
Cap. 9 – Medição de Velocidade e 
Vazão em fluidos



9.1 - Introdução

Existem diversos tipos de medidores de velocidade
e vazão de fluidos, sendo que a especificação de um tipo
dependerá das condições necessárias ao sistema, como
por exemplo, a faixa de medição, o tipo de fluido, precisão
e outros aspectos.

Principais medidores de velocidade de fluidos:

1 - Tubo de Pitot
2 - Anemômetros



Os principais tipos de medidores de vazão:
- Deslocamento positivo
- Vazão contínua

-Pressão diferencial 
(medidores deprimogênitos)

- Turbina
- Eletromagnético
- Roda d’água (turbina tangencial)
- Medidores de área variável (rotâmetros)
- Ultra-sônico

- Tipo Deslocamento positivo

- Medidor de engrenagens
- Pistão rotativo
- Medidor de palhetas
- Lóbulos rotativos
- Medidores de diafragma

- Vazão contínua



9.2 - Medidores de velocidade
Os medidores de velocidade de fluidos são

projetados para medir velocidade local em um
escoamento de fluido, tanto no caso de escoamentos
internos em tubulações quanto escoamento externo ao ar
livre.



9.2.1 - Tubo de Pitot
O circuito interno recebe a pressão dinâmica mais a

pressão estática do escoamento no circuito interno, e o
circuito externo recebe apenas a pressão estática.

Bastante usados na medição
da vazão de ar em sistemas de
ventilação e outros.

Manômetro de coluna líquida
acoplado indica a diferença
entre as mesmas, no caso, a
pressão dinâmica.

São finos e podem ser
colocados em pequenas
passagens pela tubulação.



Figura de Tubo Pitot (com manômetro diferencial)



9.2.2 - Anemômetros

Serão apresentados três tipos de anemômetros:
conchas, hélice e fio quente.

Mede diretamente a velocidade de escoamento do ar.



9.2.2.1 - Anemômetro de Conchas

Quando os braços e o eixo giram, mede-
se a rotação deste eixo, que é 

proporcional a velocidade do escoamento, 
dentro de uma faixa de uso do medidor.

O anemômetro de conchas é o mais 
simples: existem três ou mais conchas, 

em formato de meia esfera oca, 
montadas simetricamente, formando 
ângulos retos com um eixo vertical. 

A rotação do eixo é independentemente da direção do
escoamento do ar.



9.2.2.2 - Anemômetro tipo hélice

O sensor tipo micro hélice é semelhante ao 
medidor de vazão tipo turbina, cuja rotação 

é variável com a velocidade do fluido. 

Este tipo de anemômetro é utilizado para medição
de velocidade de escoamento de gases em tubulações e do
ar em espaços abertos.

Algumas construções, tipo antena
telescópica, permitem a varredura da
medição de velocidade ao longo de um
duto de grande diâmetro.

Podem ser construídas com rolamentos
de baixo atrito, o que permite a medição
até mesmo com ar quente (ex: até 80 ºC).



9.2.2.3 - Anemômetro de fio quente (hot wire)

Os tipos referidos são: a) corrente elétrica constante e
b) de temperatura constante.

O fio atinge uma temperautra de 
equilíbrio quando a geração de calor 

i2R é equilibrada pelas dissipação 
convectiva.

Os dois tipos de anemômetros de fio quente utilizam
o mesmo princípio físico: a correlação entre potência elétrica
no condutor e a transferência de calor por convecção.

No tipo de corrente elétrica constante, um fio 
fino de  resistência variável com a temperatura, 
conduzindo uma corrente elétrica fica é exposto 
ao escoamento que se deseja medir velocidade. 



Figuras de 
anemômetros de 

fio quente 



9.3 – Medidores de deslocamento positivo

Em geral, não se destinam a medir a vazão
instantânea, mas o volume acumulado durante um
determinado período.

São mais adequados para fluidos viscosos como óleos
(exemplo: alimentação de caldeiras para controlar o consumo
de óleo combustível).

O movimento rotativo pode acionar um mecanismo
simples de engrenagens e ponteiros ou dispositivos
eletrônicos nos instrumentos mais completos.



Algumas desvantagens:

- adequados para fluidos viscosos, ao contrário da maioria.
- baixo a médio custo de aquisição.

- alta perda de carga devido à 
transformação do fluxo em movimento.

- custo de manutenção relativamente alto.

- não toleram partículas em suspensão e 
bolhas de gás afetam muito a precisão.

Algumas vantagens:



9.3.1 – Medidores de engrenagens
Medidores de vazão de deslocamento positivo

com engrenagens são equipamentos tipicamente
utilizados para operações com líquidos viscosos, onde
existir dificuldade em aplicar outros tipos de medidores.



Na posição 1, forças uniformes são exercidas
em cada face do rotor B. Mesmo sendo diferentes, o
rotor B, que está hidraulicamente balanceado, não
tende a girar.

De maneira semelhante ao tipo de engrenagens
retas, o diferencial de pressão através do medidor de
vazão provoca forças em um par de engrenagens ovais,
forçando-as a girar.



Na posição 2, enquanto existe o escoamento do fluido da
câmara superior, a movimentação do rotor B permite o
preenchimento da câmara inferior. O contínuo diferencial de
pressão, existente entre a montante e a juzante, resulta no
movimento contínuo das engrenagens.

Na posição 3, uma mesma quantidade do fluido está
retida entre o rotor B e o corpo do medidor. Enquanto
houver vazão, as engrenagens se movimentarão de forma
proporcional à velocidade do fluxo.

Como a pressão a montante é maior que a pressão a
juzante, o rotor A gira no sentido horário e o rotor B gira no
sentido inverso.

O rotor A é submetido a uma força uniforme na face
superior, na qual possui quantidade conhecida de fluido entre o
próprio rotor e o corpo do medidor.



Medidores de engrenagens 
retas e ovais



Medidores de 
engrenagens ovais



Linearidade ± 0,5 %

Repetibilidade ± 0,1 %

Pressão máxima de operação 40 kg/cm²

Viscosidade Mínima: 0,3 cP
Máxima: 3.000 cP

Temperatura máxima de 
operação

180 °C

Conexão Flange (padrão ANSI B 16,5)
Rosca (NPT/BSP)

Mancais Rolamentos, buchas de carbeto de tungstênio ou 
grafite

Sinais de saída Pulsos: Transistor com coletor aberto
Corrente: 4 - 20 mA / Impedância máx. 1 K Ohms
Tensão: 1 - 5 Vdc / Impedância mín. 10 K Ohms



Curvas de perda de carga
para medidore de engrenagens



9.3.2 - Pistão rotativo

Ao entrar no medidor o líquido provoca a rotação do pistão
em torno da guia central. O enchimento e esvaziamento
alternado das câmaras V1 e V2 faz com que o volume entra e
sai do medidor a cada ciclo do pistão seja V1 + V2 .

O processo de medição baseia-se em completar e
esvaziar um determinado volume a cada rotação do pistão.

O líquido entra na câmara de medição em (1) e sai em (2). 



O movimento circular do pino do pistão é transmitido para
o indicador externo através de um acoplamento magnético.

O limite de erro é no máximo 0,3% do valor medido,
com uma faixa de medição na proporção de 10:1.

O líquido a ser medido deve ser o mais limpo possível,
isento de sólidos em suspensão. Por isso, na maioria dos
casos, é necessária a instalação de filtros a montante, a
qual é obrigatória em equipamentos sujeitos a aferições
constantes.

Podem-se fazer medições com vazões de 1 até 700
[l/min] em funcionamento contínuo, e até 2.000 [l/min]
em funcionamento intermitente.



9.3.3 - Medidor de palhetas
A pressão do líquido faz com que o rotor e as palhetas

circulem, o líquido é separado em unidades de medição, na
medida que ele avança através do medidor.

Cada unidade de líquido é 
aprisionada na câmara de 

medição entre duas palhetas, o 
rotor e o corpo do medidor, na 

medida que o rotor e as 
palhetas continuam girando, o 
líquido que está sendo medido 
flui para fora do medidor, assim 

que as palhetas vão se 
acomodando dentro do rotor.



Cada rotação do rotor mede 
um volume exato de líquido 

que corresponde a cada 
revolução do rotor que são 

contadas através do 
conjunto de engrenagens e 
transmitidas mecanicamente 

para o eixo de saída.

O rotor e as palhetas, ambos rodam em um círculo
verdadeiro e a ação das palhetas extendendo-se e retraindo-
se do rotor é causada quando elas são forçadas a rodar em
diferentes centros.



9.3.4 - Lóbulos rotativos

Os medidores de lóbulos rotativos são medidores
constituídos de dois corpos móveis principais com perfil
lobular em forma de "8", posicionados perpendicularmente
ao fluxo, com eixos de rotação paralelos.



O volume de gás que está contido entre estes corpos
(lóbulos) e a carcaça recebe o nome de volume elementar. A
cada ciclo completo de um medidor são deslocados quatro
volumes elementares.

As folgas entre os dois lóbulos e entre estes e as
paredes do medidor devem ser tão pequenas quanto possível
para minimizar as fugas entre a montante e a jusante, o que
torna estes medidores muito sensíveis à presença de
partículas sólidas, motivo pelo qual estes medidores devem
ser instalados sempre com um filtro à montante.

A posição relativa desses dois corpos é tal que, ao
girarem em sentidos opostos pela ação da pressão diferencial
entre a entrada e a saída do medidor, suas formas vão
tangencialmente se complementando e formando
alternadamente com as paredes internas do medidor uma
câmara de medição ora na parte superior, ora na parte inferior.



O correto posicionamento relativo entre os dois lóbulos é 
assegurado por engrenagens idênticas, denominadas de 
conjugação, fixadas nas extremidades dos eixos. 

Este movimento de rotação dos lóbulos é transmitido
por meio de engrenagens adequadas ao sistema totalizador
que fornece a leitura.

A rangeabilidade deste tipo de medidor
normalmente situa-se entre 20:1 e 50:1 e sua precisão é
de ± 1%, podendo atingir valores muito menores da ordem
de ± 0,25%.







9.3.5 - Medidores de diafragma

São constituídos por um conjunto 
de quatro câmaras de medição de 

volume variável, ligadas 
mecanicamente a um conjunto de 

válvulas de distribuição que controlam 
a direção do gás de maneira a encher 

e esvaziar as câmaras de partições 
flexíveis (diafragmas).

Os medidores tipo diafragma são medidores
volumétricos, conhecidos como medidores de foles
ou de paredes deformáveis.



O deslocamento desta nova 
câmara é tal que tende a ajudar 

o esvaziamento da câmara 
preenchida no passo anterior. 

O conjunto de válvulas faz o gás penetrar 
sucessivamente nas câmaras de tal modo que a cada 
instante uma destas câmaras é submetida à pressão 

diferencial entre a entrada e a saída do medidor.

Quando uma câmara está 
cheia, uma outra câmara de 

medição, esvaziada num ciclo 
anterior, é aberta.



O movimento alternativo do 
dispositivo medidor é transmitido 

através de engrenagens 
adequadas a um sistema 

totalizador que soma os volumes 
cíclicos e ajusta a leitura para a 

unidade desejada. 

Quando as partes móveis desse dispositivo medidor 
retornam pela primeira vez à posição ocupada 

inicialmente, o volume deslocado da entrada para a 
saída do medidor corresponde à capacidade total das 
quatro câmaras de medição, cujo valor é conhecido e 

chamado de volume cíclico. 



Por outro lado, devido às suas características
construtivas, não podem ser utilizados para medição de
altas vazões e também não podem operar com médias e
altas pressões.

As características mais importantes dos medidores tipo
diafragma são: a ampla faixa de medição que
proporcionam, normalmente em torno de 150:1, e a
perda de carga muito reduzida, o que permite seu
emprego em instalações com pressões muito baixas.

A precisão destes medidores normalmente situa-se
entre ± 1,5% e ± 3,0%, podendo atingir valores
menores da ordem de ± 0,5%.

São utilizados para medição de GN no segmento
industrial e, amplamente, no segmento residencial.



9.4 - Medidores de vazão contínua



9.4.1 - Medidores de pressão diferencial

A aplicação da equação de Bernoulli somente é válida
para o escoamento laminar de um fluido ideal, para a
aplicação em fluidos reais é necessário o uso de fatores de
correção como será visto.

Neste tipo de medidor de vazão, uma transformação
de energia é utilizada para medição indireta da vazão do
fluido através da diferença de pressão entre duas seções de
diferentes diâmetros na tubulação.

Os tipos de medidores de pressão diferencial são:
placa de orifício, bocal     e   Venturi. 

As suas especificações e projeto dependerão de 
aspectos técnicos tais como precisão e limitações quanto 
a perda de carga.



Considerando o escoamento horizontal, as parcelas de 
energia potencial na equação de Bernoulli se anulam, então: 
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Esta equação somente é válida para fluidos ideais e 
escoamento laminar, sendo então necessário utilizar 
coeficientes empíricos para a maioria das aplicações.

Q = V1 A1 = V2 A2

Utilizando  ∆p = p1 - p2 , tem-se :



=C
vazão teórica

vazão real
)R,,D(fC Dβ=

Instrumentos comerciais podem usar o coeficiente e
indicar diretamente os valores de vazão através de
computação interna nos indicadores eletrônicos.
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2
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ρ
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O coeficiente C é determinado experimentalmente e
valores são encontrados em tabelas. Observa-se que este
coeficiente depende do fluido, dos diâmetros da tubulação,
do tipo e geometria do medidor.

A vazão em massa é
calculada pela multiplicação de
Q por ρ :

p2AECm 1
2 ∆ρβ=

C = coeficiente 
de vazão
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9.4.1.1 - Placa de orifício

É um dos meios mais usados para medição de
fluxos. Cerca de 50% dos medidores de vazão usados
pelas indústrias são deste tipo.

Certamente as razões para tal participação devem ser as  
vantagens que apresenta: simplicidade, custo relativamente 

baixo, ausência de partes móveis, pouca manutenção, aplicação 
para muitos tipos de fluido, instrumentação externa, etc.



Um arranjo comum é dado na 
figura. A placa provoca uma 

redução da seção do fluxo e é 
montada entre dois anéis que 
contêm furos para tomada de 

pressão em cada lado. O 
conjunto é fixado entre flanges, 
o que torna fácil sua instalação 

e manutenção.

Desvantagens deste tipo de medidor: provocam
considerável perda de carga no fluxo, a faixa de medição é
restrita e pode ocorrer desgaste acentuado da placa e
outros.



ou pode ser automatizado com transdutores e o sinal
processado por circuitos analógicos ou digitais para indicação
dos valores de vazão.

26,64 14,7

A medição da diferença de pressão p1-p2 pode ser feita
por algo simples como um manômetro de líquido e uma
tabela ou uma fórmula pode ser usada para calcular a vazão,



Tipos de placa de orifício :



Tipos de tomadas para placa de orifício concêntrico:

Flange taps
Tomadas em flanges

Radius taps
Tomadas em flanges



Tipos de tomadas para placa de orifício concêntrico:

Vena contracta taps
Tomadas em Vena contracta 

Corner taps
Tomadas em canto



9.4.1.2 - Bocais e Venturi

Possui uma largura de faixa, rangeabilidade
(entendido como sendo a proporção entre a vazão
máxima e mínima a ser medida, dentro de um limite de
erro aceitável) máxima em torno de 4:1.

A figura mostra os arranjos de
medidores de pressão diferencial: o
bocal e o denominado tubo de
Venturi, em homenagem ao seu
inventor (G. B. Venturi, 1797).

O bocal pode ser considerado 
uma placa de orifício com entrada 
suavizada. Há menor perda de carga 
no fluxo, mas o diferencial de pressão 
é também menor. 



Devido a estas características, atualmente este tipo
de medidor tem sido utilizado, quase que exclusivamente,
em medições de grandes vazões, onde o fluxo é
praticamente constante e onde não se exige uma precisão
elevada.

Nos últimos anos sua aplicação foi largamente 
substituída pela utilização de medidores dos tipos 

turbina e rotativo.

O limite de erro destes medidores, 
é da ordem de ± 2%. 







9.4.2 - Medidor tipo turbina

O medidor de vazão tipo turbina, consiste de um
corpo e um rotor, montado em seu interior, cuja velocidade
angular é diretamente proporcional a velocidade do fluido
em que se está executando a medição.

Um sensor indutivo é 
montado no corpo do 
medidor de maneira a 
captar a passagem das 
aletas do rotor, gerando 
um trem de pulsos de 

característica senoidal, ou 
seja, um sinal em 

freqüência. 



Estes pulsos são conectados a unidade amplificadora e
a um conversor para que resultem em sinal de saída de
alta impedância ou sinais analógicos.



A faixa de medição deste tipo de medidor normalmente
situa-se entre 10:1 e 30:1 e sua precisão é da ordem de ±
1%, podendo atingir valores menores da ordem de ± 0,25%.



GASES - MODELO Diâmetro nominal (pol.) Faixa de medição (m3/h)

VTG006 1/4" 0,51 a 5,94

VTG009 3/8" 1,02 a 8,49

VTG012 1/2" 1,70 a 17,00

VTG015 5/8" 2,50 a 25,00

VTG019 3/4" 3,4 a 34,00

VTG025 1" 4,2 a 81,5

VTG038 1 1/2" 8,5 a 203,9

VTG050 2" 17,0 a 339,8

VTG063 2 1/2" 25,5 a 849,6

VTG075 3" 34,0 a 1.019

VTG100 4" 51,0 a 1.869

VTG150 6" 85,0 a 5.097

VTG200 8" 170,0 a 8.156

VTG250 10" 254,9 a 12.744

VTG300 12" 340,0 a 20.390



9.4.3 - Eletromagnético
Os medidores magnéticos operam através da Lei de

Faraday de indução, que estabelece que uma tensão é
gerada quando um condutor move-se perpendicularmente
ao campo magnético, e que esta tensão é proporcional à
velocidade deste condutor movimentando-se no campo.

A perda de carga no medidor é equivalente um trecho
reto, já que não possui partes móveis em contato direto
com o fluido a ser medido, mas só podem ser usados com
líquidos condutores de eletricidade



Sua aplicação em gases é restrita, e não pode ser utilizado 
em fluidos que não tenham condutividade elétrica dentro dos 
parâmetros mínimos.



Uma característica positiva deste tipo de medidor é
que este é praticamente insensível a densidade e a
viscosidade do fluido que se mede vazão.

Este sistema é recomendado para medição de vazão de 
produtos químicos corrosivos, fluidos com sólidos em 

suspensão, lama, polpa de papel e outros.



9.4.4 - Roda d’água (turbina tangencial)

Quatro imãs permanentes inseridos nas pás do rotor,
giram próximos ao campo magnético do sensor, e na
medida que o produto flui, o rotor gira em rotação
proporcional á vazão.

Os medidores de vazão tipo roda d'água operam
baseados em um principio de funcionamento
eletromecânico simples.

Esta rotação produz um sinal 
de pulsos senoidal, o qual 

permite seu interfaceamento 
com diferentes instrumentos 

de leitura e controle.



Figura de medidor de vazão tipo roda d’água 



9.4.5 - Rotâmetros (medidores de área variável)

A posição vertical do
flutuador é lida numa escala
graduada, que em geral, é
marcada no próprio vidro ou
plástico do medidor.

Este tipo de medidor é constituído de um tubo
cônico vertical de material transparente (vidro ou plástico),
contendo um flutuador que pode se mover na vertical.

Para evitar inclinação, o
flutuador tem um furo central
pelo qual passa uma haste fixa.



Em equilíbrio, a força vertical resultante
que atua no flutuador é nula, pois o seu peso não
varia. O que muda é a área da seção do fluxo, ou
seja, quanto maior a vazão, maior a área
necessária para resultar na mesma pressão.

Se não há fluxo, o flutuador está na
posição inferior 0. Na existência de fluxo, o
flutuador sobe até uma posição tal que a força
para cima resultante do arrasto do fluxo se torna
igual ao peso do mesmo.

Desde que a vazão pode ser lida
diretamente na escala, não há
necessidade de instrumentos auxiliares
como os medidores dos tipos anteriores.



Sendo:

C é um coef. que depende da forma do flutuador
A2 é a área entre o tubo e o flutuador
A1 é a área do tubo na posição do flutuador
VF é o volume do flutuador
ρF é a massa específica do flutuador
ρ é a massa específica do fluido
g é a aceleração da gravidade
AF é a área máx. do flutuador no plano horiz.

Pode-se demonstrar que a vazão é dada por:
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9.4.6 - Ultrasônicos

Os transdutores emissores-recptores de ultrassons são
construídos de cristais piezoelétricos que funcionam como
fonte de ultrassom, enviando sinais acústicos através do
fluido, até atingir os sensores opostos.

Este tipo de medidor utilizam ondas sonoras de alta
frequência como meio de medição da velocidade do
escoamento e a relacionam com a vazão na tubulação.

Existem os medidores ultrassônicos em que os chamados
transdutores, elementos que realizam a emissão e a
recepção de ondas ultrassônicas, são localizados
externamente à tubulação e em modelos os transdutores
são fixos em contacto com o fluido.



9.4.6.1 - Medidores de efeito Doppler

Os ultrassons refletidos 
por partículas veiculadas 

pelo fluido têm sua 
frequência alterada de 

acordo com a velocidade 
do escoamento e assim 
se obtém a vazão na 

tubulação.

Os medidor de efeito Doppler possuem transdutores que
projetam um feixe contínuo de ultrassom na faixa de
centenas de kHz.





9.4.6.2 - Medidores  ultrassônicos de tempo de trânsito

Neste tipo de medidor ultrassônicos os emissores-
receptores são instalados em posições opostas em relação ao
centro da tubulação em um alinhamento deslocado de um
ângulo α em relação ao eixo da tubulação.

Os transdutores transmistem e recebem
alternadamente um conjunto de ondas ultrassônicas de
curta duração.



Ao contrário do caso 
anterior, os medidores 
ultrassônicos de tempo 

de trânsito não são 
adequados para 

medições com fluidos 
com partículas em 

suspensão.

O tempo entre a transmissão e o recebimento é
levemente superior quando orientada contra o fluxo do fluido
em comparação com o tempo entre a transmissão e o
recebimento quando orientada a favor do fluxo.



9.5 - Calibração de medidores de vazão
A calibração de medidores de vazão, ou seja, a

comparação entre a resposta de um medidor e o valor da
vazão indicada ou calculada através de métodos apropriados
é sempre feita em instalações adequadas a este tipo de
operação, visando controlar as variáveis que afetam o
comportamento dos medidores durante o processo de
calibração ou aferição.

Neste curso são apresentados três métodos que,
através de medidas de grandezas básicas, permitem a
determinação da vazão que passa no medidor colocado na
instalação, sendo os dois primeiros para líquidos e o terceiro
para gases.

a)   Método da esfera (provers);
b)   Método gravimétrico;
c)   Método do gasômetro.



9.5.1 - Método da esfera (provers)

No método da esfera, um objeto com este formato é
lançado em um trecho da tubulação, de mesmo diâmetro
da esfera, onde o medidor a ser calibrado está instalado, e
capturado de volta após passagem neste trecho de volume
conhecido.



A esfera ao passar pelo detector de presença, no
início do trecho de volume conhecido, dispara um
cronômetro, e ao passar em frente a um segundo detector
de presença, no final do mesmo trecho, interrompe a
cronometragem iniciada anteriormente.

A divisão entre o 
volume conhecido do 
trecho da tubulação 
subtraindo o volume 

da esfera e o 
intervalo de tempo 

cronometrado 
fornece a vazão na 
instalação que é a 
mesma vazão que 

passa pelo medidor.



9.5.2 - Método gravimétrico

Para que não ocorra variação de vazão quando do
direcionamento do fluxo para o reservatório onde é medida
a massa, utiliza-se um partidor de vazão, dispositivo
semelhante a uma válvula de três vias (uma entrada / duas
saídas), trabalhando em pressão atmosférica

O método gravimétrico de calibração consiste em
medir massas de líquido que fluem, em regime permanente
através do medidor a ser calibrado, para um dado
reservatório sobre uma balança, em um intervalo de tempo
também medido.





9.5.3 - Método do gasômetro
Adequado para calibração de medidores de vazão para

gases, este método consiste em fazer passar através do
medidor a ser calibrado um volume de gás (ou ar), a uma
vazão constante, correspondente a, no mínimo, 10% do
volume que passa em uma hora de operação do medidor
naquela vazão.

Com o objetivo de manter a vazão 
constante sobre o medidor a ser 

calibrado, pode-se construir o sistema 
gasômetro conforme figura. 

Neste esquema, a câmpanula, ao se 
deslocar com velocidade constante, 
produzirá uma vazão constante no 

medidor sendo calibrado.



9.6 - Instalação e aspectos operacionais

Para obter uma correta performance no
funcionamento de qualquer medidor é importante que se
evite turbilhonamento do fluido na tubulação.

Recomenda-se que a linha tenha um trecho reto de
no mínimo 10 diâmetros nominais à montante e 5 diâmetros
nominais à jusante conforme figura.

Os distúrbios são causados normalmente por bombas,
válvulas, curvas ou outros acessórios na linha.

Instalação mecânica



Verificando a existência de turbilhonamento
excessivo na entrada do medidor, deve-se instalar
retificador de fluxo na linha.



Quando houver a possibilidade de presença de
partículas no fluido, deve-se instalar filtro à montante
do medidor.

Toda a linha deve ser limpa criteriosamente para
remover todo e qualquer detrito sólido, como sobras de
solda, rebarbas, fita teflon e outros, pois podem afetar no
bom funcionamento do equipamento, ou mesmo, até
danificá-lo.

Na partida verificar existência de pulsações na
linha devido a bombas, vibrações, excesso de velocidade,
desviando o fluxo do medidor.



A princípio o medidor pode ser montado em qualquer
posição seja horizontamente, em ângulo ou na vertical, o
fluxo do produto deve estar direcionado no sentido de
baixo para cima, para assegurar a condição de tubo cheio.

O medidor, como 
padrão, é calibrado no 
sentido horizontal, caso 

o medidor esteja 
montado 

verticalmente, isto 
pode ocasionar 
influência na 

performance do 
medidor nas faixas de 

vazão mais baixas.



O cabo não deve ser instalado no mesmo conduíte ou
bandeja que leva a alimentação e nem próximo a fonte de
campo eletromagnético tais como motores elétricos,
transformadores de potência, máquinas de solda ou linha de
potência e alta tensão ou ainda inversores de freqüência.

A interligação elétrica entre o medidor e o indicador
deve ser feita através de cabo de dois ou quatro vias 20AWG
com blindagem trançada.

Instalação elétrica

Essas fontes podem induzir surtos de transientes
elétricos causando ruídos provocando sinais falsos.



A escolha do material de construção do medidor de
vazão deve ser guiada levando em consideração a
resistência química à corrosão do material empregado em
relação ao produto que vai ser medido.

A blindagem do cabo deve ser aterrada numa das
pontas, de preferência no lado do indicador. O aterramento
deve ser de boa qualidade, melhor do que 5 ohm.

Todas as partes, com exceção do sensor magnético,
entram em contato direto com o produto. Portanto,
cuidados especiais devem ser tomados quando tratar-se de
produto químico corrosivo.



Detalhes de montagem
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