apresentado na figura 30, foi atingida a velocidade do
som no bocal de vazão, já que a pressão subiu linearmente apesar de haver pressões
diferenciais distintas entre os vasos (para Nitrogênio, P2 ≤ 0,525 * P1). Após os 312
segundos do experimento (P2 > 0,525 * P1) é notado que o gráfico assumiu um
formato curvo, com uma redução da velocidade de subida em função da diminuição
da pressão diferencial entre os vasos e, nesta parte ocorrem velocidades inferiores à
do som no bocal de vazão.
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A este fenômeno caracterizado pelo atingimento da velocidade crítica do
escoamento se dá o nome de escoamento blocado, ou em inglês chocked-flow. Tal
fenômeno poderia ser obtido também em uma placa de orifício ou em um tubo de
Venturi e poderia falsear a medição para valores maiores do que o real.

Na prática, pode ser notar que tal situação está sendo atingida quando a
medida de vazão na sucção do compressor resulta muito superior à da sua descarga,
pois no segundo caso tem-se uma proporção menor de líquido suspenso. A solução
para tais casos seria reduzir a concentração de água em suspensão.

5.2 Determinação da quantidade de líquido por Lockhart-Martinelli
Métodos analíticos, cromatográficos ou qualquer forma de se medir umidade
resulta inviável na aplicação estudada pela existência de água e vapor de água, já que
o CO2 está com elevada umidade relativa e pode condensar água em qualquer ponto.
Da mesma forma, analisadores contínuos de processo conseguem medir até 400 ppm
de umidade em um gás, valor este que é largamente superado nas condições deste
estudo.

Assim, considerando a dificuldade de se determinar a quantidade de água por
meio de uma medição direta, a proposta do presente trabalho é determinar a
quantidade de vapor d’água disperso no CO2 gasoso, calculando-se a quantidade
para uma condição de 100 % de umidade relativa, pois este seria o pior caso.

Um artigo técnico da fabricante de medidores de umidade Vaisala (Vaisala,
2013) apresenta métodos e exemplos de como se calcular a umidade presente em
um gás em função da sua umidade relativa. Este método foi utilizado no presente
estudo a fim de se determinar a quantidade de vapor d’água presente no gás que se
deseja medir a vazão, e está demonstrado no apêndice A.

É sabido que nos processos aqui estudados, na linha de gás bruto, o CO 2 úmido
sai do fornecedor sem a presença de líquido visível. Esta observação foi realizada por
meio da abertura da válvula vent, em local próximo ao início do gasoduto.
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Já, na outra extremidade da tubulação é possível notar a presença de água,
quando da abertura da válvula vent do local. Inclusive, quando das paradas para
manutenção do sistema, se drena muita água destas tubulações. Estes pontos distam
entre 4 km e 12 km, em linhas de 8” a 16”, onde a temperatura sofre quedas de 5 ºC
a 10 °C entre o início e o final do gasoduto.

Existem limites onde a quantidade de água presente no escoamento de CO2
úmido pode ser desprezada ou, pelo menos, que a sua influência possa ser
determinada. O primeiro passo é avaliar a quantidade de água e seu vapor no
escoamento de gás úmido. E a forma prevista pela ASME 19G para verificar a
influência da água no cálculo é por meio da equação de Lockhart-Martinelli.
Desde 1949, quando Lockhart, R.W. e Martinelli, R.C. publicaram seu trabalho
sobre escoamento bifásico, ocorreram mais de 1 000 citações dessa referência em
artigos técnicos de outros pesquisadores, o que é uma evidência da importância desta
expressiva contribuição ao tema.

A fórmula 17, que resume uma das contribuições de Lockhart-Martinelli, é uma
expressão proposta para se determinar o quão bifásico é o escoamento em questão,
de modo que quanto maior o resultado, maior a quantidade de líquido.

𝑋𝐿𝑀 =

𝜌𝑔
𝑚̇𝑙
≤ 0,3
√
𝑚̇𝑔
𝜌𝑙

onde:

XLM : parâmetro de Lockhart-Martinelli [adimensional]
𝑚̇l : vazão mássica da fase líquida [kg/s]
𝑚̇g : vazão mássica da fase gasosa [kg/s]

ρg : massa específica do gás [kg/m3]
ρl : massa específica do líquido [kg/m3]

(17)
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A norma ASME MFC-19G faz uso desta fórmula apresentando um limite, onde
igual ou abaixo de 0,3, como apresentado na fórmula 17, o fluido é denominado gás
úmido e acima deste limite, a denominação passa a ser fluido bifásico.

Portanto, basta verificar o resultado da aplicação da fórmula 17 para poder, em
alguns aspectos, desprezar o líquido em uma medição. Caso o resultado supere o
limite de 0,3, a recomendação da ASME é se utilizar medidores de vazão bifásicos.
Já, abaixo deste valor, é necessário estudar a influência da presença de vapor d’água
na medição.

Para o caso estudado, o Apêndice A apresenta os cálculos que definem a
máxima concentração de vapor d’água que poderia estar presente no escoamento de
gás bruto, onde a pressão absoluta é de 151,325 kPa a 40 °C. Aplicando a fórmula de
Lockhart-Martinelli, obtém-se:

𝑋𝐿𝑀 = 0,065 97  √

2,574 3
= 0,001 07
994,6

O resultado é bem inferior a 0,3 e, neste caso, a ASME MFC19G denomina
este fluido como um gás úmido e não um fluido bifásico.

5.3 Perfil de temperatura na medição de gás úmido

Via de regra, as normas para medição de vazão são taxativas quanto à sua
validade exclusiva para escoamentos monofásicos. Assim, é possível pressupor que
fatores diferentes podem influenciar a medição de vazão de gases úmidos.

Uma das evidências que mostram que em escoamentos de gases úmidos
ocorre algo diferente do que com gases secos, pode ser demonstrado pela
comparação das figuras 14 e 31, onde na primeira é esperado um gás mais frio a
jusante da placa de orifício e na segunda se apresenta um gás mais quente, já que
parte do gelo derreteu neste ponto.
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A figura 14 foi retirada da norma ISO 5167, e é válida somente para gases
secos. Por sua vez, a figura 31 evidencia a importância dos efeitos termodinâmicos
em uma situação do mundo real. A fotografia mostra um sistema de medição de vazão
por tubo de Venturi montado no deserto, medindo gás natural úmido. Ela foi tirada
pouco depois do amanhecer durante o inverno. A tubulação é pintada de marrom. A
substância branca cobrindo a maior parte da tubulação é o gelo que se formou durante
as temperaturas mais frias durante a noite. Porém, o gelo se derreteu (ou talvez nunca
tenha se formado) em seções do sistema de medição. Isto sugere que estas secções
da tubulação sem gelo apresentam uma temperatura mais elevada do que as secções
cobertas com gelo, o que fornece evidência de que o escoamento não é isotérmico e
as mudanças de fase podem ser significativas. Uma conclusão possível a partir desta
constatação é que, quando confrontados com condições reais difíceis como esta, os
usuários de medidores de gás úmido devem estar cientes das limitações tanto da
teoria quanto dos laboratórios que realizam testes com gás úmido. Ou seja, os
usuários de medidores de gás úmido devem, portanto, esperar níveis de incerteza
maiores nas medidas de vazão de gás úmido no mundo real do que os obtidos em
laboratórios de ensaios.

Figura 31 – Medidor de gás úmido do tipo Venturi mostrando a ocorrência de efeitos
termodinâmicos significativos no escoamento

Fonte: ASME MFC19G
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Como o caso aqui estudado apresenta vapor d’água muito próximo do ponto
de saturação, mesmo as pequenas oscilações de pressão e de temperatura
apresentadas na figura 14 podem condensar parte do vapor ou evaporar parte da
água contida no fluido.

5.4 Fatores de correção para fluido bifásico

Os primeiros ensaios realizados com medidores de gases úmidos
apresentaram um erro tendencioso na determinação da vazão, pois mostraram a sua
propensão à indicação de valores maiores que os reais, se utilizadas as equações
para gases secos até aqui apresentadas. E estes erros de medida tendiam a aumentar
com o incremento da concentração de líquido no gás. Notou-se, também, que esta
tendência do erro ocorria por fatores outros que não a formação de nível no interior
das tubulações ou quaisquer outros desvios de normas.

Constatado este erro tendencioso na medição de gás úmido, posteriormente,
diversos estudos apresentaram como resultados gráficos e equações que
demonstram e corrigem tal efeito, denominando-o, em sua grande maioria, como fator
de Over-reading.

Tal pratica também é adotada em literaturas técnicas e programas de cálculo
utilizados no mercado. Um dos mais famosos programas é o Flow Consultant que é
comercializado pela empresa R. W. Miller & Associates e é adotado por vários
fabricantes de medidores de vazão no Brasil, tais como a Flowmaster, a Digimat e a
Ituflux. Este software possui fatores de correção para o caso de gases úmidos, como
os de Murdock e James. Porém, existem vários outros trabalhos de correção para
gases úmidos, sendo que alguns deles são listados a seguir: Murdock (1962), James,
(1965), Bizon (1964), Lin (1982), Chisholm, (1974), De Leeuw (1997), Steven (2005),
Xu e al. (2003), e Moura e Marvillet (1997).

No entanto, antes de discutir alguns destes trabalhos e sua influência para o
caso aqui estudado, é importante verificar quais fatores podem melhorar a qualidade
da medição, o que será analisado com o uso das figuras 32, 33, 34 e 35.
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A figura 32 apresenta duas informações importantes, a primeira é o aumento
do erro com o aumento do parâmetro de Lockhart-Martinelli, e a segunda informação
é a maior dispersão dos resultados quanto maior a concentração de vapor de água.
Então, quanto menos água existir dispersa na tubulação, menor será o fator de
correção (Over-reading factor) e menores deverão ser as incertezas, quando do uso
das fórmulas de correção.
Figura 32 – Dispersão dos erros de medida versus parâmetro de Lockhart-Martinelli
para um tubo de Venturi de 6”

Fonte: adaptado de ASME MFC-19G

Figura 33 – Fator de Over-reading versus parâmetro de Lockhart-Martinelli para
placas de orifício com diferentes β

Fonte: adaptado de Steven, et. al 2011
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A figura 33, mostra que com as placas de orifício ocorre o mesmo fenômeno
apresentado na figura 32 com o tubo de Venturi. Mostra, ainda, que com o aumento
da relação de diâmetros β da placa ocorrerá uma pequena redução no fator de Overreading. Conclui-se que, nas aplicações práticas, deverá ser buscada esta condição
que, além de reduzir a perda de carga no escoamento, é interessante para a melhorar
a incerteza do coeficiente de expansão. É importante ressaltar que, quanto maior o
valor da relação de diâmetros β, maior será a incerteza associada ao coeficiente de
descarga C da placa. No entanto, de acordo com a norma ISO 5167, este aumento da
incerteza só se inicia a partir de β > 0,62.
Para se manter um β elevado, pode ser necessária a redução do diâmetro do
gasoduto ao longo do trecho de medição, o que não é um problema, já que isso não
ocasionará uma perda de carga excessiva, se não ocorrer uma perda de carga
elevada na placa de orifício, que é o ponto de maior perda de carga no trecho de
medição. A lógica por trás desta solução é que, com um β maior, haverá uma menor
perturbação no escoamento do gás durante a sua passagem pelo elemento medidor
de vazão.

Figura 34 – Fator de Over-reading versus parâmetro de Lockhart-Martinelli para
diferentes razões de massas específicas entre a fase líquida e a fase gás

Fonte: adaptado de Steven, R. et. al 2011
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Outra verificação interessante é que, para um mesmo valor do parâmetro de
Lockhart-Martinelli, quanto mais próxima de 1 for a relação das massas específicas,
ou quanto mais próxima a massa específica da fase gás da fase líquida, menor será
o fator de Over-reading. Isso pode ser visto na figura 34, onde DR é a Density Ratio
(DR = ρg / ρl) ou razão de massas específicas entre a fase líquida e a fase gás.

Quanto mais próximas forem as massas específicas, mais homogêneo tende a
ser o comportamento do escoamento. Como normalmente a massa específica do gás
é menor que a do líquido e, aumentando-se a pressão tem-se um incremento mais
significativo da massa específica da fase gasosa do que na fase líquida, obtendo-se
uma melhor homogeneidade em altas pressões. No entanto, como o caso aqui
proposto é estudar escoamentos de CO2 úmido a baixa pressão, não será possível
implementar esta solução aqui para reduzir o fator de Over-reading.

Figura 35 – Fator de Over-reading versus parâmetro de Lockhart-Martinelli para
placas de orifício

Fonte: Steven, R. et. Al, 2011.

A figura 35 apresenta um conjunto relevante de dados experimentais obtidos
por diferentes laboratórios acerca do comportamento do fator de Over-reading em
função do parâmetro de Lockhart-Martinelli para placas de orifício. O primeiro conjunto
de dados plotados formando uma faixa inclinada ascendente refere-se às medições
de gás úmido sem correção. Por sua vez, a faixa mais horizontal, representam os
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mesmos resultados experimentais corrigidos pelos respectivos fatores de Overreading com base na equação de Chisholm (1967), apresentada na equação (22). É
possível notar que os valores corrigidos resultam dentro de uma faixa com amplitude
de 2 %, quando o parâmetro de Lockhart-Martinelli XLM é menor que 0,1, atendendo
ao caso aqui tratado, onde o XLM = 0,00107.

5.5 Método matemático para a determinação do fator de Over-reading

A placa de orifício é uma das tecnologias mais interessantes para a medição
de vazão de gás por conta de diversas vantagens, dentre as quais podem ser
mencionadas a robustez do elemento primário, a não necessidade de calibração da
placa em um laboratório de vazão, a definição em norma dos requisitos de projeto,
fabricação e utilização, a facilidade de adequação às mudanças na vazão da linha,
etc.

No entanto, quando o projeto ou o cálculo não é bem realizado e até alguns
requisitos de montagem não são bem executados, existe a possibilidade de um erro
tendencioso, mas normalmente constante. Por exemplo, se a furação de uma tomada
de pressão apresentar um ângulo, diâmetro ou um acabamento diferente do
normalizado onde o escoamento possa alterar a pressão medida de uma maneira
sistemática, o erro poderá ser uniforme. Dessa forma, se for possível determinar o
fator de correção desse erro, o resultado da medição poderá ser mais exato.

Esse fator de correção para gás natural é previsto nos regulamentos técnicos
de medição gás natural, na norma API 21.1 e nos computadores de vazão,
principalmente para aplicações com medidores do tipo turbina, mas nada impede o
seu uso com outras tecnologias de medição de vazão. O mesmo conceito de correção
pode ser aplicado ao caso da medição de gases úmidos. Então, o fator de Overreading, a ser apresentado a seguir, pode ser aplicado para corrigir as medidas de
vazão de gás úmido.
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5.5.1 Método de James para determinação do fator de Over-reading

Apesar de ser uma alternativa para o fator de correção para gases úmidos no
programa Flow Consultant, escrito pelo Miller, o método de James (1965) não teve
muitas referências em estudos mais atuais, tendo sido praticamente abandonado em
pesquisas mais recentes. A seguir, é apresentada a sua principal equação, para
referência:

𝑂. 𝑅.𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠 =

√

𝑛
𝑋𝐿𝑀

(𝜌
𝑔

∆𝑃
(1 − 𝑋𝐿𝑀 )1,5
+
)
𝜌𝑙

(18)

5.5.2 Método de Murdock para determinação do fator de Over-reading

Apesar de antigo, o método de Murdock (1962) tem sido um dos fatores de
Over-reading mais estudados e é uma referência interessante para se pesquisar,
quando se aborda assuntos correlatos.

Murdoch não se preocupava somente em verificar a influência dos gases
úmidos nos algoritmos de medição existentes. Ele misturava seus algoritmos com o
cálculo da vazão, dificultando de certa forma o entendimento destes. Inclusive, alguns
dos limites apresentados, a seguir, não são aceitos em normas, como o diâmetro da
linha inferior a 50 mm.
Para o caso aqui estudado, tem-se diâmetros e β maiores que os utilizados nos
ensaios de Murdock. Portanto, há o risco de se extrapolar valores não ensaiados. A
seguir, são apresentadas as condições para aplicação das equações de Murdock:

31,8 mm < D < 101,6 mm
1,01 bar < P < 63 bar
0,025 bar < ∆𝑃 < 1,25 bar
0,11 < XLM < 0,98
13 000 < Redg < 1 270 000
0,2602 < β < 0,5
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𝑂. 𝑅.𝑀𝑢𝑟𝑑𝑜𝑐𝑘 =

𝑞𝑚,𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝜌𝑔 𝐶𝑑𝑔
𝑚𝑙
= 1 + 1,26 · (
·√
)
𝑞𝑚
𝑚𝑔
𝜌𝑙 𝐶𝑑𝑙

(19)

Note-se que os valores dentro dos parênteses são muito parecidos com o
cálculo proposto por Lockhart-Martinelli, inclusive algumas literaturas denominam esta
parte da equação como Lockhart-Martinelli modificada. A modificação é a inclusão dos
coeficientes de descarga do líquido e do gás, calculados separadamente.

5.5.3 Métodos de Bizon e de Collins para determinação do fator de Over-reading

Estes métodos, descritos no trabalho de Bertani (2010), apresentam incertezas
que dependem dos valores experimentais e, então, requerem seu emprego após a
realização de testes funcionais semelhantes aos que serão utilizados. A grande
questão é como realizar os experimentos e como manter a medição dentro dos
valores, mas se um laboratório de vazão conseguir realizar experimentos com
resultados confiáveis, estes seriam provavelmente um dos melhores métodos
propostos. A escolha entre estas equações dependeria dos resultados dos
experimentos.

√ ∆𝑃

𝑂. 𝑅.𝐵𝑖𝑧𝑜𝑛 =
(

𝑎 𝑋𝐿𝑀 𝑏 (1 − 𝑋𝐿𝑀 )
+
)
√𝜌𝑔
√𝜌𝑙

(20)

√ ∆𝑃

𝑂. 𝑅.𝐶𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑠 =
(

𝑎 𝑋𝐿𝑀 𝑏 (1 − 𝑋𝐿𝑀 ) 𝑐 √𝑋𝐿𝑀 (1 − 𝑋𝐿𝑀 )
+
+
)
4
√𝜌𝑔
√𝜌𝑙
√𝜌𝑔 𝜌𝑙

(21)

onde os fatores a e b na primeira equação e a, b e c na segunda equação são valores
obtidos experimentalmente, e ∆P está entre 0 e 1 para 0 a 100 % da pressão
diferencial.
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5.5.4 Método de Chisholm para determinação do fator de Over-reading

O método de Chisholm (1967) para determinação do fator de Over-reading
pode ser considerado um dos melhores métodos propostos até o momento.

1⁄
4

𝜌𝑔 1⁄4
𝜌𝑙
𝑂. 𝑅.𝐶ℎ𝑖𝑠ℎ𝑜𝑙𝑚 = √ 1 + [ ( ) + ( )
𝜌𝑙
𝜌𝑔

] 𝑋𝐿𝑀 + (𝑋𝐿𝑀 )2

(22)

A figura 35 anterior mostrou que, quando o parâmetro de Lockhart-Martinelli é
inferior a 0,1, os fatores de Over-reading calculados por intermédio do método de
Chisholm permitem que as medidas de vazão corrigidas resultem dentro de uma faixa
de ±2 %, o que é bastante satisfatório em termos de medições de gases úmidos.

5.5.5 Método de De Leeuw para determinação do fator de Over-reading

O trabalho de De Leeuw, (1997), ajustado pelo National Measurement System
(2010), foi um dos que melhor definiu o fator de Over-reading, até por ser um
aprimoramento do método de Chisholm, sendo que este último atende à incerteza
esperada para o baixo valor de XLM apresentado.

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = √ 1 + 𝐶 · 𝑋𝐿𝑀 + (𝑋𝐿𝑀 )2

𝑋𝐿𝑀 =

𝜌𝑔
𝑚̇𝑙
𝑄𝑙
𝜌𝑙
=
√
√
𝑚̇𝑔
𝜌𝑙
𝑄𝑔
𝜌𝑔

(23)

(24)

𝑛

𝜌𝑔 𝑛
𝜌𝑙
𝐶 =( ) +( )
𝜌𝑙
𝜌𝑔

(25)
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onde:

ρg : massa específica do gás [kg/m3]
ρl : massa específica do líquido [kg/m3]
𝑚̇g : vazão mássica do gás [kg/s]
𝑚̇l : vazão mássica do líquido [kg/s]
n = 0 para escoamento estratificado
n = 0,25 conforme Chisholm (1967)
n = 0,5 para escoamento homogêneo (requer massas específicas próximas, não é o caso)
n = 0,41~0,606, de acordo com De Leeuw, conforme abaixo:
𝑛 = 0,41 𝑠𝑒 0,5 ≤ 𝐹𝑟𝑔 ≤ 1,5
𝑛 = 0,606 · (1 − 𝑒 −0,746𝐹𝑟𝑔 ), 𝑠𝑒 𝐹𝑟𝑔 > 1,5

𝐹𝑟𝑔 =

𝜈𝑔
√𝑔𝐷

√

𝜌𝑔
𝜌𝑙 − 𝜌𝑔

Frg : número de Froude [adimensional]
vg : velocidade do gás [m/s]

g : aceleração da gravidade [m/s2]
D : diâmetro do tubo [m]
E, para o caso proposto no apêndice B, teremos:

𝑋𝐿𝑀 =

𝐹𝑟𝑔 =

𝜌𝑔
𝑚̇𝑙
𝑄𝑙
𝜌𝑙
=
= 0,00107
√
√
𝑚̇𝑔
𝜌𝑙
𝑄𝑔
𝜌𝑔

31,67
√ 9,8 · 0,10226

· √

2,5743
= 1,6116
994,6 − 2,5743

𝑛 = 0,606 · (1 − 𝑒 −0,746 · 1,6116 ) = 0,4239
2,5743 0,4239
994,6 0,4239
𝐶=(
)
+ (
)
= 12,57
994,6
2,5743

(26)
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𝑂𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = √1 + 12,57 · 0,00107 + (0,00107)2 = 1,0068

𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 14860 /1,0068 = 14760 kg/h

Programar as fórmulas anteriores em um CLP com bons recursos não é difícil,
o que torna possível aplicar os fatores de correção. Já, no computador de vazão
FloBoss 107 também é possível, mas será necessário avaliar se a quantidade de
operações matemáticas não vai retardar a taxa de scan do equipamento. Se causar
retardos, seria melhor utilizar um computador de vazão com mais recursos como, por
exemplo, o ROC 809 da Emerson, apresentada na figura 36, e cujo modelo também
é aprovado pelo Inmetro por meio da Portaria Inmetro/Dimel n.º 0198, de 01 de julho
de 2011.

Figura 36 – Computador de vazão ROC 809 da Emerson

Fonte: Emerson 2015

Seguindo o exemplo de uma medição colocada após um separador de baixa
eficiência, com 1 % de condensado no volume total, obtém-se o seguinte resultado:

𝑋𝐿𝑀 = (0,000 054 43 · 0,99 + 0,01) · √

𝐹𝑟𝑔 =

31,67
√ 9,8 · 0,10226

· √

994,6
= 0,1976
2,5743

2,574 3
= 1,6116
994,6 − 2,5743
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𝑛 = 0,606 · (1 − 𝑒 −0,746 · 1,611 6 ) = 0,4239
2,5743 0,4239
994,6 0,4239
𝐶=(
)
+(
)
= 12,57
994,6
2,5743

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = √1 + 12,57 · 0,1976 + (0,1976)2 = 1,8769

𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 14860 /1,8769 = 7917 kg/h

Com 1 % de condensado, em volume no escoamento, obtém-se um fator de
Over-reading de aproximadamente 1,9. Ou seja, o sistema de medição estará
indicando quase o dobro da vazão real. A incerteza, no caso, também será mais alta,
podendo superar os 2 % desejados.

Já, com 2 % de condensado, em volume, os modelos matemáticos são
extrapolados e não há, segundo a ASME MFC 19G, como utilizar este tipo de
instrumento, já que o valor limite de 0,3 para o parâmetro XLM de Lockhart-Martinelli é
ultrapassado.

5.6 Outros usos que podem tirar proveito dos estudos aqui abordados

O foco deste trabalho foi a medição da vazão de escoamentos de CO2 úmido a
baixa pressão, porém outros casos e usos para o CO2 úmido ou para outros gases
úmidos, serão abordados a seguir.

5.6.1 O CO2 supercrítico e seus usos

Há muitos trabalhos apresentados, hoje em dia, para armazenar grandes
quantidades de CO2 no subsolo, a fim de não aumentar a sua concentração na
atmosfera, ou injetá-lo em poços de petróleo para auxiliar na retirada do óleo e gás.
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A empresa Dow, por exemplo, possui um produto denominado ELEVATE®, com
o qual se alega ser possível recuperar mais petróleo do que com o CO2 puro.
O ELEVATE® é uma mistura de CO2 e água, que forma uma espuma que
aumenta a massa específica do gás e, quando colocado no poço injetor, dificulta sua
saída pelo poço produtor, por meio da segregação gravitacional.

Para os casos de recuperação de petróleo ou armazenamento no subsolo, o
CO2 é utilizado em sua fase supercrítica e, como é possível verificar na figura 37,
nestas condições temos altas pressões, mas temperaturas não muito elevadas. A
vantagem do uso do CO2 é a viscosidade baixa deste fluido, que pode mais facilmente
permear por fissuras do subsolo e ser armazenado ou ocupar espaços onde existam
gás e óleo e auxiliar na sua recuperação.

Figura 37 – Estados físicos do CO2

Fonte: adaptado de Staub, 2004

Uma placa de orifício ou um tubo de Venturi também poderia ser utilizado nesse
caso, mas para essa aplicação específica, o medidor do tipo Coriolis apresenta
vantagens já que, além de apresentar uma boa exatidão na medida de vazão, ele
pode medir também a massa específica do fluido. Conhecendo-se a massa específica
de cada fluido separadamente, é possível quantificar a vazão de cada elemento
isoladamente.
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Na prática, um medidor do tipo Coriolis pode enviar o sinal de vazão mássica e
massa específica para um CLP ou um computador de vazão. Este CLP ou computador
de vazão, pode ser programado para calcular a massa específica de cada fluido em
função da pressão e da temperatura e, assim, por simples regra de três, determinar a
vazão de cada fluido. Isto só é possível com uma mistura binária, pois, se houver mais
componentes, teremos mais variáveis que equações a serem resolvidas.

Alguns modelos de medidores Coriolis, como os da empresa Endress+Hauser
por exemplo, podem indicar também a viscosidade do fluido, o que poderia
acrescentar uma informação a ser utilizada na determinação de um terceiro fluido no
escoamento. Não obstante, esta é uma proposição que requer maiores estudos.

É importante ressaltar que o medidor Coriolis não é ideal para aplicações em
escoamentos de gases com baixa massa específica, mas, no caso do CO2
supercrítico, tem-se uma massa específica próxima da água líquida, o que é
apropriado para este medidor. Os diâmetros de linha neste tipo de aplicação não são
tão grandes quanto os de escoamentos de CO2 úmido a baixa pressão, viabilizando
economicamente esta solução.
Figura 38 – Desvio Coriolis x Lockhart-Martinelli

Fonte – adaptado da ASME MFC 19G
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As aplicações com medidores Coriolis ficam comprometidas com valores
elevados do parâmetro de Lockhart-Martinelli (XLM), como pode ser observado na
figura 38. Convém, então, ensaiar a mistura em um medidor Coriolis, antes de adotar
este medidor e estudar um separador de umidade.

5.6.2 Medições de outros gases úmidos

O foco deste trabalho foi a medição de escoamentos de CO2 úmido, porém
qualquer gás úmido poderia seguir os mesmos princípios aqui colocados. O cálculo
da empresa Vaisala (2013), usado no apêndice A, apresenta intervalos de
confiabilidade que, se forem atendidos, funcionarão com quaisquer gases acrescidos
de vapor de água.

Caso a umidade relativa seja de 100 % e ainda assim existir água livre na
tubulação, recomenda-se a instalação de um vaso separador pois, como visto,
qualquer condensado livre na tubulação é extremamente prejudicial para a medição
de vazão.

Se a pressão for mais elevada, haverá uma maior exatidão da medida de vazão,
já que o gás terá uma massa específica maior e mais próxima do líquido e, assim,
haverá uma mistura mais homogênea. Além disso, uma pressão mais elevada,
possibilitaria a existência de menos vapor em suspensão no escoamento.
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6 DISCUSSÃO
Nesta seção, serão feitas análises e comparações entre este trabalho e outros
semelhantes, além de descrever o motivo pelo qual, neste estudo, somente foram
utilizados tubos de medição instalados na posição horizontal. Além disso, serão
apresentadas sugestões para trabalhos complementares que poderiam ser
desenvolvidos no âmbito do tema tratado no presente estudo.

6.1 Críticas e comparações

Para toda equação apresentada, e que não é apenas uma demonstração do
caminho seguido até a fórmula final, houve um exemplo numérico. Muitos trabalhos
encontrados na literatura apresentam fórmulas e métodos que, quando aplicados,
nem sempre proporcionam resultados satisfatórios por falhas na apresentação ou
dificuldades no entendimento. Assim, um exemplo auxilia a compreensão e tende a
inibir eventuais falhas na apresentação.

O estudo de caso da medição de vazão de CO2 úmido em uma planta industrial
é a linha mestra do trabalho, mas não é o único resultado interessante da presente
dissertação, pois é possível extrapolar seus conceitos para outras aplicações e
situações, dentro dos intervalos aqui descritos. Algumas destas aplicações foram
citadas no trabalho.

Normalmente, uma dissertação não aborda contratos comerciais, mas sendo
este um caso prático, beirando o limite do conhecimento tecnológico atual e sem uma
base normativa sustentável, propostas isoladas não poderiam garantir uma solução
técnica completa. Assim, mais do que a coleta de informações contratuais usuais,
foram apresentadas sugestões para a aplicação do trabalho aqui descrito.
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6.2 Posição da montagem do sistema de medição

Os trabalhos utilizados como fontes de pesquisa para a presente dissertação
apresentaram, em praticamente todos os casos, sistemas de medição montados na
posição horizontal. Porém, as aplicações de medidores bifásicos normalmente
requerem que seus tubos de medição sejam instalados na direção vertical, com o
fluido escoando de baixo para cima. Uma montagem na direção vertical minimiza
vários problemas típicos de linhas horizontais, como a formação de nível a montante
do medidor, desbalanceamentos de energia no escoamento e separação de fases por
conta da força da gravidade etc.

Obviamente, as diferenças entre as montagens dependem dos objetivos de
cada medição, pois quando monofásicos, os escoamentos podem ter qualquer
posição de montagem. Por exemplo, no caso de escoamentos de gás úmido (XLM <
0,3) a montagem mais estudada é a horizontal, pois procura-se medir somente o gás
e desprezar o líquido, sendo este o caso aqui proposto. Por outro lado, para
escoamentos bifásicos (XLM > 0,3), onde se deseja medir as vazões do líquido e do
gás, a montagem mais apropriada é a vertical, lembrando que tais medidores são
estudados para aplicações em correntes de óleo, gás natural e água e, portanto, não
se aplicando ao caso estudado.

6.3 Sugestões para trabalhos futuros

Sendo a medição de vazão de gases úmidos uma ciência ainda em
desenvolvimento, existe um campo vasto para pesquisadores desenvolverem seus
trabalhos. Algumas ideias para pesquisas futuras são sugeridas a seguir.

A primeira sugestão seria voltar a pesquisar e normatizar as placas de orifício
dos tipos excêntrica e segmental, pois seus desenhos são mais apropriados para
aplicações com gases úmidos, já que minimizam a possiblidade de formação de nível
a montante da placa. Não é interessante voltar a utilizar furos adicionais de dreno,
para o caso estudado, já que na prática tais furos costumam entupir. Todos estes
tópicos são discutidos na norma ISO-TR-15377, de 2007.
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Os trabalhos de Bizon e Collins citados no presente trabalho, baseados em
fatores experimentais, são os que mais devem se aproximar do real, já que tubos de
Venturi e placas de orifício costumam proporcionar uma boa repetibilidade das
medidas. Dessa forma, uma boa quantidade de experimentos, com diferentes gases
e com diferentes teores de umidade poderia gerar uma base de dados confiável a
ponto de permitir uma futura normalização desses medidores para tais aplicações.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A medição de vazão de escoamentos de CO2 gasoso úmido beira o estado da
arte no tema da metrologia de vazão de fluidos, uma vez que até o momento existe
na literatura apenas um número limitado de estudos e experimentos sobre o tema,
fato que ainda não permitiu que uma regra ou uma orientação técnica única e definitiva
pudesse ser estabelecida para o cômputo da vazão medida em cada condição de
umidade contida no gás.

A importância de se medir corretamente esta variável é incontestável, pois
qualquer empreendimento, para ser viabilizado, requer uma garantia de retorno
financeiro. Isso somente pode ser obtido se as grandezas chave puderem ser medidas
corretamente, proporcionando uma confiabilidade e transparência acerca dos
volumes de gás produzidos e comercializados ou, ainda, um correto balanço de massa
no processo de produção de uma planta industrial.

O estudo aqui desenvolvido avaliou diferentes métodos de cálculo e intervalos
de confiabilidade para medições de vazão de gases úmidos. Como um resumo geral
da análise para medições com placas de orifício, a figura 35 mostrou a existência de
uma envoltória de variabilidade de ±2 % resultante do uso do fator de correção de
Chisholm, para valores do parâmetro de Lockhart-Martinelli (XLM) menores que 0,1,
concluindo ainda que, quanto menor este parâmetro, menor é a variabilidade da vazão
corrigida por meio do uso do referido fator de correção. E, como o caso aqui abordado
apresenta um XLM = 0,00107, é possível concluir que o fator de correção calculado
possui uma incerteza melhor que 2 %, cumprindo o objetivo estabelecido
originalmente que era de uma incerteza entre 1,5 % e 3 %.

Se for adotado para o caso prático estudado o fator de correção de Overreading encontrado de 1,0068 %, além de reduzir os custos com a aquisição de
matéria prima, isso contribuirá para determinar as deficiências no processo, pois é
possível concluir que este valor de aproximadamente 0,7 % de gás não está sendo
perdido em algum ponto da planta, mas sim sendo medido falsamente a maior.
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Foi constatado, ainda, no estudo que ineficiências ou limitações operacionais
do separador de umidade, que permitam a liberação de água na corrente de CO2
gasoso, mesmo que em pequenas quantidades, serão extremamente danosas à
confiabilidade da medição de vazão. Dessa forma, ações que evitem ou minimizem a
ocorrência destas falhas, a exemplo do dimensionamento correto do vaso separador
e da avaliação periódica da quantidade de condensado purgado nas tomadas de
pressão do elemento de medição, devem ser implementadas sempre que possível.
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Apêndice A – Cálculo ASME MFC19G 2008
De acordo com a ASME MFC-19G−2008 (Technical Report) Wet Gas
Flowmetering Guideline, a fórmula do parâmetro de Lockhart-Martinelli a seguir
permite definir se o fluido em questão pode ser considerado um gás úmido ou se
deverá ser tratado como um fluido bifásico.

X lm 

Força de inércia do líquido fluindo só
m
 l
Força de inércia do gás fluindo só
m g

 g Ql

l Qg

l
 0,3
g

(27)

A relação entre a massa de líquido e massa de gás pode ser verificada pelas
fórmulas a seguir, descritas em W. Wagner and A. Pruß, 2002. Porém, o documento
da Vaisala (2013) simplificou e ordenou, de forma a dar uma melhor compreensão:

𝜗 =1−

𝑇
𝑇𝑐

𝑃𝑤𝑠
𝑇𝑐
(𝐶 𝜗 + 𝐶2 𝜗1,5 + 𝐶3 𝜗 3 + 𝐶4 𝜗 3,5 + 𝐶5 𝜗 4 + 𝐶6 𝜗 7,5 )
𝑙𝑛 ( ) =
𝑃𝑐
𝑇 1
onde:
𝑇

= temperatura do fluido [K]

𝑃𝑤𝑠

= pressão de saturação do vapor [hPa]

𝑇𝑐

= temperatura crítica, 647,096 [K]

𝑃𝑐

= pressão crítica, 220 640 [hPa]

Ci

= coeficientes:
𝐶1

= -7,859 517 83

𝐶2

= 1,844 082 59

𝐶3

= -11,786 649 7

𝐶4

= 22,680 741 1

𝐶5

= -15,961 871 9

𝐶6

= 1,801 225 02

(27)

(28)
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As fórmulas, a seguir, nada mais são do que a lei de Dalton para pressões
parciais, mas mais uma vez, ordenadas pela Vaisala (2013):

𝑋 = 𝐵 ∙ (𝑃

𝑃𝑤

𝑡𝑜𝑡 −𝑃𝑤 )

; onde 𝐵 =

𝑀(𝐻2 𝑂)
𝑀(𝐶𝑂2 )

Aplicando-se as fórmulas anteriores ao caso aqui estudado:

𝜗 =1−

𝑙𝑛 (

313,15
= 0,516 1
647,096

𝑃𝑤𝑠
647,096
(−7,859 517 83  0,516 1 + 1,844 082 59  0,516 11,5
)=
220 640
313,15
− 11,786 649 7  0,516 13 + 22,680 741 1  0,516 13,5
− 15,961 871 9  0,516 14 + 1,801 225 02  0,516 17,5 )

𝑃𝑤𝑠 = 73,85 hPa

𝐵=

18,015
44,01

= 0,409 3 ;

73,85

𝑋 = 0,4093 ∙ (1 513,250−73,85) = 0,021 03

Consultando o site do NIST (http:\\webbook.nist.gov, consulta em 14.10.2015):
𝜌𝐻2𝑂@40°𝐶,151,325𝑘𝑝𝑎𝐴 = 994,6 𝑘𝑔/𝑚3
𝜌𝐶𝑂2@40°𝐶,151,325𝑘𝑝𝑎𝐴 = 2,57 43 𝑘𝑔/𝑚3
Ou, a 40 °C e a 151,325 kPa haverá 2,103 % de massa de vapor d’água no
fluido, se a umidade relativa for de 100 %. Para o pior caso, toda esta umidade relativa
se transformará em líquido na medição e, como proposto, assumindo que a saída de
CO2 do fornecedor não possua condensado, o cálculo de Lockhart-Martinelli resultará:
𝑋𝑙𝑚 =

𝜌𝑔
𝑚̇𝑙
2,574 3
→ 0,021 03√
= 0,001 07
√
𝑚̇𝑔
𝜌𝑙
994,6

Desta informação, é possível concluir que:
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𝑚̇𝑙 𝜌𝑔
𝑄𝑙 𝜌𝑙
2,574 3
𝑄𝑙
994,6
𝑄𝑙
√
=
→ 0,021 03√
=
→
= 0,000 054 43
√
√
𝑚̇𝑔 𝜌𝑙
𝑄𝑔 𝜌𝑔
994,6
𝑄𝑔 2,574 3
𝑄𝑔
Ou, que 0,005443 % em volume é de condensado, para o caso de condensar
todo o volume de vapor disperso no CO2. Esta conclusão será útil para verificar o que
irá acontecer se o separador existente na saída do fornecedor não for eficiente e, por
exemplo, deixar passar 1 %, em volume, de água no gás bruto:

𝑋𝑙𝑚 =

𝑄𝑙 𝜌𝑙
994,6
→ (0,000 054 43 ∗ 0,99 + 0,01)  √
= 0,197 6
√
𝑄𝑔 𝜌𝑔
2,574 3

Se a quantidade de água na saída do separador for de 2 % do volume total,
teremos:
𝑋𝑙𝑚 =

𝑄𝑙
𝜌𝑙
994,6
→ (0,000 054 43 0,98 + 0,02)  √
= 0,394 2
√
𝑄𝑔 𝜌𝑔
2,574 3

Fica demonstrado aqui que ineficiências dos vasos separadores são muito
danosas à medição, já que o aumento do parâmetro de Lockhart-Martinelli aumenta o
fator de Over-reading e a incerteza da medição.
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Apêndice B – Exemplo de cálculo de placa de orifício para CO2 seco

O cálculo de vazão de CO2 seco, a seguir, reproduz os algoritmos aqui
colocados, com uma placa de orifício instalada numa linha de 10” Schedule 40
(D = 254,508 mm) e com uma relação de diâmetros β = 0,65 (d = 165,469 mm), a uma
pressão de 1,51325 bar e a uma temperatura de 40 °C. Quando submetido a uma
pressão diferencial de 17,40 kPa, (ou 70 inWC, conforme ASME-MFC14M), resulta
uma vazão de 14 860 kg/h de CO2 seco.

