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Monitoramento de Nível

• Monitoramento de nível Contínuo: 
Saída proporcional ao nível medido.

• Monitoramento de nível Discreto: 
Saída indica a presença ou ausência 
de material onde o sensor está 
instalado.



Identificações comuns

Ver fluxograma



Medição Direta

É a medição onde o mecanismo ou elemento de 
medição fornece diretamente um valor de nível. 
Pode ser de monitoramento contínuo ou 
discreto.



Medição Indireta
É obtida de grandezas físicas como pressão, 
empuxo, propriedades elétricas, radiação, ultra-
som, etc.



MEDIDORES



Visualização direta



Visualização direta



Flutuadores

Uma boia fica sobre o líquido e 
conectada ao exterior do reservatório 
indica diretamente o nível. A conexão 
pode ser direta, magnética ou 
hidráulica.

O movimento do flutuador pode ser 
traduzido ainda em uma ação de 
controle direta, ligando e desligando 
bombas ou alarmes.



Flutuadores: Chave de mercúrio – 
aplicações gerais



Flutuadores

a) Flutuador por acionamento 
mecânico

Chave de 
Mercúrio



Flutuadores
b) Chave de nível boia: flutuador sem 
mercúrio.  



Flutuadores



Flutuadores



Flutuadores



Flutuadores

c) Flutuador com acionamento 
magnético: O campo magnético 
externo atua sobre lâminas de modo a 
se magnetizarem e por indução, fechar 
o circuito. 



Flutuadores

d) Acionamento 
por 
potenciômetro.



Fluturadores



Flutuadores



Flutuadores

Boia magnética
Bóia
 Magnética para Líquidos - Automático 
de 
NíveICOS.mp4
Sensor 
de Nível - Chave de Nível - Chave Bóia
 ICOS.mp4
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Medição por Visor

Uma janela de vidro de alta resistência a 
impacto, elevada temperatura a pressão e 
ação de ácidos.
Até 560 graus célsius e 30 bar
quando revestidas de protetores de 
mica e tubo metálico.



Medição por Visor

Todo visor deve ter 
uma
válvula de dreno e 
uma de
bloqueio.



Medição por Visor



Medição por 
Visor



Eletrodos metálicos



Eletrodos metálicos



Eletrodos metálicos

•              Eletrodos. Obs.: Água é 
isolante



Eletrodos para verificação de única 
cota

Usado para indicar transbordamento de 
tanque, consiste de dois eletrodos sendo um 
de referência e um de nível máximo. Quando 
o líquido atinge o segundo eletrodo o 
circuito é fechado enviando sinal de 
controle. 



Medição por pressão 
hidrostática

Utiliza da relação: P=ρgh   onde a o nível é 
dado pelo valor de h.
descontado o
peso do reser-
vatório.



Medição por pressão 
hidrostática

Medição por pressão diferencial

O aparelho compensa isso.

P(fundo) – P(superfície) = ρgh

ρ = massa específica do líquido (kg/m3)



Medição por pressão 
hidrostática

Transdutor de pressão
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