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RESUMO 

ORTIZ-VIDAL, L. E. (2014). Método Inverso Baseado em Sinais de Vibração Estrutural 

para a Determinação de Velocidade da Mistura, Fração de Vazio Homogênea e Padrões de 

Escoamento Bifásico em Tubulações. 147f. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

A vibração induzida por escoamento é parte intrínseca do transporte de fluidos. Por exemplo, na 

indústria de petróleo e gás esse fenômeno pode ser encontrado em tubulações, tanto no setor 

upstream, quando downstream. Essas vibrações são produto das forças geradas pelo 

escoamento e, portanto, carregam informações sobre sua fenomenologia. No caso de 

escoamento bifásico em tubo, resultados experimentais indicam forte influência da velocidade 

da mistura, fração de vazio e padrão de escoamento no comportamento dinâmico da estrutura. 

Contudo, pouco foi feito na tentativa de obter informações do escoamento a partir da reposta 

estrutural. Assim, o objetivo do presente estudo é desenvolver métodos para a previsão dos 

parâmetros do escoamento baseados na resposta de um tubo submetido a escoamento bifásico. 

Foi conduzido um trabalho experimental da vibração induzida por diversos padrões gás-líquido 

numa tubulação horizontal (PVC Ø3/4”) duplamente engastada, com água e ar como fluidos de 

trabalho. A partir de uma abordagem analítica, corroborada com resultados experimentais para 

escoamento monofásico e bifásico, estabelece-se a existência de uma relação, de natureza 

quadrática, entre a velocidade de atrito e o desvio padrão da aceleração. Dado que a velocidade de 

atrito é função do fator de atrito bifásico, um método para a sua previsão é desenvolvido. Ele 

prevê de maneira precisa os dados coletados; todos eles com erro percentual menor do que 30%. 

O método foi comparado também com dados experimentais e modelos da literatura, mostrando 

boa concordância. Além disso, apresenta-se uma relação entre a frequência pico da resposta e a 

fração de vazio homogênea. No fim, são apresentados: (i) um método de identificação de 

escoamento pistonado, baseado na superposição dos mecanismos de vibração por turbulência e 

intermitente, com  desempenho mínimo de 81.8%; (ii) um método experimental para 

determinação da velocidade da mistura (J) e fração de vazio homogênea (β). Os melhores 

resultados são obtidos para os padrões disperso e pistonado, prevendo adequadamente os 

parâmetros J e β com erro percentual absoluto médio de 24.1% e 20.65%, respectivamente. 

Palavras-chave: Escoamento bifásico, Padrão de escoamento, Escoamento gás-líquido em 

tubulação, Vibrações induzidas por escoamento, Método de Identificação. 





 

 

ABSTRACT 

ORTIZ-VIDAL, L. E. (2014). Inverse Method Based on Structural Vibration Signals for 

the Determination of Two-phase Flow Patterns, Homogeneous Void Fraction and 

Mixture Velocity in Pipes. 147. Dissertation (PhD) – Sao Carlos School of Engineering, 

University of Sao Paulo (USP), São Carlos, 2014. 

Flow-induced vibration is intrinsic to piping problems. For example, in the oil and gas 

industry the FIV phenomenon can be found in pipe flow both in upstream and downstream 

applications. The structural vibration response contains information about the flow 

phenomenology. In the case of two-phase pipe flow, experimental results show a strong 

influence of mixture velocity, void fraction and flow pattern on pipe structural dynamics. 

However, efforts to obtain information of the flow from pipe response have been scanty. The 

goal of this study is to develop two-phase flow parameters predictive methods based on the 

structural pipe response. An experimental study of flow-induced vibration was carried out for 

several flow patterns in a clamp-clamp straight pipe (PVC Ø3/4”), with air and water as 

working fluids. From an analytical approach, a quadratic relationship between shear velocity 

and standard deviation of acceleration is proposed and validated against the experimental data 

of single and two-phase flow. Since the shear velocity depends on the friction factor, a 

method to predict two-phase friction factor is presented. The method predicts accurately our 

experimental data with a mean absolute error up to 30%. Good agreement was also found 

when it was compared with some models and experimental data from the literature. 

Furthermore, an expression to correlate peak frequency and homogeneous void fraction as a 

function of added mass is offered. Finally, we present: (i) a slug flow identification technique 

based on the superposition of the turbulence and intermittent flow-induced vibration 

mechanisms, with performance of 81.8% and (ii) an experimental methodology to estimate 

mixture velocity (J) and homogeneous void fraction (β). The latter method shows better 

agreement for dispersed and slug flow-patterns, predicting J and β with a mean absolute error 

of 24.1% e 20.65%, respectively. 

Keywords: Two-phase flow, Flow patterns, Gas-liquid pipe flow, Flow-induced vibration 

(FIV), Identification Method. 
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CAPITULO 1  INTRODUÇÃO 

Escoamentos bifásicos estão presentes em diversos processos naturais e industriais, 

como, por exemplo, na produção de petróleo, onde geralmente uma mistura imiscível de óleo 

e gás é conduzida através de dutos, assumindo diversas configurações espaciais ou padrões de 

escoamento. Na prática, dada sua confiabilidade, a aplicação de modelos físicos dependentes 

do padrão de escoamento é a abordagem comumente observada para a previsão de outros 

parâmetros do escoamento, como fração de vazio e gradiente de pressão bifásico. Assim, o 

padrão de escoamento mostra-se relevante e diversas técnicas para sua identificação vem 

sendo apresentadas; entre as mais difundidas estão as baseadas na caraterização das flutuações 

de pressão diferencial (e.g. ELPERIN; KLOCHKO, 2002; MATSUI, 1986). Por outro lado, 

dada a necessidade e interesse de mensurar in-line os fluxos volumétricos das fases, 

metodologias e aparelhos (medidores multifásicos) estão sendo desenvolvidos (e.g. DUAN et 

al., 2014; XING et al., 2014). 

A vibração induzida por escoamento bifásico é um fenômeno marcante no escoamento 

em tubos no setor industrial (PETTIGREW; TAYLOR, 1994; PETTIGREW et al., 1998). Em 

geral, essas vibrações são produto das forças geradas pelo escoamento e, portanto, carregam 

informações sobre a fenomenologia e condições do escoamento bifásico. Os escassos 

resultados experimentais indicam forte influência dos parâmetros velocidade da mistura, 

fração de vazio e padrão de escoamento, no comportamento dinâmico da tubulação excitada 

(CARGNELUTTI; BELFROID; SCHIFERLI, 2010; HIBIKI; ISHII, 1998; RIVERIN; DE 

LANGRE; PETTIGREW, 2006; RIVERIN; PETTIGREW, 2007). No caso particular do 

padrão de escoamento, apenas a influência de poucos padrões gás-líquido foi estudada com 

profundidade. É o caso do padrão pistonado, de natureza intermitente e causador de vibrações 

de grande amplitude. Em geral, embora as vibrações estejam presentes no transporte de 

fluidos em tubulações, pouco foi feito na tentativa de obter informações do escoamento a 

partir da reposta estrutural (ORTIZ-VIDAL; RODRIGUEZ, 2011). De essa maneira, o 

objetivo do presente estudo é desenvolver métodos para a previsão da velocidade da mistura, 

fração de vazio homogênea e padrão de escoamento a partir da resposta estrutural do tubo 

submetido a escoamento bifásico.  
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CAPITULO 2  REVISÃO DA LITERATURA 

Escoamentos bifásicos gás-líquido são comuns nas indústrias nuclear, química e de gás 

e petróleo, onde misturas imiscíveis são transportadas através de tubulações. Assumindo 

diversas configurações ou padrões de escoamento, essas misturas geram forças dinâmicas 

sobre a tubulação induzindo vibrações estruturais. As vibrações, quando excessivas, podem 

causar falhas estruturais, que devem ser evitadas, pois acarretam perdas econômicas e até 

catástrofes com perdas humanas e ambientais. Portanto, o conhecimento das vibrações 

induzidas por escoamento, FIVs na sigla em inglês para Flow-Induced Vibrations, é relevante 

nas etapas de projeto e operação de sistemas de tubulações. Isso motivou importantes 

pesquisas nas últimas três décadas, principalmente na indústria nuclear (CHEN, 1991; 

PAÏDOUSSIS, 1998, 2005, 2008; PETTIGREW; TAYLOR, 1994). 

Historicamente, FIV é um tópico relativamente novo que incorpora os fundamentos da 

mecânica dos fluidos e da análise vibracional de estruturas, além de outros tópicos. FIV é uma 

particularização, para sistemas não recursivos, do tópico interação fluido-estrutura, FSI na 

sigla em inglês para Fluid-Structure Interaction. O seu estudo tornou-se relevante devido às 

frequentes vibrações induzidas por escoamento observadas na indústria nuclear. Inicialmente, 

os estudos foram direcionados à entender as vibrações induzidas por escoamento monofásico 

(1-FIVs), fenômeno que já é razoavelmente conhecido. Atualmente, muitas das pesquisas na 

área estão sendo direcionadas para alcançar o mesmo nível de conhecimento nas vibrações 

induzidas por escoamento bifásico (2-FIV) (CHEN, 1991; MONETTE; PETTIGREW, 2004; 

PAÏDOUSSIS, 1998; PETTIGREW et al., 1998). 

Uma classificação geral das FIVs toma como referência o escoamento em relação ao 

eixo principal da estrutura, em paralelo e cruzada, segundo mostra a Figura 2.1. Por exemplo, 

os tubos de combustível num do reator nuclear sofrem FIVs devido a escoamento paralelo. 

Equipamentos industriais de troca de calor, como condensadores, evaporadores, caldeiras e 

reatores nucleares, e risers de petróleo podem operar simultaneamente com escoamento 

paralelo e cruzado. Adicionalmente, as FIVs em escoamento paralelo podem, ainda, ser 

subdivididas em tipo interno e externo (CHEN, 1991; PETTIGREW; TAYLOR, 1994). Os 

tipos paralelo interno e externo são também conhecido como interno (ou em tubo) e axial, 

respectivamente. Quanto às 2-FIVs, os maiores esforços foram concentrados no escoamento 
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cruzado e axial, devido à aplicação e importância na indústria nuclear. A ausência, nesta 

indústria, de instabilidades fluido-elástica (vibrações excessivas) por causa de escoamento 

interno (2-FIVs em tubo) determinou poucos estudos para este tipo de escoamento 

(PETTIGREW et al., 1998). No entanto, problemas de instabilidade fluido-elástica foram 

reportados em outras indústrias, onde altas velocidades do escoamento geram vibrações 

excessivas; por exemplo, as 2-FIVs em tubulação na refinaria de petróleo REFAP/SA citadas 

por Anton (informação pessoal)
1
. Além disso, cabe assinalar que a instabilidade fluido-

elástica não é o único mecanismo de vibração para as FIVs. Uma maior pesquisa do 

fenômeno de 2-FIV em tubo e seus diferentes mecanismos de excitação são necessários.  

 

Figura 2.1.  Classificação das vibrações induzidas por escoamento, segundo a direção do 

escoamento. 

 

Com o objetivo de organizar a revisão bibliográfica, em primeiro lugar, é apresentada 

uma breve descrição do escoamento bifásico gás-líquido em tubos (seções 2.1-2.3). Em 

seguida, é relatada a influência dos parâmetros do escoamento bifásico nas 2-FIVs a partir das 

informações da literatura. Os parâmetros de resposta estrutural de uma estrutura submetida a 

escoamento bifásico são também apresentados. Por último, é apresentada uma descrição das 

abordagens do fenômeno 2-FIV em tubo. 

2.1 Escoamento bifásico gás-líquido em tubos 

Entende-se por escoamento bifásico gás-líquido em tubo o escoamento simultâneo de 

duas fases imiscíveis, uma líquida e outra gasosa, dentro de um mesmo duto. O escoamento 

da mistura é dado em diferentes configurações geométricas, comumente chamadas padrões de 

                                                
1. Anton, C. Vibrações induzidas por escoamento bifásico na unidade de hidroprocessamento na 

refinaria REFAP/SA. Mensagem recebida por ccanton@petrobras.com.br em 18 sep. 2009. 

mailto:ccanton@petrobras.com.br
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escoamento. Esses padrões são classificados pelo arranjo das fases. Atualmente, existe um 

conjunto de padrões amplamente aceitos. Por exemplo, os padrões de escoamento para 

escoamento gás-líquido vertical ascendente são bolhas (bubble), pistonado (slug), agitante 

(churn), anular (annular) e bolhas dispersas (dispersed-bubble). No caso de escoamento gás-

líquido horizontal e ligeiramente inclinado, os padrões típicos são estratificado liso (stratified-

smooth), estratificado ondulado (stratitied-wavy), bolhas alongadas (elongated-bubble), 

pistonado (slug), anular (annular), anular ondulado (wavy-annular) e bolhas dispersas 

(dispersed-bubble) (SHOHAM, 2006). Os padrões de escoamento acima citados são 

mostrados na Figura 2.2. Uma definição completa desses padrões pode ser achada em Shoham 

(2006). 

 

Figura 2.2.  Padrões de escoamento para escoamento bifásico gás-líquido aceitos tipicamente: (a) 

escoamento horizontal e levemente inclinado, (b) escoamento vertical ascendente. Adaptada de 
Shoham (2006)). 

 

Antes de aprofundar nos conceitos do escoamento bifásico, é necessário introduzir 

seus parâmetros (RODRIGUEZ, 2008; SHOHAM, 2006; WALLIS, 1969). Definem-se as 

velocidades superficiais, ou fluxos volumétricos, do líquido (JL), do gás (JG) e da mistura (J) 

como,  

 , ,L G G L
L G G L

Q Q Q Q Q
J J J J J

A A A A


       (2.1) 

onde QL e QG e Q (= QG + QL) representam as vazões volumétricas do líquido, gás e total, 

respectivamente. O parâmetro A representa a seção transversal da tubulação. O conceito de 

velocidade superficial é bastante utilizado por sua fácil determinação; no entanto, representa 
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uma velocidade irreal, já que considera cada fase escoando individualmente sobre toda a 

seção transversal. Dado que em escoamento bifásico cada fase ocupa partes diferentes da 

seção transversal do tubo, é definida a velocidade real ou in-situ como a vazão de injeção de 

cada fase pela área ocupada pela própria na seção transversal, 

 ,L G
L G

L G

Q Q
v v

A A
   (2.2) 

onde AL e AG representam as seções transversais ocupadas pelo gás e líquido, 

respectivamente. A soma dessas áreas é igual à área transversal total, A, do tubo. Das 

equações 2.1 e 2.2, observa-se que a velocidade in-situ é sempre maior que a velocidade 

superficial. Considerando também que ambas as fases escoam simultaneamente pelo duto, 

pode-se definir a fração volumétrica do líquido, HL, e do gás, α (também chamada fração de 

vazio), como o espaço ocupado por cada fase em um elemento de volume bifásico; onde HL + 

α = 1. Aplicando médias temporal (t) e espacial (r), a fração volumétrica do líquido e fração 

de vazio podem ser expressas como segue (SHOHAM, 2006): 

 
( , ) ( , )

,
L

L

H r t dr dt r t dr dt
H

dr dt dr dt


   

   

   
 (2.3) 

A equação 2.3 é simplificada para o escoamento em tubos assumindo seção transversal 

do tubo constante para um elemento diferencial de tubo, δL. Assim, as frações volumétricas 

são consideradas grandezas locais (RODRIGUEZ, 2008; SHOHAM, 2006), e podem ser 

calculadas por, 

 ,L L G
L

A L A A
H

A L A A





    (2.4) 

Substituindo as equações 2.1 e 2.2 na equação 2.4 e rearranjando os termos, as 

velocidades in-situ das fases podem ser expressas em função das velocidades superficiais e 

das frações volumétricas, 

 ,
(1 )

L L G
L G

L

J J J
v v

H  
  


 (2.5) 

Em escoamentos gás-líquido, usualmente, a fração de injeção (razão entre vazão 

volumétrica da fase e vazão volumétrica total) e a fração volumétrica in-situ de cada fase são 

diferentes. Esse fenômeno é conhecido como deslizamento, s, e é causado por diferenças nas 

propriedades das fases, principalmente densidade e viscosidade. O deslizamento é definido 
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pela razão entre o quociente da fração volumétrica e a da fração de injeção do gás e do 

líquido, 

 LL

G G

L

vH
s

C v

C



   (2.6) 

Quando a fase líquida, em média, escoa mais rapidamente que a fase gasosa o 

deslizamento é maior que a unidade, e indica que o gás esta se “acumulando” no tubo; a 

“acumulação” de líquido no tubo é indicada por um deslizamento menor à unidade. A 

velocidade relativa entre as fases ou velocidade de deslizamento é definida como 

 slip G Lv v v   (2.7) 

2.2 Mapas de fluxo gás-líquido 

A relevância dos mapas de fluxo é a previsão do padrão para uma dada condição de 

escoamento. Tanto na etapa de projeto quanto de operação, o conhecimento do padrão de 

escoamento permite, com o uso de modelos, estimar a fração de vazio no tubo; a partir disso, 

o cálculo da perda de carga pode ser realizado. A Figura 2.3 mostra um dos mapas 

experimentais mais utilizados para escoamento horizontal gás-líquido, onde os eixos 

correspondem às velocidades superficiais das fases. Mapas semelhantes para escoamentos 

verticais e inclinados estão disponíveis na literatura. Por outro lado, mapas teóricos têm sido 

desenvolvidos por diferentes autores, principalmente a partir de abordagens fenomenológicas 

(BARNEA, 1987; TAITEL; BARNEA; DUKLER, 1980; TAITEL; DUKLER, 1976). 
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Figura 2.3.  Mapa de fluxo experimental para escoamento horizontal gás-líquido. Adaptada de 
Mandhane et al. (1974). 

 

2.3 Gradiente de pressão e fator de atrito bifásico 

A previsão acurada do gradiente de pressão tem um papel relevante no projeto e 

operação de linhas de produção de fluidos em diferentes setores industriais. Para escoamento 

monofásico, o método de Darcy é o mais utilizado e a obtenção do seu fator de atrito tem sido 

foco de inúmeras pesquisas há mais de um século (BRKIĆ, 2012; COLEBROOK; WHITE, 

1937; ECKHARDT, 2009; ROTT, 1990). Sabe-se que para tubulações (hidraulicamente) lisas 

ele é unicamente dependente do número de Reynolds (indicador de turbulência), porém para 

tubulações (hidraulicamente) rugosas ele é também dependente da rugosidade relativa do 

tubo. Uma introdução ao cálculo da perda de carga monofásica em tubo, incluindo a 

simplificação das equações governantes e o estudo da influência do fator de atrito, pode ser 

achada no estudo de caso apresentado por Ortiz-Vidal et al. (2010). No caso de escoamento 

bifásico gás-líquido, métodos teóricos e empíricos tem sido desenvolvidos, onde muitos deles 

foram baseados na hipótese de que a mistura bifásica comporta-se como um pseudo-fluído, 

i.e. sem presença de deslizamento entre as fases. Outros métodos utilizam a fração de vazio e 

o padrão de escoamento, parâmetros relevantes do escoamento, para estimar o gradiente de 

pressão e fator de atrito (CRAVINO et al., 2009; GARCÍA; GARCÍA, 2009). 

O gradiente de pressão em dutos é produto da dissipação de energia 

(irreversibilidades) própria do escoamento dos fluídos e é composta por três parcelas 
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associadas à fricção (F), aceleração (A) e gravidade (G), respectivamente (SHOHAM, 2006), 

eq. 2.8. Nas seguintes subseções alguns modelos clássicos e recentes são brevemente 

descritos. 

 
F A G

dP dP dP dP

dL dL dL dL
    (2.8) 

2.3.1 Modelo homogêneo 

É o mais tradicional. Considera que as fases escoam à mesma velocidade que a 

mistura ( vL = vG = J ). A partir disso e utilizando as equações 2.1 e 2.2, a fração volumétrica 

in-situ, α, se torna um parâmetro conhecido e chamado de fração volumétrica homogênea, β,  

 G

G L

Q

Q Q
 


 (2.9) 

A fração volumétrica homogênea pode variar significativamente ao longo da tubulação 

devido à despressurização do gás. Portanto, ela deve ser calculada utilizando as propriedades 

do gás no ponto requerido. No caso de escoamento bifásico horizontal homogêneo, uniforme, 

incompressível (para o líquido), sem mudança de fase e em tubulação de seção constante, a 

equação 2.8 pode ser reescrita como (SHOHAM, 2006), 

  
21

,
1

L L G G
F

dP dP RT
M x J J

dL dL M P
 

   
     

   
 (2.10) 

onde M está relacionado ao gradiente de pressão por aceleração. R, T e P representam a 

constante especifica (J/Kg-K), temperatura (K) e pressão absoluta (Pa) do gás, 

respectivamente. O parâmetro x representa a fração mássica do gás, 

 G G

L L G G

Q
x

Q Q



 



 (2.11) 

Em geral, o gradiente de pressão bifásico por atrito numa tubulação de diâmetro 

interno d pode ser obtido por meio do método de Darcy-Weisbach (SIMMONS, 2008) 

utilizando propriedades ponderadas, 

 
21

2

M
M

F

dP J

dL d


  (2.12) 
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  (2.14) 

sendo ξM o fator de atrito de Darcy, segundo Fang et al. (2011), avaliado para o Reynolds da 

mistura. A correlação de Fang et al. (2011) é restrita para escoamento em tubo 

hidraulicamente lisos. Um amplo número de correlações para computar esse parâmetro, em 

diferentes condições, são encontradas na literatura (e.g. BRKIĆ, 2011). Sob a hipótese de não 

deslizamento, os parâmetros densidade (ρM) e viscosidade (μM) da mistura podem ser 

estimados utilizando (WALLIS, 1969),  

  1M H L G          (2.15) 

  1M H L G          (2.16) 

2.3.2 Dukler et al. (1964) 

Trata-se de um modelo baseado num estudo de semelhança dimensional. Assumindo 

escoamento com presença de deslizamento e mesmo perfil de velocidade para ambas as fases, 

os autores redefiniram a densidade da mistura ρM,  

 
 

 

2 21

1
M L G

 
  

 

 
  
 
 

 (2.17) 

O cálculo do gradiente de pressão bifásico por atrito é realizado de maneira 

semelhante ao apresentado para modelo homogêneo; no entanto, substituindo a eq. 2.15 pela 

eq. 2.17. Expressões para a fração de vazio são necessárias neste método. 

2.3.3 Lockhart e Martinelli (1949) 

Num estudo inicialmente desenvolvido para escoamento de fases separadas, os autores 

introduziram os parâmetros ϕL e X, para a previsão do gradiente de pressão bifásico, 
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   (2.18) 

onde dP/dL|F é o gradiente de pressão bifásico. Os termos dP/dL|FL e dP/dL|FG representam os 

gradientes de pressão do líquido e gás escoando sozinhos na tubulação com sua própria vazão 

mássica. Os autores notaram experimentalmente que ϕL é função de X. Chisholm (1967, 1983) 

propuseram a seguinte correlação teórico-empírica para a relação entres esses parâmetros, 

 

0.5 0.5

2
2

11 , L G
L

G L

C C
X X

 


 

   
       

  
 (2.19) 

Os gradientes de pressão monofásico são calculados utilizando o método de Darcy citado 

acima. No entanto, os autores recomendam diminuir o valor do número de Reynolds de 

transição laminar-turbulento (LOCKHART; MARTINELLI, 1949) 

2.3.4 Chisholm e Laird (1958) 

Esses autores reportaram uma aproximação experimental para o modelo de Dukler et 

al. (1964) baseada no parâmetro ϕL e na fração de vazio,  
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dP dP
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 (2.20) 

2.3.5 Shannak (2008) 

O método para o cálculo do fator de atrito, apresentado por aquele autor, é baseado na 

redefinição do número de Reynolds da mistura, ReM, como a razão entre a somatória das 

forças inerciais sobre a somatória das forças viscosas das fases, i.e. 

 
2 2 2 2

I L L G G
M

V L L G G

F J d J d
Re

F J d J d

 

 


 






 (2.21) 

Adotando a hipótese de não deslizamento (modelo homogêneo) e as definições acima 

apresentadas, os autores expressaram o Reynolds da mistura em função dos Reynolds 

monofásicos do líquido (ReL) e gás (ReG), 
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O cálculo do gradiente de pressão bifásico por atrito é realizado de maneira 

semelhante ao apresentado para o modelo homogêneo; no entanto, utilizando a nova definição 

para o Reynolds da mistura (eq. 2.22). Este método contribui de maneira relevante ao incluir 

simultaneamente as forças inércias e viscosas das fases. Também, o fato de ser função do 

título e dos Reynolds monofásicos das fases torna o cálculo simples. 

2.4 Influência dos parâmetros do escoamento bifásico sobre as 2-FIVs 

A complexidade do fenômeno 2-FIV é atribuída às flutuações no escoamento, na 

densidade e no gradiente de pressão. Essas características são levadas em conta no 

escoamento bifásico através da determinação dos seguintes parâmetros: padrão de 

escoamento, fração de vazio e deslizamento. Resultados experimentais indicam forte 

influência destes parâmetros na amplitude da vibração nos problemas de 2-FIV e FSI (CHEN, 

1991; HIBIKI; ISHII, 1998; HUA et al., 2010; PETTIGREW; TAYLOR, 1994; 

PETTIGREW et al., 1998; ZHANG; PETTIGREW; MUREITHI, 2008; ZHANG; XU, 2010). 

Hibiki e Ishii (1998) fizeram um estudo experimental visando testar a influência da 

vibração induzida pelo escoamento sobre os parâmetros locais do escoamento bifásico. Entre 

os resultados, pode-se assinalar que a estrutura do escoamento muda devido à vibração 

induzida, dependendo das condições de engaste da estrutura. Esses autores concluíram que 

para baixas velocidades superficiais de líquido, as vibrações induzidas pelo escoamento 

promovem coalescência de bolhas; para altas velocidades superficiais do líquido, as vibrações 

induzidas pelo cisalhamento, geradas pelo próprio escoamento bifásico, podem ser dominadas 

pela turbulência do líquido, aumentando com a vibração induzida. Os autores analisaram a 

influência da vibração induzida pelo escoamento sobre a fração de vazio, diâmetro de bolhas e 

deslizamento; entretanto, nada disseram quanto aos padrões de escoamento e valores dos 

parâmetros para os quais começa a apresentar-se vibração relevante. O estudo foi focado na 

transferência de calor, porque mudanças na estrutura do padrão podem acarretar mudanças 

significativas na troca de calor. Zhang e Xu (2010) também reportaram um estudo 

experimental do fenômeno 2-FIV. Eles mediram as vibrações induzidas por escoamento 
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bifásico para diferentes frações de vazio e tamanho de bolhas, encontrando que a amplitude de 

vibração aumenta com o incremento da fração de vazio. Esse resultado mostra que a vibração 

é fortemente dependente desse parâmetro. 

Por conta da ênfase em pesquisas na indústria nuclear, especificamente para 2-FIV 

submetido a escoamento cruzado, a informação disponível para 2-FIV em tubo é escassa. 

Quase nada foi registrado quanto à influência do padrão de escoamento. É o caso, por 

exemplo, do escoamento pistonado, um padrão de natureza intermitente causador de vibrações 

de grande amplitude. (CHEN, 1991; PETTIGREW; TAYLOR, 1994; ZHANG; 

PETTIGREW; MUREITHI, 2008). 

2.5 Parâmetros e Mecanismo da vibração 

A resposta dinâmica de uma tubulação submetida a escoamento bifásico interno pode 

ser representada como um sistema amortecido com excitação forçada (CHEN, 1991; 

PAÏDOUSSIS, 1998; WEAVER et al., 2000), segundo  

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }M Q C Q K Q G    (2.23) 

onde [M], [C] e [K] representam respectivamente a matriz de massa, amortecimento e 

rigidez; {Q} representa o vetor da resposta generalizada e {G} representa o vetor de força 

generalizada, incluindo turbulência e ruído acústico. O ponto sobrescrito denota derivada 

temporal. Deixando em evidência as componentes do fluido (f) e da estrutura (e), a equação 

2.23 pode ser reescrita como 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }e f e f e fM M Q C C Q K K Q G       (2.24) 

A resposta estrutural do sistema descrito acima, na presença de escoamento bifásico, 

pode ser do tipo oscilatória periódica, aleatória ou caótica. Pesquisas mostram que essa 

resposta é principalmente representada pela massa hidrodinâmica, amortecimento e os 

mecanismos de excitação, parâmetros relacionados a [Mf], [Cf], e {G}, respectivamente. Em 

geral, a equação 2.24 é não linear; no entanto, a linearização é possível para muitos casos 

práticos (CHEN, 1991; FUJITA, 1990; PETTIGREW; TAYLOR, 1994; WEAVER et al., 

2000).  

É sabido que as flutuações de pressão, devido à própria natureza do escoamento 

bifásico, produzem forças hidrodinâmicas que agem sobre a tubulação. Ao mesmo tempo, 
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outras forças também agem sobre a estrutura; por exemplo, a causada pelo rearranjo da 

mistura bifásica na tentativa de acompanhar o movimento da tubulação. Esse movimento, o da 

mistura se deslocando com a tubulação, tem um importante efeito sobre a dinâmica da 

estrutura para sistemas acoplados; particularmente, sobre as frequências características e o 

amortecimento. É o caso da massa adicionada, hidrodinâmica ou, um volume de fluido que se 

comporta como se estivesse rigidamente fixado à estrutura e se movendo com ela (CHEN; 

CHUNG, 1976).  

A massa adicionada (m0) é formalmente definida como a massa equivalente do fluido 

vibrando com a estrutura e é proporcional à densidade do fluido e ao volume da estrutura que 

vibra. Assim, a massa adicionada tem efeito sobre as frequências características da estrutura já 

que agrega massa à estrutura. Os efeitos dos parâmetros de escoamento bifásico sobre a massa 

adicionada foram amplamente estudados para escoamento cruzado e axial. Por exemplo, 

Carlucci (1980) e Carlucci e Brown (1983) estudaram experimentalmente a influência da 

fração de vazio na massa adicionada para um escoamento axial confinado. Os autores 

reportaram o decaimento da massa adicionada com incremento da fração de vazio. 

Posteriormente, Pettigrew e Taylor (1994) ajustaram os dados experimentais de Carlucci e 

Brown (1983) obtendo uma expressão empírica para o cálculo da massa adicionada (vide 

Figura 2.4a). Atualmente, diversas expressões teóricas e empíricas para o cálculo da massa 

adicionada estão disponíveis para escoamentos cruzado e axial, mas não para escoamento 

interno em tubo (CHEN, 1985; PAIDOUSSIS; PRICE; DE LANGRE, 2010; PAÏDOUSSIS, 

1998, 2005). A ausência dessas expressões poderia sugerir a irrelevância do efeito da massa 

adicionada nas 2-FIV em tubo. No entanto, estudos para escoamento interno são necessários 

para validar ou descartar a afirmação anterior. Além disso, pesquisas a respeito da influência 

dos outros parâmetros de escoamento bifásico sobre a massa hidrodinâmica são necessários 

(PETTIGREW; TAYLOR, 1994). A Figura 2.4 mostra resultados experimentais para a massa 

adicionada em escoamento axial e cruzado. 
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Figura 2.4.  Variação da massa adicionada (adimensional) com a fração de vazio para escoamento 

(a) axial confinado e (b) cruzado sob um banco de tubos. Reconstruída de Pettigrew e Taylor (1994). 

 

O amortecimento é atribuído à dissipação viscosa e radiação acústica. Presente na 

resposta estrutural, o amortecimento absorve a energia mecânica e assim limita a resposta da 

vibração. Carlucci e Brown (1983) sugerem que o fator de amortecimento total para 

escoamento bifásico, ζT, esta composto por componentes relacionados à estrutura e aos 

fluidos: 

 T e v f tp         (2.25) 

onde ζe, ζv, ζf, ζtp representam o amortecimento estrutural, viscoso, dependente-do-escoamento 

e dependente-do-escoamento-bifásico, respectivamente. Carlucci e Brown (1983) relaciona o 

amortecimento ζf à ação da força de arrasto do escoamento (componente normal) sobre o 

cilindro. Na presença de um escoamento monofásico, só existem os três primeiros 

componentes do lado direito da equação 2.25. Já para escoamento bifásico, os valores desses 

componentes sofrem alterações. No entanto, para seu cálculo, assume-se escoamento 

monofásico ou escoamento bifásico homogêneo acompanhado de considerações semi-

empíricas (CARLUCCI; BROWN, 1983; PAÏDOUSSIS, 2004). O amortecimento estrutural, 

ζe, é função do engaste e material da estrutura e é considerado constante para escoamento 

monofásico e bifásico (CARLUCCI; BROWN, 1983). A soma dos termos ζv, ζf e ζtp 

representam o amortecimento total do fluido. Experimentos realizados por Carlucci (1980) e 

Carlucci e Brown (1983) num cilindro submetido a escoamento axial (confinado) gás-líquido 

mostraram que o amortecimento relacionado ao escoamento bifásico ou simplesmente 

amortecimento bifásico, ζtp é dominante sobre os outros dois componentes ζv e ζf (ver Figura 
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2.5), fazendo-se determinante na faixa 30-80% da fração de vazio (CARLUCCI, 1980). O 

amortecimento bifásico é calculado simplesmente subtraindo do amortecimento total a soma 

dos outros três componentes, ζe , ζv e ζf .  

Gravelle et al. (2007), para um escoamento vertical gás-líquido em tubo, confirmaram 

o achado do Carlucci (1980) e Carlucci e Brown (1983): os amortecimentos viscoso e 

dependente-do-escoamento são muito menores quando comparados ao bifásico. A semelhança 

do efeito da fração de vazio sob o amortecimento bifásico para escoamento bifásico axial e 

vertical externo mostra uma similitude nos mecanismos de amortecimento, apesar das 

diferenças geométricas. Béguin et al. (2009) sustenta a afirmação anterior. Dessa maneira, a 

equação 2.25 foi reduzida para (GRAVELLE et al., 2007), 

 tp T e     (2.26) 

 

Figura 2.5.  Amortecimentos viscoso, ζv, dependente-do-escoamento ζf  e bifásico ζ2φ (definido como 

ζtp no presente estudo) para um cilindro submetido a escoamento confinado ar-água axial externo. 

Adaptada de Carlucci (1980). 

 

Gravelle et al. (2007) também encontraram que o amortecimento bifásico ζtp é 

criticamente dependente da fração de injeção, padrão de escoamento e velocidade da mistura. 

Cabe assinalar que, nesse estudo, os autores desprezam o deslizamento entre as fases. Com 

ajuda do mapa de fluxo teórico de Taitel et al. (1980) para escoamento bifásico vertical em 

tubo (ver Figura 2.6), aqueles autores observaram que, partindo dos padrões bolhas e bolhas 

finamente dispersas, o amortecimento bifásico aumenta com o incremento da fração de vazio 

até atingir o padrão agitante (churn), momento no qual o amortecimento bifásico alcança seu 

máximo valor. A partir disso, poder-se-ia conjeturar que o meio gasoso estaria atuando como 

uma fonte de amortecimento. Baseados nos seus dados experimentais, Gravelle et al. (2007) 
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correlacionaram analiticamente o amortecimento bifásico com a superfície da interface gás-

líquido.  

Béguin et al. (2009), num estudo analítico detalhado, fizeram um trabalho mais 

específico relacionado ao amortecimento bifásico. Focados no padrão bolhas, os autores 

propuseram um modelo que correlaciona o amortecimento bifásico à superfície da interface 

gás-líquido e densidade de bolhas. Béguin et al. (2009) mostrou analítica e 

experimentalmente (para escoamento vertical em tubo) que o fator de amortecimento bifásico 

é dependente (1) do padrão de escoamento, alcançando valor máximo na transição do 

escoamento disperso, (2) da fração de vazio e (3) do diâmetro do tubo, e se incrementa com a 

velocidade da mistura.  

 

 

Figura 2.6.  Mapa de fluxo de Taitel et al. (1980) para ar-água e diâmetro interno de tubo 25 mm, 

adaptado de Gravelle et al. (2007). 

 

O entendimento dos mecanismos de amortecimento é importante para o conhecimento 

dos mecanismos da excitação da vibração; porém, seu estudo é difícil pelos efeitos não lineais 

e multiplicidade dos mecanismos de dissipação de energia. Parece haver uma relação direta 

entre o amortecimento e a massa hidrodinâmica; contudo, a informação neste campo ainda é 

escassa (BÉGUIN et al., 2009; GRAVELLE et al., 2007; PETTIGREW; TAYLOR, 1994; 

PETTIGREW et al., 1998). 

Os mecanismos de excitação possuem um papel preponderante na resposta estrutural 

de sistemas excitados por escoamento bifásico. O caso de 2-FIV em tubo não é exceção, no 

entanto, poucos trabalhos estudaram seus mecanismos de excitação. Pettigrew et al. (1998) 
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indica três como os principais mecanismos de excitação no caso 2-FIV em tubo: instabilidade 

fluido-elástica, excitação aleatória da turbulência e ressonância acústica. Embora os 

mecanismos citados fossem apontados para a indústria nuclear, eles podem ser considerados 

para outras aplicações desde que o comportamento físico seja semelhante. 

Na interação entre as forças dinâmicas induzidas pelo escoamento e o movimento da 

estrutura, a instabilidade fluido-elástica é alcançada quando o escoamento atinge uma 

velocidade tal que faz vibrar intensamente a estrutura. Nesse momento, o escoamento excita à 

estrutura numa determinada frequência muito próxima à frequência da estrutura, e diz-se que 

o sistema entrou em ressonância. Essa velocidade é conhecida como velocidade crítica. 

Teoricamente, essa velocidade é alcançada quando a energia gerada pelo escoamento excede à 

energia dissipada pelo amortecimento. Para escoamento bifásico paralelo, as forças geradas 

pelo fluido são de fricção, acelerações convectivas e em alguns casos de arrasto (tubos com 

uma extremidade livre, por exemplo). As forças aparecem em forma de flexão (deformação) 

ou oscilações flutuantes. Uma visão geral sobre instabilidade fluido-elástica para a FIV 

submetida a escoamento axial monofásico pode ser encontrada em Païdousis (1998). Contudo, 

até este momento a teoria não descreve completamente o comportamento para as 

instabilidades fluido-elásticas devido a escoamento bifásico. O ruído devido à mudança de 

fase gera vibração, mas não contribui fortemente para a excitação da vibração, desde que a 

mudança de fase não ocorra de forma abrupta (MITRA; DHIR; CATTON, 2009; MONETTE; 

PETTIGREW, 2004; PETTIGREW; TAYLOR, 1994).  

De acordo com Pettigrew et al. (1998), instabilidades fluido-elásticas geradas por 

escoamento bifásico interno na indústria nuclear são improváveis já que as velocidades de 

operação são muito menores do que a velocidade crítica, i.e., a rigidez dos componentes é 

relativamente alta para as condições de escoamento. Esse fato determinou poucos estudos 

neste tópico, entre eles Monette e Pettigrew (2004). Contudo, existem outros cenários, como 

sistemas de tubulações nas indústrias química e petroquímica, onde as velocidades do 

escoamento são suficientemente altas para causar instabilidade estrutural. Um exemplo do 

citado é o caso na refinaria Alberto Pasqualini reportado por Anton
2
, onde escoamento 

bifásico hidrogênio-óleo na unidade de hidroprocessamento provocou excessivas vibrações 

estruturais. Portanto, estudos de estabilidade fluido-elástica devido a escoamento bifásico em 

tubos são necessários. 

                                                
2. Anton, C. Vibrações induzidas por escoamento bifásico na unidade de hidroprocessamento na 

refinaria REFAP/SA. Mensagem recebida por ccanton@petrobras.com.br em 18 sep. 2009. 

mailto:ccanton@petrobras.com.br
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Turbulência e ressonância acústica podem também induzir vibrações estruturais, i.e. 

são considerados mecanismos de excitação (BLEVINS, 1979). Pressões acústicas pulsantes 

causadas por componentes de sistemas de bombeamento podem promover frequências de 

excitação próximas às frequências características da estrutura, causando grandes amplitudes 

de vibração e possível colapso do sistema. Por outro lado, a turbulência gera flutuações 

aleatórias de pressão próximas à superfície dos componentes estruturais forçando a vibração 

desses. Nesse sentido, recentemente, Sinha (2005) reportou a possibilidade de usar a vibração 

gerada em linhas de gás natural para a geração de energia. Sinha (2005) atribui as vibrações 

ao fenômeno da turbulência e sustenta que essas podem ser convertidas em energia elétrica 

(na ordem dos mW). De acordo com Pettigrew et al. (1998), a turbulência é o principal 

mecanismo de excitação para 2-FIV em tubo. Não obstante o peso da afirmação anterior, os 

estudos para esse e os outros mecanismos de excitação são escassos. 

2.6 Abordagens do fenômeno 2-FIV em tubo. 

Os trabalhos reportados na literatura para o fenômeno de vibrações mecânicas 

induzidas por escoamento bifásico em tubos (2-pipe-FIV) podem ser classificados pelo tipo 

de abordagem em: (i) sistema-acoplado, (ii) método direto e (iii) método inverso. A 

abordagem para sistemas acoplados é um problema recursivo como mostrado na Figura 2.7: a 

resposta estrutural devido à excitação do escoamento bifásico induz perturbações no próprio 

escoamento bifásico, mudando sua estrutura, se apresentando um processo recursivo. Esse é 

um clássico problema de interação fluido-estrutura (FSI da sigla inglês). No entanto, a 

abordagem sistema-acoplado pode ser tratada como não recursiva desde que se assuma que a 

excitação não é perturbada pela resposta estrutural. As abordagens método direto e método 

inverso são tratadas também como sistemas sem recursividade. 

A abordagem sistema-acoplado é geralmente usada para a avaliação de instabilidades 

fluido-elásticas, onde as equações para o fluido e a estrutura são acopladas e resolvidas. 

Geralmente essas equações são não-lineares, mas a linearização é possível para muitas 

aplicações práticas, assumindo algumas hipóteses simplificadoras e usando expressões 

empíricas de fechamento adequadas. Nesse sentido, estudos teóricos e experimentais são 

necessários para o desenvolvimento desse tópico. A maioria dos estudos de instabilidades 

fluido-elásticas com abordagem sistema-acoplado foi focada em escoamento cruzado 

monofásico e bifásico (e.g. FACCHINETTI; DE LANGRE; BIOLLEY, 2004; FEENSTRA; 
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WEAVER; NAKAMURA, 2003; GAGNON; PAÏDOUSSIS, 1994; GRANGER; PEROTIN, 

1999; LIU; GORMAN, 1996a, 1996b; MITRA; DHIR; CATTON, 2009; PEROTIN; 

GRANGER, 1999). No caso de escoamento axial monofásico, Païdoussis (1998) apresenta 

uma visão geral sobre instabilidade fluido-elástica em FIV como abordagem sistema-

acoplado. Recentemente, Monette e Pettigrew (2004) apresentam um dos poucos estudos 

desse fenômeno para escoamento bifásico interno. Os autores conduziram uma serie de 

experimentos num tubo engastado-livre (cantilever pipe) visando avaliar o mecanismo de 

instabilidade fluido-elástica. Monette e Pettigrew (2004) também desenvolveram um modelo 

teórico de predição das instabilidades fluido-elásticas em função da fração de vazio. Apesar 

de que o modelo de Monette e Pettigrew (2004) inclui conceitos teóricos e tem boa 

concordância com os dados experimentais coletados pelos autores, ele foi desenvolvido 

unicamente para um tubo engastado-livre. Outras condições de engaste deveriam ser 

estudadas, além de incorporar a influência do padrão de escoamento e do amortecimento, 

parâmetros não considerados pelos autores. 

 

Figura 2.7.  Descrição da abordagem do fenômeno FSI para sistemas acoplados. Adaptada de Fujita 
(1990). 

O método direto pode ser entendido como uma abordagem de sistema acoplado 

limitado. A resposta estrutural é estudada a partir de excitação do escoamento, desprezando as 

possíveis perturbações da estrutura sobre o escoamento, i.e. o efeito recursivo é 

desconsiderado. Para esta abordagem é mais importante estudar a influência dos parâmetros 

de escoamento bifásico sobre os efeitos na resposta estrutural, tais como tipos de excitação, 

forças geradas sobre a estrutura e influência do tipo de engaste. Em geral, essa abordagem é 

feita experimentalmente. Quando é feita teoricamente, as equações para o fluido e a estrutura 

são trabalhadas independentemente. Nesse sentido, para 2-FIV, alguns estudos conduzidos em 

acessórios de tubulação, como cotovelos e uniões tipo U, mostraram relação entre as 

flutuações do escoamento e o primeiro modo de vibração da tubulação, e entre as forças 

Fluido Tubulação 

Flutuações 

de Pressão 

Vibração 

Estrutural 
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induzidas pelo escoamento e a velocidade da mistura. Esses mesmos estudos propuseram 

modelos, baseados na transferência de quantidade de movimento, que correlacionam os 

parâmetros de escoamento bifásico com as forças geradas na estrutura (BELFROID et al., 

2010; CARGNELUTTI; BELFROID; SCHIFERLI, 2010; GAMA; FERREIRA; WALTER, 

2009; GIRAUDEAU; MUREITHI; PETTIGREW, 2013; RIVERIN; DE LANGRE; 

PETTIGREW, 2006; TAY; THORPE, 2004). 

No método inverso, informações relacionadas a características do escoamento são 

obtidas a partir da resposta estrutural. Essa é uma abordagem nova e útil, já que muitas vezes 

medidas diretas do escoamento são de difícil acesso ou até mesmo desconhecidas. Na última 

década, estudos importantes têm sido desenvolvidos baseados nesta abordagem. Evans et al. 

(2004) estudaram experimentalmente as vibrações induzidas por escoamento monofásico em 

tubo no intuito de obter a vazão do escoamento a partir da resposta da tubulação. Esse 

trabalho foi apresentado como uma técnica de medição de vazão não intrusiva e de baixo 

custo. Os experimentos para escoamento monofásico de água apresentaram a turbulência 

como o principal mecanismo de excitação. As vibrações foram geradas por flutuações da 

pressão e medidas com um acelerômetro fixo na superfície do tubo. O desenvolvimento 

analítico proposto por Evans et al. (2004) mostra uma relação linear entre o desvio padrão da 

aceleração (STDacc) e a velocidade do escoamento. No entanto, os resultados experimentais 

mostram uma relação quadrática entre esses dois parâmetros. Em 2009, Gama et al. (2009) 

tentaram extrapolar a técnica apresentada por Evans et al. (2004) para um escoamento 

bifásico gás-líquido em tubo. A partir de dados experimentais próprios, os autores 

correlacionaram a resposta do acelerômetro preso na superfície do tubo, especificamente o 

valor RMS (do inglês root mean square), com a velocidade da mistura e a fração de vazio. No 

entanto, os resultados encontrados são opostos aos reportados na literatura que indicam um 

incremento da excitação com o aumento da velocidade e fração de vazio. Isso pode ser devido 

à geometria testada. Apesar da importância dos dados coletados, os autores não discutiram a 

natureza dos mecanismos de excitação. A influência do padrão de escoamento também não 

foi considerada. Por outro lado, Gama et al. (2009) também propõe um método inverso para 

determinar a fração de vazio homogênea a partir da frequência pico da resposta estrutural. 

Para isso foram comparadas frequências experimentais e as geradas numericamente (detalhes 

em WALTER FILHO, 2010). 

Hua et al. (2010) desenvolveram um algoritmo de aprendizado, chamado MCSVM, 

capaz de identificar o padrão de escoamento gás-líquido num tubo horizontal a partir da 
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resposta estrutural. O algoritmo MCSVM é uma variante da técnica para reconhecimentos de 

padrões “Máquina de Vetores de Suporte” (SVM, do inglês Support Vector Machines). Hua et 

al. (2010) coletaram dados experimentais, para treinar e testar o algoritmo, numa seção de 

teste de 50 mm de diâmetro interno com ar e água como fluidos de trabalho. Os resultados 

mostraram que o algoritmo MCSVM treinado consegue identificar três padrões de 

escoamento, estratificado/estratificado ondulado, anular/anular misto e pistonado (slug), com 

uma precisão de 93,3%. Do mesmo grupo de pesquisa, Geng et al. (2012) apresenta um 

estudo analítico e experimental, onde a resposta estrutural é relacionada, independentemente, 

com o padrão de escoamento e a fração de vazio homogênea. Com respeito ao padrão de 

escoamento, Geng et al. (2012) mostra-se como um método inverso. Quanto à fração de vazio 

homogênea, o estudo apresenta-se como um método direto. Do ponto de vista experimental, 

foram encontrados resultados coerentes com a literatura: incremento da resposta estrutural 

(STDacc) com o aumento da velocidade da mistura e fração de vazio homogênea. A influência 

do vão (distância entre suportes) não foi estudada. É importante destacar, sem o intuito de 

desmerecer, que a metodologia proposta: (1) precisa de ajuste experimental, (2) a abordagem 

analítica parte da turbulência como mecanismo de excitação; mas, o padrão disperso 

predominantemente turbulento não é estudado. Os trabalhos de Hua et al. (2010) e Geng et al. 

(2012) apresentam um grande avanço na abordagem do tipo método inverso, onde o seguinte 

passo seria estimar as vazões das fases e fração de vazio homogênea a partir da resposta 

estrutural. Conseguir isso é um verdadeiro desafio, já que fenômenos complexos estão 

envolvidos. Cabe assinalar que modelos fenomenológicos ou analíticos que expliquem os 

fenômenos envolvidos no processo inverso se fazem necessários. 

A Tabela 2.1 sumariza os trabalhos citados acima relacionados à abordagem do 

fenômeno 2-FIV em tubo. Pode-se observar que os objetivos desses trabalhos foram focados 

na obtenção das características do escoamento: forças excitadoras, vazão, fração de vazio e 

padrão de escoamento. A última coluna indica os mecanismo de excitação reportado pelos 

autores. 
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Tabela 2.1.  Trabalhos referidos à abordagem do fenômeno 2-FIV em tubo. 

Trabalho 
Tipo de 

escoamento 

Disposição da 

seção de teste 

Tipo de 

estudo* 
Objetivo 

Mecanismo de 

excitação 

Geng et al. (2012)  
bifásico 

horizontal 
tubo 

biengastado 
A/E 

padrão de escoamento / 
fração de vazio 

turbulência 

Hua et al. (2010) 
bifásico 

horizontal 

tubo 

biengastado 
E/H padrão de escoamento  --- 

Evans et al. (2004) 
monofásico 

horizontal 

tubo 

biengastado 
A/E medição de vazão turbulência 

Riverin e Pettigrew 

(2007) 

bifásico 

vertical 
cotovelo  E forças excitadoras 

escoamento 

bifásico 

Cargnelutti et al. (2010) 
bifásico 

horizontal 
cotovelo  E forças excitadoras  --- 

Monette e Pettigrew 

(2004) 

bifásico 

vertical 
tubo fixo-livre A/E 

instabilidade 

fluidoelástica 

instabilidade 

fluidoelástica 

Gama et al. (2009) 
bifásico 

horizontal 

cotovelo/tubo 

U 
E 

medição de vazão / 

fração de vazio 
 --- 

(*) A: analítica, E: experimental, H: heurística    

 

A partir das lacunas observadas na revisão da literatura, os objetivos específicos do 

presente trabalho são: 

1. estudo experimental da vibração induzida por diversos padrões de escoamento 

gás-líquido (2-FIV) em tubulações horizontais; 

2. estudo experimental da influência do espaçamento entre suportes; 

3. estudo experimental sobre a natureza da excitação; 

4. estudo da influência da massa adicionada e do fator de amortecimento bifásico 

no fenômeno 2-FIV; 

5. desenvolvimento de modelagem analítica direta, baseada em princípios físicos, 

entre os parâmetros do escoamento e a resposta estrutural; 

6. desenvolvimento de método de identificação e previsão dos parâmetros do 

escoamento bifásico (velocidade da mistura, fração volumétrica homogênea e 

padrão de escoamento) a partir de sinais de vibração estrutural, baseado em 

princípios físicos entre eles  
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CAPITULO 3  TRABALHO EXPERIMENTAL 

A finalidade deste capítulo é descrever o sistema experimental utilizado para os testes. 

Construído nas instalações do Fluid-Structure Interaction Laboratory (FSI-Lab) do 

BWC/AECL/NSERC Industrial Research Chair, seção Mecânica Aplicada da Polytechnique 

Montreal (Canada), o aparato experimental foi cuidadosamente projetado para atingir de 

forma adequada os objetivos da pesquisa. Apresentam-se também as condições experimentais 

testadas (matriz experimental) e a descrição do tratamento de dados realizado.  

3.1 Sistema experimental – Fluid-Structure Interaction Lab, Polytechnique Montreal 

O aparato experimental utilizado é composto basicamente dos equipamentos 

esquematizados na Figura 3.1. Os principais componentes do sistema são designados por 

letras e listados na Tabela 3.1, enquanto que a instrumentação utilizada para regular e definir 

as condições de escoamento está designada por números e listada na Tabela 3.2 

 

 

Figura 3.1.  Esquema do circuito experimental – FSI-LAb, Polytechnique Montreal. 
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Tabela 3.1.  Componentes do sistema experimental 

Letra Componente 

A Válvula reguladora de ar 

B Reservatório de água 

C Bomba centrífuga de água 

D Variador de frequência 

E Bomba centrífuga de água 

F Válvula reguladora 

G Misturador água-ar 

H Engaste 

I Seção de teste 

J Engaste 

K Câmera de alta velocidade 

 

Tabela 3.2.  Instrumentação do Sistema Experimental 

Nuúmero Componente Faixa de medida Precisão 

1 Regulador de pressão de ar 0-100 psig --- 

2 Medidor de vazão mássica de ar (tipo termal) 0-75 slpm 1% FS 

3 Medidor de vazão mássica de ar (tipo termal) 0-1000 slpm 1.5% FS 

4 Transdutor de pressão 0-100 psig 3% FS 

5 Medidor de vazão de água (magnético) 10.18-424.18 lpm 0.25% RD 

6 Transdutor de pressão 0-50 psig 0.05% FS 

7 Transdutor de pressão 0-50 psig 0,05% FS 

 

No início do circuito, ar a alta pressão, arrefecido e filtrado, é mensurado (medidores 

volumétricos 2 e 3, Figura 3.1) e direcionado para o misturador G, onde é misturado com a 

água bombeada procedente da linha de líquido. Previamente, a vazão de água é regulada e 

mensurada por meio do variador de frequência D e do medidor volumétrico 5, 

respectivamente. As bombas C e E estão associadas em serie para fornecer maior altura 

manométrica total, quando necessário. A mistura bifásica água-ar ingressa à linha de teste, 

onde percorre-a em diferentes configurações ou padrões de escoamento, dependendo das 

condições de entrada. Finalmente, os fluidos são separados gravitacionalmente no tanque B.  

Um comprimento de desenvolvimento (Ldes), distância entre a saída do misturador G e 

a tomada do transdutor de pressão 6 (vide Figura 3.1), igual a 1760 mm (~ 86 d) é 

considerado. O comprimento adotado garante o completo desenvolvimento do perfil de 

velocidades para todas as condições monofásicas testadas (FOX; MCDONALD; 

PRITCHARD, 2006). No caso de escoamento disperso, onde a hipótese de pseudo-fluido é 

aceitável, torna-se também válido o comprimento adotado. van Hout et al. (2003), num estudo 
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experimental, encontrou que a taxa de coalescência do pistão de líquido, relacionada à 

frequência do pistão, faz-se desprezível para comprimentos de desenvolvimento Ldes maiores 

a 60d. Assim, pode-se considerar que o comprimento Ldes adotado também garante o 

desenvolvimento para o padrão intermitente. 

3.2 Seção de teste 

A linha de teste é composta por um tubo reto de PVC transparente (Figura 3.2) de 

diâmetro nominal 3/4 polegadas, com diâmetros interno (d) e externo (D) iguais a 20.4mm e 

26.7, respectivamente. A separação entre engastes ou vão (H e J, Figura 3.1), parâmetro que 

está relacionado com as frequências naturais do sistema, determina a seção de teste. As seções 

de teste, com vãos iguais a, 75 d  (1530 mm) e 40 d (816 mm) são testadas. Testes de impacto 

mostram que a estrutura que suporta a seção de teste possui adequada rigidez e isolamento 

mecânico. As Funções de Resposta em Frequência geradas apresentam unicamente as 

frequências naturais da seção de teste, ver Figura A.2.  

 

 

Figura 3.2.  Visão da linha de testes. 

 

Com o intuito de monitorar a resposta estrutural, um acelerômetro triaxial está 

instalado no meio do vão. Colocar o acelerômetro nessa posição tem a vantagem de que as 

medidas realizadas sejam as máximas experimentadas pela tubulação; no entanto, a 
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desvantagem de não medir a resposta estrutural para os modos pares. O sistema coordenado 

de referência do acelerômetro é fixado como: eixo X paralelo e Y e Z transversal ao eixo do 

tubo. O eixo Z é também paralelo ao eixo da gravidade. O modelo de sensibilidade para os 

eixos X, Y e Z é 102.0 mV/g, 102.7 mV/g e 99.7 mV/g, respectivamente. Quatro strain gages 

half-bridge regularmente separados no perímetro do tubo estão localizados no inicio da seção 

de teste. 

O conhecimento das frequências naturais e amortecimento estrutural do sistema é 

fundamental para o estudo das vibrações induzidas por escoamento de acordo com Blevins 

(1979). Por isso, ensaios de impacto foram realizados para a extração desses parâmetros. O 

sistema foi excitado transversalmente nos eixos Y e Z. Encontraram-se valores diferentes de 

amortecimento estrutural para os quatro primeiros modos. O eixo de excitação também 

determinou diferença nos resultados, podendo ser devido à assimetria dos engastes. Por 

exemplo, para o primeiro modo, amortecimentos estruturais iguais a 1.89% e 1.33% para os 

eixos Y e Z foram encontrados, respectivamente. Um modelo teórico adotando as hipóteses da 

viga Euler-Bernoulli estimou frequências naturais com erro médio menor a 5%. Uma 

frequência fundamental de 16.4861 Hz foi obtida. Os detalhes são descritos no apêndice A. 

3.3 Coleta de dados e matriz experimental 

Um programa de aquisição de sinais implementado na plataforma LabView® foi 

utilizado para a aquisição dos sinais de deformação, aceleração e pressão. O programa foi 

baseado nas placas de aquisição da National Instruments®: (1) NI PXIe-4331, para os strain-

gages, com 24 bits de resolução, 8 entradas para aquisição simultânea e capacidade para 102.4 

mil amostras por segundo; (2) NI PXIe-4492, para o acelerômetro, com 24 bits de resolução, 

8 entradas para aquisição simultânea e capacidade para 204.8 mil amostras por segundo e (3) 

NI PXI-6289, para os transdutores de pressão, com 18 bits de resolução, 32 entradas para 

aquisição simultânea e capacidade para 500 mil amostras por segundo. Escolheu-se uma taxa 

de amostragem igual a 5000 amostras por segundo, visando atender à necessidade de precisão 

de leitura e eliminar a possibilidade de aliasing gerados por ruídos dos equipamentos do 

sistema. Após ajustar cada condição requerida de escoamento, esperava-se a estabilização do 

sistema. Seguidamente, 203 segundos de aquisição foram salvos. Replicatas para cada 

condição de escoamento foram realizadas. Imagens do escoamento bifásico também foram 

gravadas através de uma câmera de alta velocidade a uma taxa de 900 frames/s. As leituras de 
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deformação provenientes dos strain gages não foram salvas, conforme explicado no apêndice 

B. 

 

Tabela 3.3.  Matriz experimental 

Sistema Direção do tubo 
distância entre suportes 

ou vão, Lens 

Tipo de 

escoamento 

Número de pontos 

experimentais 

H75W horizontal 75 d ( = 1530 mm) água 8 

H75M horizontal 75 d água-ar 32 

H40W horizontal 40 d ( =  816 mm) água 8 

H40M horizontal 40 d água-ar 32 

 

A Tabela 3.3 mostra a matriz experimental. É composta por 8 condições monofásicas 

(água, Tabela 3.4) e 32 bifásicas (água-ar, Tabela 3.5) para dois diferentes vãos. Os 

parâmetros velocidade da mistura (J) e fração de vazio homogênea (β) são utilizados para 

definir as condições,  

 L GJ J J    (3.1) 

 G

L G

J

J J
 


  (3.2) 

onde os subscritos G e L indicam fase gasosa e líquida, respectivamente. O mapa de 

escoamento do Mandhane et al. (1974) é utilizado para mostrar a distribuição das condições 

bifásicas por padrão de escoamento, vide Figura 3.3. Cabe assinalar, que as condições 

experimentais foram definidas no ponto médio da seção de teste. Para isso, a partir da vazão 

volumétrica do gás medida no inicio do circuito, estimou-se a vazão volumétrica “in-situ” 

adotando (1) hipótese de gás ideal; (2) escoamento isotérmico; e (3) variação linear da pressão 

ao longo da seção de teste, i.e. a pressão no local (Psys) é igual à média das pressões 

fornecidas pelos transdutores 6 e 7 (vide Figura 3.1). Com a vazão volumétrica corrigida 

calculou-se a velocidade superficial do gás. A faixa de trabalho dentro do mapa de Mandhane 

et al. (1974) está determinada pelas limitações dos equipamentos responsáveis pelo 

suprimento do líquido (água) e gás (ar). 
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Tabela 3.4.  Condições monofásicas (água) testadas para os sistemas H75W e H40W da Tabela 3.3. 

Condição J (m/s) Re 

1 0.25 5 078 

2 0.50 10 155 

3 1.01 20 414 

4 2.00 40 620 

5 3.00 60 931 

6 4.00 81 242 

7 5.00 101 555 

8 7.00 142 183 

 

Tabela 3.5.  Condições bifásicas água-ar testadas para os sistemas H75M e H40M da Tabela 3.3. 

Condição β (%) J [m/s] JL [m/s] JG [m/s] Psys [KPa] ReH (eq.4.8) 

1 10.8 0.50 0.45 0.05 104.9 10 200 

2 9.6 1.00 0.91 0.10 107.1 20 370 

3 10.0 2.01 1.81 0.20 112.9 40 701 

4 9.8 3.00 2.70 0.29 123.5 60 764 

5 10.1 4.00 3.60 0.40 138.5 81 098 

6 10.0 5.01 4.51 0.50 157.4 101 565 

7 9.7 6.98 6.30 0.67 211.4 141 565 

8 24.6 0.50 0.38 0.12 105 10 114 

9 25.1 1.00 0.75 0.25 107 20 225 

10 24.7 1.99 1.50 0.49 113.4 40 249 

11 24.6 2.98 2.25 0.73 122.8 60 256 

12 24.9 4.00 3.00 0.99 137.2 80 810 
13 24.8 4.98 3.75 1.23 156.3 100 694 

14 24.8 6.98 5.25 1.73 214.2 141 082 

15 49.7 0.51 0.26 0.25 104.5 10 139 

16 50.0 1.00 0.50 0.50 105.6 19 965 

17 49.7 2.00 1.01 0.99 110.3 39 936 

18 50.1 2.99 1.49 1.50 117.6 59 811 

19 49.9 4.99 2.50 2.49 144.2 99 758 

20 50.4 7.06 3.50 3.55 181.9 141 086 

21 49.9 9.97 5.00 4.97 258.9 199 630 

22 75.5 1.00 0.24 0.75 104.3 19 274 

23 75.4 2.03 0.50 1.53 106.5 39 294 

24 75.2 5.05 1.25 3.80 121.2 97 674 

25 74.9 9.97 2.50 7.47 170.3 193 262 
26 74.7 14.81 3.75 11.07 276.1 288 479 

27 74.9 17.33 4.36 12.97 353.4 338 285 

28 95.1 5.00 0.24 4.75 104.5 76 800 

29 95.0 10.05 0.50 9.56 111.4 155 395 

30 95.0 15.02 0.75 14.27 125.3 233 073 

31 95.0 19.92 1.00 18.93 146.1 310 988 

32 95.0 24.92 1.25 23.67 181.1 391 847 
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Figura 3.3.  Matriz experimental testada tomando como base o mapa experimental de fluxo 

experimental de Mandhane et al. (1974). É apresentado o valor nominal do parâmetro β. 

 

3.4 Tratamento de dados de aceleração 

O banco de dados referido à resposta estrutural é composto por sinais de aceleração, 

nos eixos transversais Y e Z, na presença de excitação monofásica (Tabela 3.4) e bifásica 

(Tabela 3.5). São 203 segundos de aquisição para cada sinal de aceleração, divididos em dois 

grupos. O primeiro grupo foi utilizado no desenvolvimento e o segundo para validação dos 

métodos identificação e determinação, propostos nos capítulos 5 e 7, respectivamente. Isso foi 

possível devido à característica aleatória (processo estocástico) do sinal (HASTIE; 

TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009, p. 222). 

O seguinte procedimento foi adotado para o tratamento de cada sinal. Ele é baseado no 

procedimento utilizado por Evans (2004) para a obtenção do desvio padrão (STD, standard 

deviation) da aceleração: 

1. Remoção da componente DC (valor médio) do sinal temporal da aceleração. 

2. Filtragem do sinal. Um filtro passa-baixa tipo Butterworth com frequência de 

corte igual a 750 Hz foi aplicado aos sinais no domínio do tempo. 

3. Condicionamento de amostras. Intervalos de 4 segundos do sinal temporal 

foram janelados. Utilizou-se a janela Hanning por apresentar bom desempenho 

com sinais de aceleração (NATIONAL INSTRUMENTS, 2009). Em geral, as 

janelas evitam o vazamento espectral por conta da falta de periodicidade do 



60 

 

 

 

sinal (HARRIS, 1978). Contudo, a sua aplicação faz com que a magnitude do 

sinal janelado seja menor do que o original. Por isso, um fator de correção foi 

introduzido para contornar o problema. Optou-se por aplicar um fator de 

correção sobre a energia, i.e. preservando a energia do sinal, por se tratar de 

um sinal aleatório. O fator de correção aplicado foi igual ao valor RMS da 

janela Hanning aplicada (AMPHLETT, 2010). No caso de sinais periódicos, 

por exemplo series de cossenos, o resultado pode ser corrigido sobre a energia 

ou amplitude obtendo-se o mesmo resultado. Com o intuito de reduzir a perda 

de sinal devido ao janelamento, os intervalos foram superpostos (overlap) em 

50% (HARRIS, 1978). 

4. Obtenção da Densidade Espectral de Potência (PSD, do inglês Power Spectrum 

Density). Para cada amostra do sinal condicionado (4 segundos), foi 

computado o PSD, a partir da Transformada Discreta de Fourier (DFT do 

inglês Discrete Fourier Transform)
3
. Utilizou-se o algoritmo FFT (Fast 

Fourier Transform) fornecido pelo MATLAB® para o cálculo da DFT. 

5. Obtenção do PSD médio. Utilizaram-se 50 amostras para esse cálculo, apesar 

de que a partir de 20 amostras o PSD médio não apresentou diferenças 

notórias. O PSD médio é utilizado na análise da distribuição da energia por 

bandas de frequências. 

6. Cálculo do valor quadrático médio (RMS, root mean square) do sinal 

temporal. Esse parâmetro foi obtido a partir do PSD médio utilizando o 

teorema de Parseval (ALLEN; MILLS, 2004, p. 749). Cabe assinalar que 

também é possível fazer o computo do RMS diretamente do sinal temporal 

completo; no entanto, o procedimento adotado acondiciona melhor o sinal, e.g. 

eliminando ruídos. 

                                                
3 http://www.mathworks.com/help/signal/ug/psd-estimate-using-fft.html, acesso em: 11 mar. 2014.  

http://www.mathworks.com/help/signal/ug/psd-estimate-using-fft.html


61 

 

 

 

CAPITULO 4  MODELAGEM DO FATOR DE ATRITO BIFÁSICO 

Neste capítulo é apresentado um método para o cálculo do fator de atrito bifásico. 

Considera-se que este parâmetro, desde que relacionado à tensão cisalhante parietal (τw), é a 

ponte entre o escoamento e a resposta da estrutura para sistemas desacoplados, i.e. sem 

presença de recursividade. O método de determinação dos parâmetros do escoamento bifásico 

depende de modelos diretos acurados (ver capítulo 7). Portanto, mostra-se pertinente a 

inclusão da modelagem do fator de atrito no âmbito da presente tese. Resultados preliminares 

do modelo foram publicados no VII Congresso Bolivariano de Engenharia Mecânica e no 8th 

International Conference on Multiphase Flow (ORTIZ-VIDAL; MUREITHI; RODRIGUEZ, 

2012, 2013).  

4.1 Método proposto 

O presente modelo visa melhorar o modelo proposto por Shannak (2008) incluindo 

informações fenomenológicas do escoamento. Desta maneira, é superada a hipótese 

simplificadora de escoamento homogêneo ou sem deslizamento adotada por aquele autor. A 

seguinte definição para o número de Reynolds da mistura (ReM) é proposta, 

 
2 2 2 2

I L L L G G G
M

V L L L G G G

F v d v d
Re

F v d v d


 

 



 






 (4.1) 

sendo este definido em função de forças locais (ou in-situ). Os diâmetros equivalentes das 

fases líquida (dL) e gasosa (dG) podem ser representados pelo modelo de cilindros paralelos de 

Wallis (1969), 

 
 2 2

2 2

1L

G

d d

d d





 


  (4.2) 

Com ajuda das definições apresentadas na seção 2.1 e utilizando a equação 4.2, é 

possível reescrever a equação 4.1 como, 
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 (4.3) 

É interessante notar que o termo entre parêntesis (equação 4.3), que representa a 

densidade da mistura, é o mesmo deduzido por Dukler et al. (1964) a partir de análise 

dimensional. No caso particular de escoamento em fases separadas, como estratificado e 

anular, os diâmetros equivalentes podem ser representados pelos diâmetros hidráulicos a 

partir de considerações geométricas. Assim, o método proposto adquire uma segunda versão, 

especificamente para escoamento em fases separadas, 

 
2 2 2 2

L L HL G G HG
M FP

L L HL G G HG

v d v d
Re

v d v d

 

 






  (4.4) 

onde os diâmetros hidráulicos das fases líquida e gasosa, i.e. dHL e dHG, respectivamente, são 

definidos como,  

 
   2 2 2

1 1 1*

2 2 2

2 2 2*

1 , 1

,

HL

HG

d C d C C

d C d C C

 

 

   

 
  (4.5) 

C1* e C2* são parâmetros geométricos do escoamento em fases separadas e funções dos 

perímetros das fases (ver Tabela 4.1). A Tabela 4.2 mostra as expressões geométricas para o 

cálculo dos perímetros. No caso de escoamento estratificado e anular são consideradas 

interfaces plana e circular lisa, respectivamente. Para outros padrões de escoamento os 

coeficientes C1 e C2 são considerados iguais a 1 de acordo com a abordagem para diâmetros 

equivalentes. O conhecimento do padrão de escoamento é necessário para a utilização de ReM-

FP. 

Tabela 4.1.  Parâmetros C1* e C2* da equação 4.5 

 C1* C2* 

 
Se vG > vL 

estratificado/anular πd / PL πd / (PG + PI) 

 
else (vG < vL) 

estratificado πd / (PL + PI) πd / PG 
 



63 

 

 

 

Tabela 4.2.  Perímetros das fases e interfacial para escoamento em fases separadas 

estratificado 

   

Se α ≥ 0.5,    
2

 arccos 1 2 , , 1 1 2e IGL eLP d PP h d P d h      

resolver AL = (1- α) A = Aphase e obter he 

 

senão (α < 0.5),    
2

 arccos 1 2 , , 1 1 2e ILG eGP d PP h d P d h      

resolver AG = α A = Aphase e obter he 

 

onde,      
2

2
arccos 1 2 1 2 1 1 2

4
phase e e e

d
A h h h      

  
 

 

 
anular  

   

0,  ,L G IP dPd P     

 

 

As expressões propostas, ReM-α (eq. 4.3) e ReM-FP (eq. 4.4), incluem informações 

importantes do escoamento, como fração de vazio e padrão de escoamento. A avaliação do 

fator de atrito bifásico é feito através de expressões para escoamento monofásico, como a 

correlação de Chen (1979), 

 

2
1.1098

* 0 8981
*

1 5.0452 1 5 8506
2log log

3.7065 2.8257
pred .

e e .

d Re d Re




      
                

 (4.6) 

onde e/d representa a rugosidade relativa do tubo. No cálculo do fator de atrito, Re
*
 deve ser 

substituído pelo valor do número de Reynolds do método a avaliar, i.e. ReM-α ou ReM-FP. 

4.2 Banco de dados 

Uma base com 412 pontos experimentais foi coletada para a avaliação do método 

proposto. O formato “nuvem de pontos” das publicações científicas impossibilitou conseguir 

um maior número de dados experimentais. Os pontos provêm dos estudos de Kanizawa 

(2011) (ver também KANIZAWA; RIBATSKI, 2012), Moreno-Quibén (2005), Shannak 

(2008) e os coletados no presente trabalho (ver apêndice C). A Tabela 4.3 mostra as 

características da base de dados completa. As abreviações DB, BB, IN, SL, SS e SW indicam 

padrão disperso, bolhas, intermitente (plug), pistonado, estratificado liso e estratificado 
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ondulado, respectivamente. Pode-se observar que diferentes condições de escoamento, 

diâmetros e fluidos de trabalho são consideradas. A Figura 4.1 mostra a base de dados 

completa sob o mapa de fluxo de Mandhane et al. (1974). Os padrões de escoamento 

observados para as bases de dados do presente trabalho e Kanizawa (2011) têm boa 

concordância com as previsões do Mandhane et al. (1974). Para as condições de escoamento 

das bases de Moreno I e II, foram comparadas as previsões de Wojtan (2004), por 

recomendação de Moreno-Quibén (2005), encontrando aceitável concordância. 

 

Tabela 4.3.  Características da base de dados 

Base de dados 
Kanizawa 

(2011) 

Moreno I 
(MORENO-

QUIBÉN, 2005) 

Moreno II 
(MORENO-

QUIBÉN, 2005) 

Shannak 

(2008) 
Presente estudo 

Fluidos de trabalho R134a R22 R134a* Água-Ar (AW) Água-Ar (AW) 

Total de pontos 

experimentais 
134 96 71 79 32 

Diâmetro interno, d 

(mm) 
15.8 13.8 13.8 52.5 20.4 

Padrão de escoamento 

(FP) 
SW,SL,SS,IN não reportado não reportado não reportado DB,SL,EB 

Velocidade superficial 

de líquido (JL) 
0.003 - 0.19 0.003 - 0.319 0.005 - 0.23 0.062 - 0.681 0.245 - 6.303 

Velocidade superficial 

do gás (JG) 
0.164 - 7.031 1.259 - 21.66 0.357 - 16.49 0.477 - 34.56 0.054 - 23.67 

* escoamento diabático 

     
 

 

Figura 4.1.  Base de dados coletada sob o mapa de fluxo de Mandhane et al. (1974). 
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O fator de atrito bifásico experimental (exp) foi obtido a partir do gradiente de pressão 

por atrito ((dP/dL|F)exp) segundo a seguinte definição,  

 
2

2
exp

FH exp

d dP
=

J dL




  
  

  
  (4.7) 

onde J (= JL + JG) e ρH (= (1-β) ρL + β ρG) representam a velocidade e densidade da mistura, 

adotando a hipótese de não deslizamento (WALLIS, 1969), respectivamente. Calculou-se o 

fator de atrito bifásico experimental para cada uma das condições experimentais da Figura 

4.1, utilizando as informações de (dP/dL|F)exp, d, J e ρH reportadas pelos próprios autores. O 

número de Reynolds homogêneo da mistura é utilizado para correlacionar o fator de atrito 

experimental (GARCÍA et al., 2007), 

 H
H

H

Jd
Re




   (4.8) 

onde μH (= (1-β) μL + β μG) representa a viscosidade da mistura. Os resultados para fator de 

atrito bifásico experimental versus o número de Reynolds homogêneo da mistura são 

apresentados na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2.  Fator de atrito bifásico experimental de todas as condições bifásicas da Figura 4.1, 
calculado segundo a definição apresentada na equação 4.7. 

 

Cabe assinalar que o cálculo do fator de atrito experimental da Figura 4.2 foi realizado 

utilizando as temperaturas reportadas pelos autores da Tabela 4.3. No caso do presente estudo, 
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utilizou-se 20ºC como temperatura de referência, correspondente à temperatura dos fluidos à 

saída da linha de teste. No intuito de avaliar a influência desse parâmetro sobre o fator de 

atrito experimental, especificamente sobre a densidade da mistura homogênea (ver equação 

4.7), simulações com 15ºC e 25ºC foram realizadas. Encontrou-se que a variação de 

temperatura é desprezível sobre o cálculo do fator de atrito experimental, com desvios 

menores a 0.21%, determinados a partir da equação 4.9 (ver Figura 4.3).  

 
 15º 25º 20º

20º

100%
,

Desvio do fator de atrito = T C T C T C

T C

  



  




 

 
 

  (4.9) 

 

 

Figura 4.3. Influência da temperatura de referência sobre o fator de atrito experimental para os dados 
coletados no presente trabalho. Os desvios foram calculados a partir de uma temperatura de referência 

igual a 20ºC, utilizando a equação 4.9. 

 

4.3 Avaliação do método proposto 

A precisão do método proposto para a previsão do fator de atrito bifásico foi testada 

utilizando os dados experimentais da Figura 4.2. As comparações foram realizadas para as 

mesmas condições de escoamento reportadas nos estudos de que compõem a base de dados 

completa (KANIZAWA, 2011; MORENO-QUIBÉN, 2005; SHANNAK, 2008). As previsões 

do método proposto também foram comparadas com as dos seguintes métodos: modelo 

homogêneo sem deslizamento, Shannak (2008), Müller-Steinhagen e Heck (1986) e García et 

al. (2007). Os parâmetros estatísticos EMA e η foram utilizados para mensurar o desempenho 
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dos modelos e representam o erro percentual absoluto médio (como definido na lista de 

símbolos) e a porcentagem de dados com EMA menor a ±30%, respectivamente. 

As previsões do fator de atrito bifásico para ReM-α e ReM-FP foram obtidas utilizando a 

correlação de Chen (1979) (eq. 4.6). Já que o método proposto baseia-se na inclusão da fração 

de vazio, sua correta previsão é relevante. Por esse motivo, foram utilizadas as correlações de 

Armand-Massina (eq. 4.10) e Rounhani-Axelson (eq. 4.11) (WOLDESEMAYAT; GHAJAR, 

2007). Esta última é válida também para escoamento bifásico de refrigerantes (MORENO-

QUIBÉN, 2005). No caso específico de ReM-FP, a carta de Mandhane et al. (1974) foi utilizada 

pela boa concordância com os experimentos e segundo explicado na seção anterior. 

  0.833 0.167x     (4.10) 
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  (4.11) 

As previsões do modelo homogêneo e método de Shannak (2008) foram obtidas 

utilizando equação 4.6; usaram-se o número de Reynolds homogêneo (ReH, eq. 4.8) e 

Reynolds da mistura (ReM, 2.21), respectivamente. O fator de atrito segundo Müller-

Steinhagen e Heck (1986) foi obtido indiretamente. Primeiro, calculou-se o gradiente de 

pressão por atrito segundo o método empírico proposto por esses autores; logo, a equação 4.7 

foi usada para obter o fator de atrito bifásico. O método de García et al. (2007), referido como 

FFIUC no documento original, apresenta-se como um conjunto de correlações empíricas 

ajustadas a partir de um grande número de dados experimentais, principalmente com água e ar 

como fluidos de trabalho. Essas correlações são dependentes da fração volumétrica de líquido 

in-situ. García et al. (2007) recomendam utilizar as correlações propostas no estudo Garcia et 

al. (2005). No presente estudo foi testada a chamada de TMC (GARCÍA; GARCÍA; JOSEPH, 

2005). Neste ponto é importante ressaltar duas coisas: (1) o método de García et al. (2007) foi 

inicialmente proposto para o cálculo do fator de atrito de Fanning. Um fator multiplicador 

igual a 4 foi aplicado para guardar coerência com o fator de atrito de Darcy utilizado no 

presente estudo. (2) Outras correlações para estimar a fração volumétrica de líquido in-situ, 

além da citada TMC, também são propostas por Garcia et al. (2005). No entanto, elas não 
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foram aqui incluídas já que suas previsões, para uma grande porcentagem das condições 

experimentais, são superiores à unidade, violando a equação de conservação da massa.  

A Tabela 4.4 mostra o desempenho dos métodos de previsão escolhidos em 

comparação com as bases de dados da Tabela 4.3. Baixa influência da fração de vazio é 

observada quando são comparadas as previsões do modelo proposto por Armand-Massina e 

Rounhani-Axelson. A diferença é menor a 0.6% e 1.5% para os parâmetros estatísticos EMA 

e η, respectivamente. É importante destacar que ambas as correlações são precisas segundo o 

estudo de Woldesemayat e Ghajar (2007).  

O método proposto mostra-se preciso para todas as bases de dados (Tabela 4.3), com 

exceção de  Moreno II, que considera escoamento bifásico com transferência de calor. A 

deficiência na previsão do fator de atrito bifásico para esse tipo de escoamento pode ser 

devida à baixa precisão no cômputo da parcela devida à aceleração, relacionada à variação da 

fração de vazio ao longo da linha de teste, segundo Moreno-Quibén (2005). O modelo 

proposto ReM-FP fornece as melhores previsões para os dados de Kanizawa (2011) e os 

coletados no presente estudo, com EMA = 18.6% e η = 85.1% e EMA = 15.6% e η = 100%, 

respectivamente. Também fornece o segundo melhor desempenho para os dados reportados 

por Shannak (2008) com EMA = 7.3% and η = 96.2%. No caso de Moreno I (MORENO-

QUIBÉN, 2005), o modelo proposto ReM-α fornece o segundo melhor desempenho com EMA 

= 24.0% e η = 70.8%. Para Moreno II, como citado anteriormente, as previsões dos modelos 

propostos são deficientes. No entanto apresenta o segundo melhor resultado (EMA = 26.9% e 

η = 54.9%). Para essa base de dados, o método de Müller-Steinhagen e Heck (1986) 

apresentou melhores previsões com EMA = 17.1% e η = 83.1%.  
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Tabela 4.4.  Comparação das previsões de fator de atrito bifásico dos modelos selecionados. 

Método / base de dados (fluídos de 
trabalho) 

Kanizawa 
(R134a) 

Moreno I 
(R22) 

Moreno II 
(R134a*) 

Shannak 
(AW) 

Presente 
estudo 

(AW) 

Refrigerante 
Refrigerante 
Adiabático 

AW 
Refrigerante 
Adiabático 

e AW 

Total 

Número de pontos experimentais 134 96 71 79 32 301 230 111 341 412 

Parâmetros estatísticos (%) EMA η EMA  η EMA  η EMA  η EMA  η EMA  η EMA  η EMA  η EMA  η EMA  η 

Método proposto ReM-α - Rouhani-

Axelsson 
18.7 84.3 24.0 70.8 26.9 54.9 10.4 96.2 15.6 100 22.3 73.1 20.9 78.7 11.9 97.3 18.0 84.8 19.5 79.6 

Método proposto ReM-α - Armand-

Massina 
18.9 82.8 24.2 70.8 27.1 54.9 9.9 96.2 16.2 100 22.5 72.4 21.1 77.8 11.7 97.3 18.0 84.2 19.6 79.1 

Método proposto ReM-FP - 

Rouhani-Axelsson 
18.6 85.1 25.0 67.7 27.8 52.1 7.3 96.2 15.6 100 22.8 71.8 21.3 77.8 9.7 97.3 17.5 84.2 19.3 78.6 

Método proposto ReM-FP - Armand-

Massina 
18.8 83.6 25.1 67.7 27.7 53.5 7.2 96.2 16.2 100 22.9 71.4 21.4 77.0 9.8 97.3 17.6 83.6 19.3 78.4 

Shannak (2008) 20.3 79.1 25.8 66.7 30.1 46.5 6.2 98.7 17.6 90.6 24.4 67.4 22.6 73.9 9.5 96.4 18.3 81.2 20.4 75.2 

Modelo homogêneo sem 

deslizamento 
19.1 82.1 28.5 54.2 31.3 38.0 14.9 79.7 21.5 81.3 25.0 62.8 23.0 70.4 16.8 80.2 21.0 73.6 22.8 67.5 

Müller-Steinhagen e Heck (1986) 21.4 73.1 14.0 90.6 17.1 83.1 22.6 74.7 19.3 84.4 18.0 81.1 18.3 80.4 21.7 77.5 19.4 79.5 19.0 80.1 

García et al. (2007) FFIUC-TMC 36.1 40.3 41.9 37.5 43.9 19.7 35.5 41.8 16.1 96.9 39.8 34.6 38.5 39.1 29.9 57.7 35.7 45.2 37.1 40.8 

* escoamento diabático 
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Com respeito aos dados experimentais do presente estudo, os métodos propostos ReM-α 

e ReM-FP obtiveram as melhores previsões, como citado acima. Era esperado que ambos os 

métodos apresentassem as mesmas previsões (EMA = 15.6% e η = 100%) na ausência de 

escoamento em fases separadas. Os outros métodos também mostraram-se precisos; 

ordenados de melhor a pior desempenho: García et al. (2007) (EMA = 16.1% e η = 96.9%), 

Shannak (2008) (EMA = 17.6% e η = 90.6%), Müller-Steinhagen e Heck (1986) (EMA = 

19.3% e η = 84.4%) e modelo homogêneo sem deslizamento (EMA = 21.5% e η = 81.3%). O 

deslizamento presente em varias condições experimentais do presente estudo (vide seção C.2) 

foi levado em consideração ao incluir a fração de vazio no método de Shannak (2008). Essa 

inclusão levou a um melhor desempenho do método proposto sob o método de Shannak 

(2008). Embora o método de García et al. (2007) tenha tido o segundo melhor desempenho 

para essa base de dados, suas previsões para as outras bases foram piores do que as fornecidas 

pelo modelo homogêneo. Poder-se-ia justificar a baixa precisão do método de García et al. 

(2007) pelo fato de que ele não foi ajustado para refrigerantes como fluidos de trabalho; 

contudo, esse argumento mostra-se inválido desde que García et al. (2007) também teve baixa 

precisão com os dados de Shannak (2008) para ar-água (EMA = 35.5% e η = 41.8%). Além 

do mais, as condições de escoamento reportadas por Shannak (2008) estão incluidas na 

abrangente base de dados utilizada por García et al. (2007) para ajustar as suas correlações. O 

anterior pode se mostrar como um simples problema de extrapolação do método de García et 

al. (2007). 

A Tabela 4.4 também mostra o desempenho dos modelos, em termos dos parâmetros 

estatísticos, classificados pelo tipo de fluído e escoamento. “Refrigerante” inclui as condições 

diabáticas e adiabáticas para escoamento de refrigerantes, i.e. as bases de Kanizawa (2011) e 

Moreno I e II (MORENO-QUIBÉN, 2005). Kanizawa (2011) e Moreno I compõem 

“Refrigerante Adiabático”. “AW” inclui as condições para escoamento de ar-água, i.e. 

Shannak (2008) e as condições do presente estudo. “Refrigerante Adiabático e AW” une 

“Refrigerante Adiabático” e “AW”. Finalmente, “Total” representa os resultados para a base 

de dados completa (Tabela 4.3). 

Observa-se que Müller-Steinhagen e Heck (1986) prevê confiavelmente o fator de 

atrito bifásico para “Refrigerante”. Por outro lado, suas previsões para “AW” são bastante 

piores que vários dos outros métodos. Müller-Steinhagen e Heck (1986) e os métodos 

propostos têm as melhores previsões para “Refrigerante Adiabático”, onde escoamento 

diabático não é considerado. No caso de “AW”, os métodos propostos e do Shannak (2008) 
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tem previsões acuradas. De acordo com a descrição anterior e ordenados de melhor a pior 

desempenho, os métodos propostos, Shannak (2008) e Müller-Steinhagen e Heck (1986) 

tiveram melhores previsões para “Refrigerante Adiabático e AW”. “Total” (última coluna na 

Tabela 4.4) apresenta os métodos de Müller-Steinhagen e Heck (1986) e os propostos como 

os mais precisos. Em geral, o método de García et al. (2007) teve as piores previsões. 

Também foi verificado que, em média, o método proposto ReM-FP, que considera o padrão de 

escoamento, não oferece grandes melhorias. Por isso, o método ReM-α é recomendado pela 

simplificidade. 

4.4 Conclusões 

Uma metodologia para a previsão do fator de atrito bifásico é apresentada. Ela é 

baseada na inclusão da fração de vazio, como parâmetro relevante do escoamento, no 

Reynolds da mistura proposto por Shannak (2008). Uma segunda versão do método é 

apresentada quando introduzidas as informações geométricas do escoamento em fases 

separadas. O desempenho do método proposto (duas versões) é comparado com o obtido 

pelos métodos de Shannak (2008), modelo homogêneo sem deslizamento, Müller-Steinhagen 

e Heck (1986) e García et al. (2007). Para isso, utilizou-se uma base de dados composta de 

412 pontos experimentais que considera diferentes condições de escoamento, diâmetros e 

fluidos de trabalho (água-ar e refrigerantes). O método proposto apresenta melhor 

concordância com os dados para escoamento água-ar e refrigerante sem transferência de calor 

(adiabático). Bons resultados também foram obtidos com os métodos de Shannak (2008) e 

Müller-Steinhagen e Heck (1986). Müller-Steinhagen e Heck (1986) apresenta a melhor 

precisão para escoamento diabático de refrigerantes. Em media, o método proposto que 

considera o padrão de escoamento não oferece melhorias significativas. Dessa maneira, dada 

à simplicidade, é recomendada a utilização do método onde o padrão é desconhecido, i.e. ReM-

α. Os métodos de García et al. (2007) e modelo homogêneo sem deslizamento apresentam as 

piores previsões. Finalmente, os resultados aqui apresentados indicam que a inclusão da 

fração de vazio no Reynolds da mistura melhora as previsões do fator de atrito bifásico. O 

método proposto estima adequadamente o fator de atrito para escoamentos de refrigerantes. 

Quando comparado com a matriz do presente projeto, prevê 100% dos pontos experimentais 

com um erro menor que ±30%. 
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CAPITULO 5  MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESCOAMENTO 

PISTONADO 

No presente capítulo é apresentado um método de identificação de escoamento 

pistonado a partir da resposta espectral do sinal de aceleração. Ele é baseado na hipótese da 

superposição dos mecanismos de excitação devido à turbulência e ao escoamento bifásico, os 

quais foram descritos por Riverin e Pettigrew (2007). A ideia inicial do método de 

identificação, com resultados qualitativos, foi publicada no 2013 ASME Pressure Vessels & 

Pipping Division Conference (ORTIZ-VIDAL; RODRIGUEZ; MUREITHI, 2013). 

Resultados quantitativos são aqui apresentados. Assim, o método de identificação proposto 

mostra-se como um estudo prospectivo para o desenvolvimento de uma técnica experimental. 

5.1 Mecanismos de vibração em 2-FIV em tubo 

Pettigrew et al. (1998) afirmam que a vibração em tubo induzida por turbulência 

(Mecanismo de Excitação por Turbulência, MET) é relevante na presença de escoamento 

bifásico. A turbulência excita a tubulação numa ampla faixa de frequências, amplificando a 

resposta nas componentes próximas às frequências naturais da estrutura (BLEVINS, 2001). 

Por outro lado, na presença de escoamento intermitente, e.g. pistonado, produz-se ressonância 

estrutural em valores de frequência correspondentes às frequências do pistão. O anterior foi 

reportado inicialmente por Riverin e Pettigrew (2006) e é aqui chamado de Mecanismo de 

Excitação por Escoamento Intermitente (MEI). Assim, MET e MEI estão presentes e 

superpostos na vibração de uma tubulação submetida a escoamento bifásico interno. 

A Figura 5.1 mostra o espectro da aceleração para escoamento em bolhas (C9), 

disperso (C14) e pistonado (C24), para o primeiro modo dos sistemas H75M e H40M. A 

ressonância por MET está presente na frequência pico relacionada à frequência do tubo (~ 

16Hz e ~57Hz, para H75M e H40M, respectivamente). O MEI é observado na condição C24 

para escoamento pistonado. Essa excitação em baixas frequências, menores a 10Hz, estão 

relacionadas com as frequências do pistão observadas experimentalmente (vide Figura C.4). 

Cabe mencionar que, embora o escoamento intermitente possua frequências características 

baixas, este pode excitar à estrutura em frequências altas já que tratam-se de eventos 
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transientes de curta duração. No presente trabalho é analisado unicamente a resposta para 

baixas frequências. 

 

a)  b)  

Figura 5.1.  Espectro da aceleração Z para o primeiro modo na presença de excitação bifásica, para 

os sistemas (a) H75M e (b) H40M. As condições C9, C14 e C24 correspondem a escoamento em 

bolhas, disperso e pistonado, respectivamente. 

 

5.2 Principio do método de identificação 

A partir do apresentado na seção 5.1, a resposta estrutural, no domínio da frequência, 

pode ser escrita como combinação linear das respostas devido a MET e MEI,  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )MET MEI MET MEI
PSD PSD PSDACC ACC ACC H F H F            (5.1) 

A formulação apresentada na eq. 5.1 é coerente com os resultados experimentais de 

Riverin e Pettigrew (2007) que indicam que, na presença de excitação bifásica, o sistema 

experimenta forças aleatórias e periódicas, que podem ser relacionadas à turbulência e padrão 

de escoamento, respectivamente. Dessa maneira, a resposta devido a MEI pode ser 

representado como a reposta total (PSDACC(ω)) menos a resposta devido a MET. O maior 

desafio dessa abordagem é a modelagem da parcela devida à turbulência. 
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5.2.1 Resposta devido à turbulência, PSDACC(ω)|MET 

A resposta do sistema, tubo duplamente engastado, devido à turbulência pode ser 

modelada como um sistema de n graus de liberdade desacoplados. Isso baseado em que, para 

uma determinada condição, a energia do fluido se espalha sobre todo o espectro e o sistema é 

excitado com uma intensidade constante no domínio do tempo. Um nível superior de 

turbulência implica incremento na resposta estrutural; no entanto, o sistema continua 

desacoplado. Além do mais, cada modo (individualmente) poderia representar o efeito do 

incremento do nível da turbulência. No caso específico da superposição de mecanismos de 

vibração, unicamente a resposta para o primeiro modo apresenta-se importante. Desta 

maneira, um sistema de um grau liberdade (1GDL) pode ser adotado (KELLY, 2012, cap. 13), 
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onde PSDACC(ω)|MET é a resposta do sistema devido a turbulência. O fator de amortecimento 

total, ζT, corresponde à soma dos amortecimentos estrutural (ζe) e bifásico (ζtp). O 

amortecimento bifásico está presente em diferentes padrões (BÉGUIN et al., 2009). A 

frequência característica do sistema é representada por ωn. O parâmetro KMET é uma constante 

de proporcionalidade entre a intensidade da excitação turbulenta e da resposta estrutural. A 

massa equivalente (meq) é função da massa total do sistema (m) e é obtida a partir da análise 

de sistemas contínuos (LOBONTIU, 2010; RAO, 2007), 

 
13

35
eqm m   (5.3) 

5.2.2 Técnica experimental 

A resposta devido à excitação periódica (PSDACC(ω)|MEI) pode ser obtida subtraindo a 

resposta devido à turbulência (PSDACC(ω)|MET) da resposta total medida experimentalmente 

(PSDACC(ω)), 

 ( ) ( ) ( )MEI experimental MET
PSD PSD PSDACC ACC ACC      (5.4) 
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A Figura 5.2 mostra a metodologia do método de identificação. Propõe-se que a 

presença de escoamento intermitente, especificamente, pistonado, seja prevista 

experimentalmente a partir de dados de aceleração estrutural, em três passos (etapas). 

 

 

Passo 1: determinação da frequência pico não amortecida. Numa analogia com as 

frequências natural e natural amortecida, a frequência pico não amortecida da estrutura (ωpico-

n) é calculada a partir da frequência pico amortecida ou experimental (ωpico-exp). Dados de 

fator de amortecimento são necessários.  

 
21pico exp pico n T       (5.5) 

Passo 2: determinação da resposta devido à turbulência. Primeiro, utilizando a 

equação A.4, com KMET = 1 e ωpico-n = ωn, é calculada a resposta estrutural devido a 

turbulência. Dados de fator de amortecimento são necessários. Logo, a magnitude dessa 

resposta é comparada como a resposta experimental, correspondente à frequência pico 

Figura 5.2. Metodologia do modelo de identificação, baseado na superposição de mecanismos de 

excitação. 

PSDACC(ω)|MEI 

ωpico-n 

Modelo 1GDL 

PSDACC(ω) ωpico-exp 

ζT = ζe,+ ζtp 

Dados experimentais 

de aceleração em Z: 

Passo 1: estimativa 

da frequência pico 

não amortecida 

Passo 2: estimativa 

da resposta devida à 
turbulência, 

PSDACC(ω)|MET 

Passo 3: avaliação da 
presença de 

escoamento pistonado 

KMET 

Parâmetros estatísticos 

(equações 5.6-5.11) 



77 

 

 

 

experimental (ωpico-exp), e é calculado um novo valor de KMET. Com isso PSDACC(ω)|MET torna-

se conhecido. 

Passo 3: avaliação da presença de escoamento pistonado. Uma vez conhecida a 

resposta devido à turbulência, a equação 5.4 é utilizada e é calculada a resposta devido ao 

escoamento intermitente (PSDACC(ω)|MEI). Uma faixa de frequências correspondente às 

frequências características do escoamento pistonado deve ser selecionada. A presença de 

escoamento pistonado é avaliada a partir de parâmetros estatísticos, no intuito de obter 

resultados quantitativos. A forma da resposta PSDACC(ω)|MEI pode ser avaliada através de, 
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onde RMS0 é um valor referencial. De acordo com Xi et al. (2000), os seis parâmetros 

possuem três tipos de tendência, assim formam-se os seguintes pares Zpico-ZRMS, Zcrista-Zkurtosis 

e Zimpulso-Zforma. O primeiro par mostrar-se-ia um parâmetro importante na identificação de 

escoamento pistonado desde que relacionado ao nível de energia do sinal. Uma análise de 

sensibilidade deve ser realizada para avaliar quais parâmetros, ou combinações deles, 

reconhecem melhor o padrão pistonado.  
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5.3 Avaliação do método de identificação 

O método de identificação proposto baseado na superposição de mecanismos de 

vibração foi avaliado utilizando os espectros de frequência dos sistemas H75 e H40, 

calculados de acordo ao descrito na seção 3.4. Avaliou-se o modelo PSDACC(ω)|MET (eq. A.4) 

com dados de escoamento monofásico. Os passos 1 e 2 foram seguidos, adotando ζT = ζe = 

1.5%. A Figura 5.3 mostra os resultados. Observa-se que o modelo acompanha 

aceitavelmente a tendência dos experimentos, sobretudo na vizinhança da frequência pico. Os 

valores superiores da resposta espectral experimental, em relação ao modelo, para baixas 

frequências, estão vinculados à inércia da instrumentação. A resposta devido à excitação 

periódica (PSDACC(ω)|MEI) por ser calculada, através da eq. 5.4, e o resultado interpretado como 

o nível de referência (mínimo patamar ou remanescente de energia) a partir do qual o 

escoamento intermitente se apresenta.  

 

a)  b)  

Figura 5.3.  Espectro da aceleração (primeiro modo) para escoamento monofásico para os sistemas 

(a) H75W e (b) H40W. A condição C8 corresponde a uma velocidade de líquido J = 7 m/s (vide 

Tabela 3.4). MEI é a solução da equação 5.4, na faixa 1Hz-10Hz, que também é representada pela área 
hachurada; no caso de escoamento monofásico pode ser interpretada como o nível de referência 

(mínimo patamar de energia). 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 5.4.  Espectro da aceleração (primeiro modo) para três condições bifásicas correspondentes a 

escoamento em bolhas (C9), disperso (C14) e pistonado (C24). As colunas correspondem aos sistemas 

H75M e H40M. MEI é a solução da equação 5.4, na faixa 1Hz-10Hz, que também é representada pela 
área hachurada; no caso de escoamento bifásico representa a presença de escoamento intermitente. 
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As respostas devido à turbulência, para as condições bifásicas H75M e H40M, foram 

também calculadas, seguindo os passos 1 e 2. O fator de amortecimento total foi assumido 

igual a 3%. A Figura 5.4 mostra resultados para escoamento em bolhas, disperso e pistonado. 

Essas condições experimentais correspondem às apresentadas na Tabela 3.5. Da mesma forma 

que para escoamento monofásico, o modelo acompanha a tendência dos experimentos, 

mostrando melhor desempenho para as condições experimentais com maior intensidade na 

resposta, i.e. C14 e 24. A área hachurada representa a resposta à excitação intermitente 

PSDACC(ω)|MEI, na faixa 1Hz-10Hz(equação 5.4).  

Com o intuito de avaliar a presença de escoamento pistonado (passo 3), uma faixa de 

frequência de 1Hz até 10Hz foi escolhida (ver Figura 5.3 e Figura 5.4), sabendo que contém 

informações do padrão intermitente. Foi adotado, para cada sistema, um valor RMS0 igual ao 

valor quadrático médio (RMS) do sinal PSDACC(ω)|MEI para a condição monofásica C1. 

Analisaram-se o desempenho dos parâmetros estatísticos Zpico, ZRMS, Zcrista, Zkurtosis, Zimpulso e 

Zforma. (equações 5.6-5.11) como função da velocidade da mistura. Alguns deles são 

mostrados na Figura 5.5. Encontrou-se que: (1) os parâmetros Zpico e ZRMS, possuem a mesma 

tendência e levam em consideração a energia do sistema apresentando valores maiores para 

escoamento pistonado. O ZRMS foi escolhido; (2) os parâmetros Zimpulso e Zforma, não mostraram 

um bom desempenho na classificação dos padrões. Ambos foram descartados; (3) os 

parâmetros Zkurtosis e Zcrista conseguem separar aceitavelmente o padrão pistonado. 

Adotou-se a mesma forma de apresentação dos resultados que Xi et al. (2000), i.e. a 

distribuição dos padrões sob um plano com eixos horizontal e vertical iguais a Zkurtosis e 

Log(ZRMS*(Zcrista/Zkurtosis)), respectivamente (Figura 5.6). Ambos os parâmetros quantificam a 

forma do sinal. A combinação Log(ZRMS*(Zcrista/Zkurtosis)) pode ser entendida da seguinte 

maneira: na ausência de picos, como no caso de escoamento monofásico, (i) o fator ZRMS é 

próximo à unidade devido ao valor RMS0 de referência adotado; e (ii) o fator (Zcrista/Zkurtosis) é 

por definição sempre menor à unidade (ver eqs. 5.8 e 5.9). A mesma explicação é aplicável às 

condições para padrão disperso e bolhas. Assim, Log(ZRMS*(Zcrista/Zkurtosis)) = 0 atua como 

linha limítrofe desses casos. A região Log(ZRMS*(Zcrista/Zkurtosis)) > 0 e Zkurtosis ≤ 5 demarca 

aceitavelmente a ocorrência de escoamento pistonado. 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 5.5.  Desempenho dos parâmetros estatísticos ZRMS, Zkurtosis e Zcrista em função da velocidade, 
para as condições monofásicas e bifásicas dos sistemas H75 e H40. 
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a)  b)  

Figura 5.6.  Plano de distribuição dos padrões para os sistemas H75 e H40. 

 

Uma vez estabelecida a região de ocorrência do escoamento pistonado, os parâmetros 

Log(ZRMS*(Zcrista/Zkurtosis)) e Zkurtosis foram calculados para o segundo grupo de dados 

experimentais (ver seção 3.4). A Figura 5.7 mostra a resposta do método de identificação para 

o sistema H75M. Observa-se que o método consegue prever todas as condições para 

escoamento pistonado, e mais algumas na transição para escoamento disperso e bolhas. No 

caso do sistema H40M, o método inverso consegue prever nove condições de escoamento 

pistonado (81.8%). A influência da frequência do primeiro modo no desempenho do método 

de identificação deve ser estudada no intuito de estabelecer uma frequência ótima. 

Como até aqui mostrado, o método de identificação proposto, baseado na superposição 

de mecanismos de vibração, apresenta-se simples para ser aplicado, possuindo bom 

desempenho quando comparado com os resultados experimentais. O fato de estabelecer faixa 

para os parâmetros estatísticos não é limitante no método proposto. Alias, essa abordagem é 

comum. Por exemplo, recentemente Geng et al. (2012) propõe a utilização da energia da 

entropia wavelet do sinal de aceleração para o reconhecimento do padrão de escoamento. No 

fim do método proposto, os autores estabelecem um nível de energia (arbitrário) que separe 

melhor dois tipos de padrão de escoamento.  
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Figura 5.7.  Identificação do padrão de escoamento pistonado para os dados H75M, a partir do 

método identificação proposto baseado na superposição de mecanismos de vibração. 

 

5.4 Conclusões 

Apresenta-se um método para a identificação a ocorrência do padrão de escoamento 

pistonado a partir da resposta espectral do sinal de aceleração, de caráter fenomenológico, 

baseado na superposição dos mecanismos de vibração turbulência e bifásico. Um modelo 

simples, baseado em um sistema dinâmico de um grau de liberdade é proposto para avaliar a 

resposta devida à turbulência. A resposta devido ao mecanismo por escoamento bifásico é 

equivalente a subtrair a resposta por turbulência (modelo) da resposta experimental. São 

utilizados os parâmetros estatísticos ZRMS, Zkurtosis e Zcrista para a avaliação quantitativa da 

presença do padrão pistonado. O método inverso consegue reconhecer o padrão pistonado 

com uma eficiência superior a 81.8%. Este capítulo pode ser entendido como uma análise 

prospectiva de uma técnica experimental para a previsão do padrão de escoamento a partir da 

resposta estrutural do tubo. 
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CAPITULO 6  ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE RESPOSTA 

ESTRUTURAL E PARÂMETROS DO ESCOAMENTO 

O fenômeno de vibrações induzidas por escoamento bifásico (2-FIV, das siglas em 

inglês Two Phase Flow Induced Vibration) em tubo é discutido neste capítulo. Dois 

desenvolvimentos analíticos que relacionam a turbulência do escoamento com a resposta 

estrutural e a frequência pico com a fração volumétrica homogênea são apresentados. A 

natureza da excitação é discutida a partir da análise dos resultados experimentais. Finalmente, 

as relações propostas são avaliadas e um método inverso é proposto. Resultados 

experimentais preliminares foram publicados no 2012 Brazilian Meeting on Multiphase Flow 

and Phase Change Heat Transfer e no 2013 ASME Pressure Vessels & Pipping Division 

Conference (ORTIZ-VIDAL; RODRIGUEZ; MUREITHI, 2012, 2013). 

6.1 Proposta analítica da relação entre turbulência e resposta estrutural 

Em geral, escoamentos turbulentos são de natureza aleatória e caracterizados pelo 

desenvolvimento e colapso de vórtices gerados durante a transferência de quantidade de 

movimento e energia entre camadas adjacentes do fluido. Independentemente de ser 

estatisticamente permanente ou transiente, as propriedades de um escoamento turbulento 

variam com o tempo, podendo ser modeladas pela soma do valor médio temporal e da 

flutuação (ou perturbação) (REYNOLDS, 1883). Assim, as propriedades do escoamento 

turbulento estatisticamente permanente em tubulação (Figura 6.1) podem ser representadas 

como,  

 

x

r

J J u

J v

J w

p P p



 





 

  (6.1) 

onde J e p representam a velocidade do escoamento e a pressão, respectivamente. Os índices 

x, r e φ indicam os eixos coordenados (coordenadas cilíndricas). As variáveis com sinal do 

apóstrofo (linha) representam as flutuações. 
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Figura 6.1.  Elemento de tubo submetido a escoamento interno turbulento 

 

A equação de conservação da quantidade de movimento do sistema para um 

escoamento completamente desenvolvido (na direção x) é dada por (LAUFER, 1953),  

  
1 1

lam turb

dP d dJ d
r u v r

dx r dr dr r dr
   
 

     
 

  (6.2) 

onde os termos no parêntesis do lado direito da eq. 6.2 correspondem à tensão cisalhante de 

Newton (τlam) e de Reynolds (τturb). Cabe assinalar que a equação 6.2 relaciona as flutuações 

da velocidade com o gradiente de pressão (valor médio temporal) e não com as flutuações da 

pressão, como proposto inicialmente por Evans et al. (2004). A dedução da equação 6.2, como 

também uma versão em coordenadas cartesianas, pode ser achada em Anderson (2009) e 

Oosthuizen e Naylor (1999). 

Na parede, a tensão cisalhante total (τw = τlam + τturb) pode ser relacionada ao gradiente 

de pressão por atrito por meio da seguinte equação, 

 

24 1

2

wdP J

dx d d

 
    (6.3) 

onde ξ representa o fator de atrito de Darcy (SIMMONS, 2008). A velocidade de atrito, J*, é 

definida como, 

 
*

8

wJ J
 


    (6.4) 

A vibração do sistema da Figura 6.1 é ocasionada pelas flutuações aleatórias da 

pressão nas proximidades da superfície do tubo (BLEVINS, 2001, p. 243; PETTIGREW et 

al., 1998). Assim, relações entre as vibrações e as perturbações do escoamento são 

necessárias. A dependência entre as flutuações de pressão e velocidade pode ser 

intuitivamente compreendida, por exemplo, quando se pensa nas perturbações na pressão total 
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devido às perturbações na velocidade num tubo de Pitot. No entanto, uma relação analítica é 

de difícil obtenção, principalmente porque o tópico de turbulência está ainda em 

desenvolvimento. 

A seguir a equação da energia cinética turbulenta para o sistema da Figura 6.1 

(LAUFER, 1953). Nela pode-se observar uma relação entre as perturbações da velocidade e 

pressão, 

 

2 2 2

2 2 2
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  (6.5) 

onde o primeiro termo é igual a τlam*τturb/μ e representa a taxa de produção de energia 

turbulenta devido a tensão cisalhante. O segundo e terceiro termo representam a taxa de 

difusão da energia cinética turbulenta e seu gradiente, respectivamente. Finalmente, o último 

termo representa a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta. A eq. 6.5 estabelece uma 

função de dependência entre as flutuações da pressão e velocidade, onde a não linearidade é 

evidente. Resultados experimentais mostram que, perto da parede, (1) a flutuação axial da 

velocidade (u´) é muito maior do que flutuações nos outros eixos e (2) a média do produto da 

flutuação axial (u´) e radial (v´), parâmetro relacionado ao tensor de Reynolds, é relevante 

(LAUFER, 1953). Desta forma, para um escoamento em tubo, assumindo a flutuação angular 

w′ desprezível, pode-se estabelecer,  

    , , , , 0lam wf u v p f p        (6.6) 

A eq. 6.6 não representa uma dedução analítica formal, no entanto estabelece uma 

relação entre a tensão cisalhante parietal e as flutuações da pressão. Uma relação semelhante 

foi proposta por Patton e Katul (2009) num estudo analítico/numérico sobre turbulência, 

especificamente sobre as perturbações na velocidade e pressão induzidas por árvores. Nesse 

estudo, os autores relatam o pouco conhecimento da dependência entre as flutuações da 

pressão e velocidade e propõem a seguinte relação para os desvios padrão das flutuações da 

pressão (σp′) e velocidade (σv′) com o tensor de Reynolds (τturb), 

 ~ 2p v u v  
    (6.7) 
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Diante do até aqui apresentado, uma relação de proporcionalidade entre a flutuação da 

pressão e da velocidade, e, consequentemente, da tensão cisalhante, mostra-se coerente,  

 ,p u v w         (6.8) 

A parcela aleatória da pressão p(x,t) (Figura 6.1), i.e. p′, atua como uma carga 

distribuída (por unidade de comprimento) sobre a tubulação. Assim, adotando as hipóteses de 

uma viga Euler-Bernoulli (RAO, 2007), a equação que relaciona o deslocamento transversal 

do tubo com as flutuações da pressão é dada por, 

 
2 2

2 2

d d y
EI p

dx dx

 
 

 
  (6.9) 

onde E é o módulo de elasticidade e I o momento de inércia. A vibração lateral do sistema 

pode ser expressa por (SETO, 1964, p. 151), 

 
2 2 2

2 2 2
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d d y d y
EI A
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  (6.10) 

onde A representa a seção transversal do tubo. Combinando as equações 6.10 e 6.9 e adotando 

valores constantes para E e I temos,  

 
2

2

d y EI
p

dt A

 
  

 
  (6.11) 

A eq. 6.11 mostra a relação entre a aceleração do tubo e as flutuações na pressão. Cabe 

assinalar que as eqs. 6.9-6.11 são semelhantes às previamente apresentadas por Evans et al. 

(2004). O primeiro fator do lado direito da eq. 6.11 é proporcional à frequência natural do 

tubo (vide seção 0). Finalmente, como mostrado até aqui, as flutuações de velocidade e tensão 

cisalhante são proporcionais às flutuações na pressão (eq. 6.8) que por sua vez são 

proporcionais à vibração estrutural (acc, eq. 6.11),  

 
2

1 1 *acc wc c J     (6.12) 

onde c1 é uma constante. É claro, a partir da equação 6.11, que c1 é proporcional à frequência 

natural do tubo. A equação 6.12 é o resultado do desenvolvimento analítico apresentado nesta 

seção, onde estabelece-se uma relação de natureza quadrática entre o desvio padrão da 

aceleração e a velocidade de atrito. 
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6.1.1 Comentários sobre o desenvolvimento prévio de Evans et al. (2004) 

1. Os autores propõem que o gradiente de pressão na direção axial (valor médio 

temporal) é igual às flutuações da pressão (vide equação 7 do artigo). Entretanto, 

como mostrado no desenvolvimento apresentado, especificamente na equação 6.2, 

o gradiente de pressão esta relacionada às flutuações da velocidade (valor médio 

temporal) e, consequentemente, à tensão cisalhante. 

2. Assumindo a intensidade da turbulência constante, os autores propõem a seguinte 

expressão para relacionar as vibrações e a velocidade do escoamento,  

 2acc u c J      (6.13) 

onde c2 é uma constante. O termo σu′ representa o desvio padrão da flutuação da 

velocidade axial. É válido dizer que a intensidade da turbulência é constante para 

qualquer posição axial (sobre a direção do escoamento), dada uma posição radial 

fixa. No entanto, a assunção de uma intensidade da turbulência constante para 

diferentes números de Reynolds não pode ser sustentada (MINAGAWA; 

ISHIDA; YASUDA, 1999; ZHOU; DOUP; SUN, 2013). Por outro lado, a 

intensidade da turbulência é dependente da rugosidade do tubo (LYLES; 

DISRUD; KRAUSS, 1971), parâmetro que não é considerado na eq. 6.13. Assim, 

a hipótese da linearidade entre ambos os parâmetros da eq. 6.13, e 

consequentemente o desenvolvimento de Evans et al. (2004), é limitada.  

6.2 Proposta para a relação entre a frequência pico e fração de vazio 

As flutuações da pressão devido à turbulência excitam a tubulação numa ampla faixa 

de frequências correspondente ao seus infinitos graus de liberdade (BLEVINS, 1979; 

SILVEIRA NETO, 2002). Dessa maneira, origina-se um fenômeno de ressonância para cada 

modo, i.e. as componentes excitadoras na vizinhança das frequências naturais do tubo 

amplificam a resposta estrutural, enquanto que as componentes em outras frequências não. A 

presença do fluído afeta o valor das frequências pico de cada modo (frequências naturais). A 

partir dos estudos disponíveis na literatura aberta sobre FIV (CARLUCCI, 1980; CHUNG; 

CHEN, 1984; RAO, 2007; YI-MIN et al., 2010), a seguinte equação propõe relacionar a 

frequência pico com os diferentes fatores que afetam-lhe,  
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  (6.14) 

onde βrLens é função das condições de contorno e igual a 4.7300 e 10.9956 para o primeiro e 

terceiro modo, respetivamente. Os dois primeiros termos do lado direito correspondem ao 

valor da frequência natural teórica (ωn-r, ver seção 0). O terceiro e quarto termo levam em 

consideração os efeitos da massa adicionada ou hidráulica (m0) (CHUNG; CHEN, 1984) e 

amortecimento, respectivamente. Finalmente, o último termo estima o efeito causado pela 

força centrífuga, que é dependente da velocidade da mistura J (YI-MIN et al., 2010). O 

parâmetro cJ é igual a 0.55 para o primeiro modo e 1 para os outros modos (não considerando 

o efeito coriolis). 

Entende-se por massa adicionada como a massa de fluido que é acelerada junto com a 

tubulação. Semelhantemente ao caso de escoamento axial, pode-se estabelecer a massa 

adicionada como (CARLUCCI, 1980; CHUNG; CHEN, 1984), 

  0 1m Lm c A     (6.15) 

onde cm = 1 equivale a assumir que a massa adicionada é proporcional à densidade da mistura. 

A equação 6.15 mostra uma relação direta entre a massa adicionada e a fração de vazio. Por 

outro lado, o fator de amortecimento total (ζT) da eq. 6.14 pode ser considerado como a soma 

dos fatores de amortecimentos estrutural (ζe) e bifásico (ζtp), i.e. os amortecimentos viscosos e 

dependente do fluido são considerados desprezíveis (BÉGUIN et al., 2009),  

 T e tp     (6.16) 

Béguin et al. (2009) mostrou analítica e experimentalmente (para escoamento vertical 

em tubo) que o fator de amortecimento bifásico é dependente do padrão de escoamento, da 

fração de vazio e do diâmetro do tubo; incrementa-se com a velocidade da mistura e alcança 

valor máximo na transição do escoamento disperso. Para um diâmetro de tubo semelhante ao 

aqui testado, foram reportados valores entre 1 e 3.5%. É coerente pensar que no caso do 

escoamento horizontal aqui estudado, e na presença dos mesmos padrões de escoamento, os 

valores para o fator de amortecimento bifásico sejam semelhantes.  
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6.2.1 Relevância da equação proposta 

A relação de proporcionalidade apresentada na eq. 6.12 torna-se uma relação entre o 

desvio padrão da aceleração e os parâmetros do escoamento, onde a tensão cisalhante faz a 

ponte entre o escoamento e a estrutura (tubulação). Para escoamento monofásico com 

propriedades geométricas constantes e rugosidade relativa conhecida, a tensão cisalhante é 

unicamente função da velocidade do escoamento (FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2006). 

Assim, a relação entre o desvio padrão da aceleração e a velocidade do escoamento é direta. 

No caso de escoamento bifásico, no entanto, a tensão cisalhante é função de vários 

parâmetros, como velocidade das fases, padrão de escoamento e fração de vazio. Uma única 

informação é insuficiente para estabelecer relação entre o desvio padrão da aceleração e as 

propriedades do escoamento bifásico. A equação 6.14 é relevante no sentido de fornecer a 

informação da fração de vazio como função da frequência pico. Conhecendo esse parâmetro, 

pode-se calcular a tensão cisalhante parietal através, por exemplo, da aplicação da 

metodologia apresentada no capítulo 4. 

6.3 Observações experimentais gerais e discussão 

6.3.1 Sobre a natureza da excitação 

Encontrou-se, como esperado, que o escoamento excita a estrutura numa ampla faixa 

de frequências, amplificando a resposta na vizinhança dos modos naturais (BLEVINS, 1979; 

SILVEIRA NETO, 2002). Uma típica resposta espectral (PSD média, ver seção 3.4), que 

descreve o fato citado, é apresentada na Figura 6.2. Nota-se um incremento da resposta com o 

aumento da velocidade. Além do mais, esse incremento acontece numa taxa maior para altas 

velocidades de escoamento, comportamento em concordância como os achados experimentais 

reportados por Jendrzejczyk e Chen (1985), relacionados aos deslocamentos estruturais 

devido ao escoamento monofásico.  



92  

 

 

 

 

Figura 6.2.  Espectro completo da aceleração do eixo Z para o sistema H75W. As condições C2, C5 

e C8 correspondem às velocidades J = 0.5, 3 e 7 m/s, respectivamente (ver Tabela 3.4). 

 

A relação de proporcionalidade entre velocidade e resposta estrutural pode ser 

explicada como segue: com o aumento da velocidade, as flutuações radiais do escoamento se 

incrementam, as quais são função do número de Reynolds (DEN TOONDER; 

NIEUWSTADT, 1997). Idem para as flutuações da pressão e, consequentemente, para a 

resposta estrutural. Paralelamente, com o aumento da velocidade, além de aumentar a 

magnitude da resposta espectral, as escalas turbulentas se incrementam, i.e. os graus de 

liberdade do escoamento, e com isso uma faixa maior de frequência é excitada. A energia do 

fluido espalha-se sobre todo o espectro e, como citado anteriormente, a resposta estrutural 

predominante será devido aos componentes de frequência do escoamento na vizinhança das 

frequências naturais da estrutura. Ressonância nas proximidades das frequências naturais do 

escoamento são também observadas na presença de escoamento bifásico. Fato que será 

discutido em detalhes nas próximas seções. 

Uma análise tempo-frequência mostrou que a resposta do sistema apresenta, no 

domínio da frequência, intensidade constante no tempo. Poder-se-ia interpretar esse 

comportamento da excitação, pela analogia na qual o sistema estaria sendo excitado pelo 

mesmo nível de força em cada intervalo de tempo. Fato com dupla relevância. Por um lado, 

no domínio da frequência, o sinal para cada intervalo de tempo (amostra) apresentaria as 

mesmas propriedades que o sinal completo (população) , o que permitiria a utilização do 

desvio padrão populacional (STD). Por outro lado, essa característica da excitação e, 

consequentemente, da resposta, valida a separação do sinal completo em duas partes, uma 
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para o desenvolvimento do modelo e a outra para sua verificação (métodos de identificação e 

determinação) (vide seção 3.4). Uma resposta tempo-frequência típica é mostrada na Figura 

6.3. Observa-se maior intensidade sobre as frequências correspondentes ao modos da 

estrutura: primeiro (ωpico-1 ≈ 10.4 Hz) , terceiro (ωpico-3 ≈ 65 Hz) e quinto modo (ωpico-5 ≈ 

164.6 Hz) para H75W e primeiro (ωpico-1 ≈ 38.4 Hz) e terceiro (ωpico-3 ≈ 229.2 Hz) para 

H40W. Cabe assinalar, que a Figura 6.3 tempo-frequência foi construída com o sinal 

completo (203 segundos coletados) e um valor mínimo de referência (arbitrário) para a 

intensidade igual a 5∙10
-6

. Dependendo do valor de referência e da faixa de frequência 

escolhidos, poder-se-ia observar a ressonância devido ao escoamento bifásico. 

 

a)  b)  

Figura 6.3.  Resposta tempo-frequência da aceleração em Z para os sistemas (a) H75W e (b) H40W. 
Ambos os gráficos correspondem a uma velocidade J = 7 m/s (C8, Tabela 3.4). 

 

6.3.2 Influência da velocidade, fração de vazio e padrão de escoamento 

Magnitudes ligeiramente superiores, no espectro da aceleração, são observados para o 

eixo Y, provavelmente ocasionadas pelo efeito da gravidade na interação entre fluído e 

estrutura, na forma de massa adicionada. O fluido poderia estar atuando no eixo Z como um 

amortecedor natural. Esse fenômeno está presente em ambos os sistemas, i.e. H75 e H40, para 

as excitações monofásica e bifásica (vide Figura 6.4 e Figura 6.5). 

O espectro da aceleração para os três primeiros modos na presença de excitação 

monofásica, é mostrado na Figura 6.4. Nela são comparadas três condições experimentais. 

Observa-se um decremento na frequência pico (para cada modo) devido ao incremento da 
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velocidade. Efeito compatível com o reportado na literatura (BLEVINS, 2001; CHEN, 1985; 

IBRAHIM, 2010; LONG, 1955). Por exemplo, Long (1955), numa abordagem teórica, 

encontrou que a velocidade atua como uma força normal de compressão diminuindo a 

frequência natural do sistema. Embora presente, o efeito da mudança da frequência pico 

mostra-se desprezível quando comparada à variação da velocidade. Por exemplo, para o caso 

aqui estudado, um fator de 10 para a variação da velocidade corresponde a alguns Hertz no 

deslocamento da frequência pico. Quando necessário é possível diminuir ou até eliminar o 

efeito da velocidade sob a frequência pico a partir da velocidade crítica (vide Ortiz-Vidal 

(2013)). Entende-se velocidade crítica como o valor da velocidade de escoamento onde o 

buckling acontece. Esse é um fenômeno de instabilidade dinâmica caraterizado pela repentina 

falha do elemento estrutural; é análogo ao fenômeno de flambagem ocorrido quando, por 

exemplo vigas, são submetidas a altas cargas axial de compressão. 

Os efeitos da fração de vazio e padrão de escoamento são observados quando se 

analisam os resultados espectrais da aceleração devido ao escoamento bifásico. A Figura 6.5 

mostra esses resultados para os três primeiros modos, para escoamento em bolhas (C9), 

disperso (C14) e pistonado (C24). A influência do padrão de escoamento é notória quando a 

reposta no eixo Z da condição C24 é observada. O alto nível da resposta para frequências 

menores a 10 Hz corresponde às frequências características do escoamento, i.e. pistões de 

líquido (vide anexo C). Por outro lado, dois fenômenos podem ser observados quando 

comparadas as condições C9 e C14: (1) para uma mesma fração volumétrica (idem ao 

observado para a excitação em escoamento monofásico) a frequência pico experimenta um 

deslocamento para a esquerda quando a velocidade é incrementada e (2) o pico da resposta 

apresenta um leve incremento, apesar do alto incremento na velocidade. O último pode ser 

devido ao forte amortecimento bifásico apresentado em escoamentos dispersos (BÉGUIN et 

al., 2009). Finalmente, quando comparadas as condições C9 e C24, pode-se observar um 

deslocamento da frequência pico à direita, mas desta vez devido à mudança na fração 

volumétrica. Como visto, o espectro da aceleração na presença de excitação bifásica é função 

do efeito da turbulência, da fração volumétrica e do padrão de escoamento. Diante do aqui 

exposto, a equação proposta na seção 6.2, que relaciona a frequência pico com as variáveis 

citadas, se mostra coerente. 
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 6.4.  Espectro da aceleração para os três primeiros modos na presença de excitação monofásica. As linhas correspondem aos sistemas H75W e 

H40W, e as colunas às suas respostas nos eixos Y e Z. As condições C2, C5 e C8 correspondem às velocidades J = 0.5, 3 e 7 m/s, respectivamente.  
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 6.5.  Espectro da aceleração para os três primeiros modos na presença de excitação bifásica. As linhas correspondem aos sistemas H75W e H40W, e 

as colunas às suas respostas nos eixos Y e Z. As condições C9, C14 e C24 correspondem a escoamento em bolhas, disperso e pistonado, respectivamente 

(vide Figura 3.3).  
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6.3.3 Massa adicionada 

Estimou-se a massa adicionada (m0) a partir da relação proposta por Carlucci (1980). 

A assunção de uma rigidez estrutural constante pode ser considerada aceitável desde que a 

mudança da frequência pico devido ao incremento da velocidade seja desprezível para 

velocidades moderadas, i.e. menores à velocidade crítica. Dessa maneira, a massa adicionada 

é calculada a partir da massa linear do tubo (mtubo), as frequências naturais (ωar) e pico na 

presença de escoamento (ωpico),  

 

2

0 1ar
tubo

pico

m m




  
       

  (6.17) 

As frequências pico para o primeiro e terceiro modo foram extraídas das FFT médias. 

Primeiro elas se suavizaram aplicando o filtro Savitzky-Golay. Logo, um processo automático 

de extração foi implementado. Esse tipo de filtro utiliza o métodos de mínimos quadrados 

para ajustar uma curva com o mesmo formato do sinal original (SCHAFER, 2011). Com o 

intuito de validar o uso do filtro, 40 frequências pico foram extraídas manualmente do sinal 

original e comparadas com suas correspondentes do sinal filtrado. Encontrou-se o mesmo 

valor para 38 (95%) frequências pico e um valor diferente em 0.25 Hz para as 2 restantes 

(5%). A Figura 6.6 mostra uma comparação típica entre FFT média e FFT média suavizada. 

 

Figura 6.6.  Espectro da aceleração para H75M-C9. As linhas em negrito representam o sinal 

filtrado. 
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A Figura 6.7 mostra a massa adicionada em função da fração de vazio. Nela a massa 

adicionada está normalizada pelo correspondente valor (máximo) da massa adicionada para 

escoamento monofásico de líquido (α = 0). Optou-se por apresentar os resultados dessa 

maneira para guardar relação com os reportados na literatura e facilitar a sua comparação 

(CARLUCCI, 1980; PETTIGREW; TAYLOR, 1994). A fração de vazio foi calculada a partir 

da correlação Armand-Massina (WOLDESEMAYAT; GHAJAR, 2007). O valor cm = 1 

indica que a massa adicionada é proporcional à massa específica da mistura.  

 

  

  

Figura 6.7.  Variação da massa adicionada com a fração de vazio. As linhas correspondem aos 

sistemas H75W e H40W, e as colunas ao primeiro e terceiro modo. A linha tracejada (cm = 1) 

representa à massa adicionada proporcional à densidade da mistura. 

 

Os resultados da Figura 6.7 são semelhantes ao reportados por Pettigrew e Taylor 

(1994) para escoamento cruzado, onde uma distribuição homogênea sob a linha cm = 1 é 
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apresentada. Nesse sentido, no quesito massa adicionada na presença de escoamento bifásico, 

o sistema aqui estudado, i.e. tubo horizontal duplamente engastado submetido a escoamento 

interno, se comporta de maneira análoga ao submetido a escoamento cruzado e oposta ao 

excitado com escoamento axial vertical (vide Figura 2.4). Fato que não foi reportado 

previamente na literatura (ORTIZ-VIDAL; RODRIGUEZ, 2011) e certamente está 

relacionado com a forma como a massa circundante à superfície do tubo se acopla e vibra 

junto com o mesmo (PETTIGREW; TAYLOR, 1994). Também, como observado na Figura 

6.7, a massa adicionada, para uma fração de vazio constante, varia com a velocidade e 

consequentemente com o padrão de escoamento (ver condições do escoamento da Figura 3.3). 

O anterior é coerente com o afirmado por Pettigrew e Taylor (1994) sobre a relação entre 

massa adicionada e acoplamento fluído-estrutura, desde que se entenda que este último é 

relacionado ao padrão de escoamento. Verifica-se que os valores de massa adicionada estão 

aceitavelmente distribuídos sob o modelo cm = 1. Foi encontrada uma melhor distribuição 

para o terceiro modo. 

Acredita-se que a massa adicionada esteja diretamente relacionada com o 

amortecimento bifásico, já que este é função também da fração de vazio e padrão de 

escoamento (BÉGUIN et al., 2009). Estudos experimentais e teóricos aprofundados podem 

ser relevantes para o estabelecimento de relações entre a massa adicionada, amortecimento 

bifásico e os parâmetros do escoamento. Eles podem ser baseados na abordagem apresentada 

por Carlucci (1980), Béguin et al. (2008) e Chung e Chen (1984). Cabe assinalar que esse 

aprofundamento não faz parte dos objetivos do presente estudo.  
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CAPITULO 7  MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA 

VELOCIDADE DA MISTURA E FRAÇÃO DE VAZIO 

HOMOGÊNEA 

Neste capítulo são avaliadas as propostas analíticas apresentadas nas seções 6.1 e 6.2 

para a relação entre (i) o desvio padrão da aceleração (STDacc) e a velocidade de atrito (J*) e 

(ii) a frequência pico (ωpico) e a fração de vazio homogênea (β), respectivamente. Elas 

representam o método direto que relaciona os parâmetros do escoamento com a resposta 

estrutural. Finalmente um modelo inverso é proposto. 

7.1 Desvio padrão versus velocidade de atrito 

A validade da equação 6.12 é avaliada. O desvio padrão da aceleração, calculado 

segundo o procedimento descrito na seção 3.4, é posto em gráfico em função da velocidade de 

atrito. Esta é calculada a partir da equação 6.4; o fator de atrito bifásico experimental é obtido 

segundo o apresentado no capítulo 4. Sabendo que a reposta espectral para o eixo Y é maior 

que para Z (vide seção 6.3), gráficos STDacc versus J* para cada eixo com a informação dos 

sistemas H75 e H40 são apresentados. Isso é realizado visando comparar as respostas de 

ambos os sistemas. Uma linha de tendência quadrática com seu correspondente coeficiente de 

determinação R
2
 é adicionada em cada gráfico. O citado coeficiente quantifica a relação 

quadrática entre ambos os parâmetros, onde valores próximos à unidade determinam uma 

forte relação. 

A Figura 7.1 mostra os resultados para escoamento monofásico. Observa-se uma forte 

relação quadrática (R
2
 > 0.92) entre STDacc e J*, o que determina a validade da relação 

analítica proposta na equação 6.12. Quando comparadas as repostas para os eixos Y e Z, se 

notam, como esperado, maiores desvios padrão para Y. Os menores valores para Z são 

provavelmente ocasionados pela inércia do fluido, na presença da força de gravidade, que 

limitaria a vibração nesse eixo. Por outro lado, quando comparados os sistemas H75W e 

H40W, a influência da separação entre suportes ou vão mostra-se baixa. 

É interessante observar na Figura 7.1 que o comportamento quadrático ascendente 

inicia-se aproximadamente numa velocidade de atrito maior do que 0.05, valor próximo ao da 
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condição C3 (J* = 0.059 m/s, J = 1 m/s, Tabela 3.4). Para velocidades de atrito menores não 

há um comportamento preferencial, ora maiores desvios padrão são observados, ora menores. 

Isso muito provavelmente devido ao ruído, inerente aos experimentos, que poderia alcançar a 

mesma ordem de grandeza da excitação, isso na presença de baixos níveis de excitação, i.e. 

baixas velocidades de escoamento. Portanto, essas condições, i.e. C1 e C2, devem ser 

desconsideradas. Sendo assim, o erro percentual absoluto médio (EMA) entre os 

experimentos e o ajuste é 9.0%. Além do mais, todas as condições possuem erro percentual 

(erro) menor a ±30% (η = 100%). 

a)  b)  

Figura 7.1.  Desvio padrão da aceleração versus velocidade de atrito para escoamento monofásico. 
Os gráficos (a) e (b) correspondem às respostas para os eixos Y e Z, respectivamente. 

 

Os resultados para escoamento bifásico são apresentados na Figura 7.2 e Figura 7.3. 

Os mesmos critérios acima descritos para a construção dos gráficos são utilizados. No 

entanto, desta vez, os gráficos STDacc versus J* são separados por fração de vazio homogênea. 

Essa separação é coerente com a equação 6.12, já que: (i) a relação quadrática proposta é 

válida para densidade constante (vide eqs. 6.4) e (ii) é aceitável considerar a fração de vazio 

homogênea e a densidade (da mistura) como parâmetros proporcionais. Visando analisar a 

influência do padrão de escoamento, as transições observadas experimentalmente foram 

também incluídas nos gráficos (vide apêndice C). 

A Figura 7.2 mostra os resultados para frações de vazio homogêneas iguais a 10% e 

25%. Em geral, observa-se maiores desvios padrão para escoamento bifásico quando 

comparados com escoamento monofásico à mesma velocidade superficial (J). Isso porque a 

presença de gás pode induzir um incremento da intensidade da turbulência, incrementando a 
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velocidade de atrito e, consequentemente, o desvio padrão. O anterior leva a duas conclusões. 

Por um lado, (1) a velocidade de atrito se apresenta como um parâmetro melhor, do que a 

velocidade superficial, para ser correlacionado com o desvio padrão; por outro lado, (2) o 

desvio padrão se incrementa com a fração de vazio homogênea. Esta última em concordância 

com estudos sobre vibração induzida por escoamento em tubo (GENG; REN; HUA, 2012; 

ORTIZ-VIDAL; RODRIGUEZ; MUREITHI, 2012, 2013; ZHANG; XU, 2010). 

 

a)  b)  

c)  d)  

Figura 7.2.  Desvio padrão da aceleração versus velocidade de atrito para escoamento bifásico e 

baixas frações de vazio homogênea. As linhas correspondem às respostas para os eixos Y e Z, e as 
colunas β = 10% e 25%. 

 

A forte relação quadrática (R
2
 > 0.97) entre o desvio padrão e a velocidade de atrito se 

mantem para baixas frações de vazio (Figura 7.2). Da mesma forma que para escoamento 

monofásico, como esperado, maiores desvios padrão para Y são observados. Se observa que o 
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sistema H75 tem desvios padrão levemente maiores no eixo Y, quando comparados os 

resultados para ambos os sistemas. No eixo Z, o nível do desvio padrão é semelhante para os 

sistemas H75 e H40. Assim, considerando a diferença relatada, pode-se dizer que a influência 

da distância entre suportes para baixas frações de vazio homogênea é baixa. Com relação à 

influência do padrão de escoamento, nenhum indício é percebido. Isso pode ser devido à 

transição gradual do padrão bolhas a disperso, como relatado no apêndice C. Assim, a 

estrutura responde ao estímulo do incremento da velocidade de atrito sem perceber a mudança 

do padrão. Giraudeau et al. (2013) relatou a mesma tendência (côncava para cima) para as 

forças excitadoras na presença de baixas frações de vazio homogênea na transição de 

escoamento em bolhas para disperso. 

Os resultados do desvio padrão da aceleração para altas frações de vazio homogênea 

são apresentados na Figura 7.3. Comportamento semelhante ao encontrado para baixas 

frações de vazio é observado, i.e. (i) incremento do desvio padrão com a velocidade de atrito e 

fração de vazio homogênea, alcançando o máximo valor em β = 75%, (ii) forte relação 

quadrática entre o desvio padrão e a velocidade de atrito (R
2
 > 0.96) e (iii) maiores desvios 

padrão para Y. No entanto, as seguintes diferenças são notadas: 

1. Influência do vão (separação entre suportes). Quando comparados os 

resultados para ambos os sistemas, o sistema H40 tem maiores desvios padrão 

para β = 50% e 75% e H75 para β = 95%. Esse comportamento, muito 

provavelmente relacionado ao índice de esbeltez do tubo (relação vão-

diâmetro), está relacionado à interação entre o sistema estrutural e a excitação 

(preferencialmente) intermitente do escoamento. A abordagem analítica aqui 

apresentada mostra-se limitada para explicar o fenômeno dinâmico observado. 

Nenhum trabalho foi achado na literatura. 

2. Influência do padrão de escoamento. A tendência quadrática côncava para 

baixo observada nas respostas para o eixo Z (e.g. Figura 7.3(c) e (d)) 

evidencia a transição para o padrão disperso. Maiores fatores de 

amortecimento bifásico durante essa transição diminuem a reposta estrutural 

(BÉGUIN et al., 2009). Fato também coerente com Giraudeau et al. (2013) 

que reportam a mesma tendência da força excitadora (côncava para baixo) 

durante a transição do regime pistonado para disperso. 

 



105 

 

 

 

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 7.3.  Desvio padrão da aceleração versus velocidade de atrito para escoamento bifásico e altas 
frações de vazio homogênea. As filas correspondem às respostas para os eixos Y e Z, e as colunas a    

β = 50%, 75% e 95%. 
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A Tabela 7.1 mostra os erros entre as previsões (ajuste) e os dados experimentais. Em 

geral, observa-se boa precisão, notando-se um erro percentual absoluto médio (EMA) global 

de 8.0% e 94% dos pontos experimentais com erro menor a ±30% (η = 94%). As condições 

experimentais com velocidade de atrito inferior a 0.05, i.e. C1, C8 e C15, foram 

desconsideradas, pelas razões justificadas acima. 

 

Tabela 7.1.  Erro percentual absoluto médio (EMA) dos ajustes quadráticos STDacc versus J*, para os 

sistemas H75 e H40 em função da fração de vazio homogênea. 

  EMA (%) 

Sistema Eixo β = 10% 25% 50% 75% 95% 

H75M 
Y 4.2 5.4 13.2 8.7 2.1 

Z 5.9 3.8 7.7 8.5 6.7 

H40M 
Y 6.5 3.1 12.9 23.8 0.8 

Z 7.8 3.1 21.9 19.1 1.1 

 

Os dados apresentados nas Figura 7.2 e Figura 7.3 são reinterpretados através da 

aplicação do método de interpolação TPS (das siglas em inglês Thin Plane Spline). as 

matrizes de calibração construídas são mostradas na Figura 7.4. O método TPS
4
 assume que 

todos os pontos experimentais estão distribuídos sob uma chapa elástica fina. A chapa forma 

uma superfície que é deformada e os pontos interpolados são obtidos minimizando a energia 

de flexão (DONATO; BELONGIE, 2002). Resultados semelhantes foram obtidos com outros 

métodos, no entanto, o TPS foi escolhido pela interpretação física envolvida. A ideia das 

matrizes é possuir valores de desvio padrão da aceleração (STDacc) em função da velocidade 

de atrito (J*) para frações de vazio homogênea (β) intermediárias às testadas 

experimentalmente. A validade da aproximações fica garantida desde que, para frações de 

vazio homogêneas constantes, exista uma forte relação quadrática (R
2
 > 0.97) entre STDacc e 

J*, como previsto pelo desenvolvimento analítico apresentado. 

 

                                                
4
 

http://www.originlab.com/www/helponline/origin/en/origin.htm#UserGuide/Gridding_Methods_for_Randomly_Spaced_Dat

a.html, acesso em: 26 fev. 2014. 

http://www.originlab.com/www/helponline/origin/en/origin.htm#UserGuide/Gridding_Methods_for_Randomly_Spaced_Data.html
http://www.originlab.com/www/helponline/origin/en/origin.htm#UserGuide/Gridding_Methods_for_Randomly_Spaced_Data.html
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 7.4.  Desvio padrão da aceleração em função da velocidade de atrito e fração de vazio 

homogênea. As linhas correspondem às respostas para os sistemas H75M e H40M, e as colunas aos 
eixos Y e Z.  

 

7.2 Frequência pico versus fração de vazio. 

A equação 6.14, proposta para computar a frequência pico, é avaliada nesta seção. 

Primeiro, a influência do fator de amortecimento bifásico é apresentada. Considerando que o 

fator de amortecimento bifásico para condições semelhantes às aqui testadas varia entre 1% e 

3.5% (BÉGUIN et al., 2009), analisou-se a sensibilidade da frequência pico (eq. 6.14) à 

mudança desse parâmetro. Para isso, os valores ζtp = 1.5%, 2.5% e 3.5% foram utilizados para 

calcular as frequências pico de três condições de escoamento, correspondentes a escoamento 

em bolhas (C9), disperso (C14) e pistonado (C24). A Figura 7.5 mostra os resultados. O eixo 

das ordenadas representa o valor absoluto do erro percentual (erro) da frequência pico. O 
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valor de referência utilizado é o calculado para frequência pico com amortecimento bifásico 

nulo (ζtp = 0%). Como observado, o fator de amortecimento bifásico possui baixa influência 

sobre a frequência pico (|erro ωpico| < 0.15%). Fato que não indica a irrelevância do 

amortecimento bifásico, mas sim a importância dos outros fatores da equação da frequência 

pico, e.g. massa adicionada. Na ausência de modelos para diferentes padrões de escoamento, a 

análise de sensibilidade apresentada permite adotar um valor arbitrário para o amortecimento 

bifásico sem perder exatidão na estimativa da frequência pico. 

A influência de velocidade do escoamento, J, também foi analisada. Encontrou-se que 

ela pode afetar a frequência pico em até 2%, sendo mais relevante para o sistema H75M. Fato 

provavelmente relacionado com a maior esbeltez do sistema (relação vão-diâmetro), e 

consequentemente, menor resistência à excitação. Quando analisado o terceiro modo, 

observa-se que a influência da velocidade sob a frequência pico é inferior a 0.5%. Esses 

resultados são mostrados na Figura 7.6, onde o eixo das ordenadas representa o valor absoluto 

do erro percentual (erro) da frequência pico. O valor de referência utilizado é o calculado para 

frequência pico com velocidade nula (J = 0).  

Do até aqui apresentado, conclui-se que a frequência pico é mais sensível à massa 

adicionada que ao amortecimento bifásico e a velocidade do escoamento. O citado na seção 

6.3.3 sobre a massa adicionada adquire maior validez. 

  

Figura 7.5.  Influência do fator de amortecimento bifásico, ζtp, na frequência pico (eq. 6.14). |erro 
ωpico| é o valor absoluto do erro percentual (erro) da frequência pico com valor referencia igual à 

frequência pico sem amortecimento. Os gráficos foram gerados adotando ζe = 1.5% e cm = 1. Os 

símbolos vazios e cheios representam simulações para o primeiro e terceiro modo, respectivamente. 
As condições C9 (bolhas), C14 (disperso) e C24 (pistonado) correspondem às listadas na Tabela 3.5.  
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Figura 7.6.  Influência da velocidade da mistura J na frequência pico (eq. 6.14). |erro ωpico| é o valor 

absoluto do erro percentual (erro) da frequência pico com valor referencia igual à frequência pico para 

velocidade nula (J = 0). Os gráficos foram gerados adotando ζe = 1.5%, ζtp = 2.5%  e cm = 1. Os 
símbolos vazios e cheios representam os resultados para o primeiro e terceiro modo, respectivamente. 

 

As frequências pico experimentais (ωpico-experimental) dos eixos Y e Z para o primeiro e 

terceiro modo dos sistemas H75M e H40M foram comparadas com as previsões (ωpico-modelo) 

da equação 6.14. Adotaram-se os seguintes valores para ζe = 1.5%, ζtp = 2.5%, cj = 0.55 e cm = 

1. As expressões de Armand-Massina, Rouhani-Axelsson e Smith foram testadas com o 

intuito de avaliar a influência da previsão da fração de vazio (WOLDESEMAYAT; 

GHAJAR, 2007). A fração de vazio homogênea (α = β) foi também testada. Em geral, o erro 

percentual absoluto médio (EMA) da frequência pico calculado com as quatro correlações 

foram semelhantes. A fração de vazio homogênea e Rouhanni-Axelsson tiveram resultados 

ligeiramente melhores. A Figura 7.7 mostra as comparações utilizando a fração de vazio 

homogênea. Retas de incerteza ±15% foram inclusas. A distribuição dos pontos sob a reta 

identidade (ωpico-modelo = ωpico-experimental) denota boa concordância entre modelo e 

experimentos, sobretudo para o terceiro modo. Os valores de erro percentual absoluto médio 

(EMA) para as previsões das frequências pico e a porcentagem de amostras com EMA menor 

a 15%, η, estão sumarizados na Tabela 7.2.  
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Tabela 7.2.  Erro da previsão da frequência pico para os sistemas H75M e H40M em função da 

fração de vazio homogênea. 

Sistema- 

Eixo 
Modo 

β = 10% 25% 50% 75% 95% TOTAL 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

H75M-Y 
1° 16.9 57.1 8.7 86 6.1 85.7 7.5 100 5.2 100 9.1 84.4 

3° 2.0 100 4.0 100 4.8 100 2.8 100 0.3 100 2.9 100 

H75M-Z 
1° 13.2 85.7 8.8 85.7 6.6 85.7 11.9 67 11.1 100 10.2 84.4 

3° 1.4 100 3.2 100 2.8 100 0.6 100 2.4 100 2.1 100 

H40M-Y 
1° 7.3 85.7 3.4 100 11.6 71.4 11.3 66.7 10.2 100 8.6 84.4 

3° 3.0 100 4.7 100 5.0 100 5.7 83.3 4.8 100 4.6 96.9 

H40M-Z 
1° 3.3 100 3.0 100 10.5 85.7 11.0 67 12.0 100 7.6 90.6 

3° 1.6 100 2.7 100 3.9 100 5.3 100 7.1 100 3.9 100 
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Figura 7.7.  Frequência pico estimada (ωpico-modelo) versus experimental (ωpico-experimental). As filas 

correspondem às respostas para os sistemas H75M e H40M, e as colunas ao primeiro e terceiro modo. 

Os símbolos vazios e cheios representam os eixos Y e Z, respectivamente. 

7.3 Método proposto para a determinação da velocidade da mistura e fração de vazio 

homogênea 

A Figura 7.8 mostra a metodologia do método de determinação dos parâmetros de 

escoamento bifásico. Nela é proposto que os parâmetros de escoamento, velocidade 

superficial (J) e fração de vazio homogênea (β), podem ser determinados a partir da resposta 

estrutural do tubo, especificamente do desvio padrão da aceleração e da frequência pico. A 

metodologia possui três etapas (passos) e utiliza as matrizes de calibração obtidas 

experimentalmente (vide seção 7.1). Com o intuito de eliminar a influência do vão, novas 

matrizes de calibração foram construídas e mostradas na Figura 7.9. Assim, in tese, as novas 

matrizes são válidas para vãos de 40 d até 75 d. 
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a)  b)  

Figura 7.9.  Matrizes de calibração. Desvio padrão da aceleração em função da velocidade de atrito e 

fração de vazio homogênea para os eixos Y e Z. 

 

Figura 7.8. Metodologia do método inverso proposto. 

J* 

β 

Matriz de 

calibração 

STDacc ωpico 

J = 0 

Dados experimentais 

de aceleração: 

Passo 1: determinação 

da fração de vazio 

homogênea, a partir 

da equação 6.14 

Passo 2: determinação 

da velocidade de 
atrito. Leitura do 

valor na matriz de 

calibração 

J 

Passo 3: determinação 

da velocidade da 

mistura, a partir da 

velocidade de atrito 

(equação 6.4) 
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7.3.1 Avaliação do método proposto 

Para a determinação parâmetros do escoamento como o método proposto foi utilizado 

o segundo grupo de dados experimentais (ver seção 3.4). Aplicaram-se os três passos da 

metodologia da Figura 7.8. 

Passo 1: determinação da fração de vazio homogênea. Utiliza-se a expressão 

proposta na equação 6.14 que relaciona a frequência pico com a fração de vazio homogênea. 

É recomendado o uso do valor experimental da frequência pico para o terceiro modo, por ser 

mais preciso. Adotam-se, conforme discussão apresentada nas seções anteriores, o fator de 

amortecimento bifásico e a massa adicionada como fixo e proporcional (cm = 1), 

respectivamente. A Figura 7.10 mostra as comparações entre a fração de vazio homogênea 

estimada pelo modelo inverso e a experimental para os eixos Y e Z. Pode-se observar uma 

melhor distribuição sob a reta identidade para o sistema H75M. Melhores previsões para altas 

faixas de fração de vazio foram encontradas. 

  

Figura 7.10.  Comparação entre fração de vazio homogênea experimental e a determinada a partir do 

método proposto, para ambos os sistemas, nos eixos Y e Z. 

 

Passo 2: determinação da velocidade de atrito. Utilizam-se as matrizes de 

calibração da Figura 7.9 para estimar a velocidade de atrito. Os parâmetros de entrada são o 

desvio padrão da aceleração experimental (STDacc) e a fração de vazio homogênea estimada 

(βestimada) no Passo 1. Os valores de βestimada foram limitados à faixa 10-95%. Isso devido a que 

alguns pontos (6% do total) foram estimados com frações de vazio negativas ou muito baixas. 
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A acurada previsão da fração de vazio homogênea no Passo 1 mostra-se relevante na 

estimativa da velocidade de atrito. 

Passo 3: determinação da velocidade da mistura. A velocidade de atrito estimada 

no Passo 2 é utilizada na equação 6.4, resultando uma equação transcendental em J, dado que 

o fator de atrito bifásico também é função de J. Nota-se que, dependendo do método utilizado 

para a obtenção do fator de atrito bifásico, processos iterativos ou outras informações do 

escoamento podem ser necessárias. Utilizou-se o método proposto no capítulo 4. Dados de 

pressão manométrica foram utilizados. Adotou-se uma temperatura ambiente de 20°C. A 

Figura 7.11 mostra as comparações entre a velocidade da mistura estimada pelo modelo 

inverso e a experimental para os eixos Y e Z. Observam-se melhores resultados para o sistema 

H75M. 

  

Figura 7.11.  Comparação entre a velocidade da mistura experimental e a determinada a partir do 

método proposto, para ambos os sistemas, nos eixos Y e Z. 

 

Finalmente, a previsão do padrão de escoamento foi realizada utilizando o mapa de 

Mandhane et al. (1974). Para isso as velocidades superficiais das fases foram calculadas a 

partir da velocidade da mistura e fração de vazio homogênea previstas. A Figura 7.12 mostra 

esse resultado, para o sistema H75M-Y. Observa-se boa concordância das previsões para 

escoamento pistonado e disperso. No entanto, para escoamento em bolhas o modelo inverso 

apresenta-se deficiente. Cabe assinalar, que os pontos C1, C8 e C15 foram descartados pelos 

motivos explicados anteriormente. Os valores de erro percentual absoluto médio (EMA) para 

as previsões das frações de vazio homogênea e velocidades da mistura e a porcentagem de 

amostras com erro menor a ±30%, η, estão sumarizados na Tabela 7.3. Quando 
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desconsideradas as condições para escoamento em bolhas, o modelo apresenta melhor 

desempenho, como esperado. Esses resultados estão sumarizados na Tabela 7.4.  

 

 

Figura 7.12.  Previsão do padrão de escoamento utilizando o mapa experimental de Mandhane et al. 

(1974). As velocidades superficiais das fases foram calculadas a partir da velocidade da mistura e 
fração de vazio homogênea previstas pelo método proposto. 

  

Tabela 7.3.  Erros vinculados ao método proposto na previsão da fração de vazio homogênea e 

velocidade da mistura para os sistemas H75M e H40M. 

Eixo Parâmetro 

H75M  H40M TOTAL 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

Y 
β 32.5 55.2 47.9 51.7 40.2 53.4 

J 28.5 75.9 32.7 62.1 30.6 69.0 

Z 
β 27.0 65.5 35.7 55.2 31.4 60.3 

J 27.5 65.5 45.0 44.8 36.3 55.2 
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Tabela 7.4.  Erros vinculados ao método proposto desconsiderando as condições para escoamento 

em bolhas 

Eixo Parâmetro 

H75M*  H40M* TOTAL* 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

EMA 

(%) 

η 
(%) 

Y 
β 20.0 71.4 30.2 71.4 25.1 71.4 

J 11.5 90.5 22.7 71.4 17.1 81.0 

Z 
β 18.9 81.0 27.3 71.4 23.1 76.2 

J 15.4 76.2 33.1 52.4 24.2 64.3 

* desconsiderando as condições para escoamento em bolhas. 

 

7.4 Conclusões 

Um método de determinação dos parâmetros do escoamento bifásico, baseado na 

resposta estrutural de um tubo submetido a escoamento bifásico (2-FIV das siglas em inglês 

Two Phase Flow Induced Vibration) em tubo é apresentado. Ele é baseado em duas propostas 

analíticas que relacionam (1) a turbulência do escoamento com a resposta estrutural e (2) a 

frequência pico com a fração de vazio homogênea. Comprovou-se experimentalmente a 

natureza quadrática (proposta 1) entre o desvio padrão da aceleração e a velocidade de atrito. 

Mostrou-se também a importância da massa adicionada sob o fator de amortecimento bifásico 

e a velocidade de escoamento na previsão da fração de vazio homogênea. Entre os resultados 

experimentais, observa-se o fenômeno de ressonância por turbulência e intermitência do 

escoamento. Finalmente, o método proposto consegue prever satisfatoriamente as condições 

experimentais para escoamento pistonado e disperso. Melhores previsões foram encontrados 

para altas frações de vazio homogêneas. 
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CAPITULO 8  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Escoamentos bifásicos gás-líquido em tubos estão presentes em diferentes indústrias, 

tais como, por exemplo, óleo e gás, petroquímica e nuclear. Essas misturas percorrem a 

tubulação assumindo diversas configurações e gerando forças dinâmicas sobre a tubulação 

(vibração estrutural). Assim, as vibrações induzidas por escoamento (FIV das siglas em 

inglês) são parte intrínseca do transporte de fluídos. Neste trabalho, apresentou-se um estudo 

experimental e analítico das vibrações induzidas por escoamento bifásico (2-FIV) sob uma 

tubulação horizontal reta. O trabalho de pesquisa compreendeu as seguintes etapas: 

 projeto (documentação formal) e construção de um sistemas experimental para 

o estudo das vibrações induzidas por escoamento bifásico em tubo. 

 estudo experimental do escoamento gás-líquido em tubulação horizontal reta 

utilizando ar e água como fluidos de trabalho. 

 desenvolvimento de um modelo fenomenológico para o fator de atrito bifásico. 

 estudo experimental das 2-FIV para tubo reto duplamente engastado e 

influência do vão (distância entre engastes). 

 desenvolvimento analítico de relações entre os parâmetros de escoamento 

bifásico e resposta estrutural. 

 técnica experimental prospectiva para a previsão da velocidade da mistura, 

fração de vazio homogênea e padrão de escoamento. 

As seguintes conclusões foram levantadas: 

1. A inclusão dos parâmetros fração de vazio e padrão de escoamento, na 

formulação do Reynolds da Mistura (SHANNAK, 2008), melhora a previsão 

do fator de atrito bifásico. O método proposto mostra-se preciso, estimando o 

fator de atrito bifásico com erro percentual absoluto médio (EMA) menor a 

30%, para todos os dados coletados no presente trabalho. Boa concordância foi 

também encontrada quando comparadas suas previsões com dados 

experimentais para ar-água e refrigerante (condições adiabáticas), extraídos da 

literatura. 

2. Existe uma relação, de natureza quadrática, entre a velocidade de atrito e o 

desvio padrão da aceleração. O desenvolvimento analítico apresentado é 
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validado com dados experimentais para escoamento monofásico e bifásico. 

Essa relação está influenciada pela transição do padrão de escoamento, para 

altas frações de vazio, onde essa relação quadrática passa a ser côncava para 

baixo. 

3. Há uma dependência entre a frequência pico na resposta estrutural e os 

parâmetros fração de vazio, massa adicionada, fator de amortecimento bifásico 

e velocidade da mistura. A equação proposta para a frequência pico mostra-se 

precisa, com EMA menor a 10.2%, para todos os dados coletados no presente 

trabalho. 

4. A hipótese de massa adicionada proporcional à densidade da mistura 

homogênea apresenta-se razoável. Resultados experimentais para a massa 

adicionada mostram que ela é função da fração de vazio e seu efeito para 

escoamento horizontal em tubo é semelhante ao apresentado em escoamento 

cruzado.  

5. A turbulência (escoamento turbulento) excita a estrutura (tubo) numa ampla 

faixa de frequências. A energia do fluído espalha-se sobre todo o espectro, e a 

resposta estrutural predominante ocorre em decorrência das componentes de 

frequência nas proximidades dos modos naturais. O nível da resposta 

incrementa-se com a velocidade da mistura e fração de vazio. 

6. Um tubulação submetida a escoamento bifásico intermitente apresenta 

ressonância na faixa de frequências características do escoamento. Frequências 

de passagem do pistão menores a 10Hz, obtidas experimentalmente, são 

observadas no espectro da resposta estrutural. 

7. Há superposição de dois mecanismos de excitação, devido à turbulência e a 

escoamento intermitente, nas vibrações induzidas por escoamento bifásico. 

Isso é mostrado na resposta espectral da estrutura; componentes 

correspondentes aos modos naturais e frequências predominantes do 

escoamento são observados. O método de identificação de escoamento 

pistonado explora este fenômeno de superposição, apresentado aceitáveis 

resultados. 

8. Baixa influência do vão no nível da resposta estrutural. Os resultados 

experimentais, para as condições testadas, sugerem esse fato. No entanto, a 
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correta escolha do vão determina a percepção dos efeitos vinculados a 2-FIV, 

e.g. separação da excitação por turbulência da por escoamento intermitente. 

9. O método de determinação dos parâmetros do escoamento bifásico, baseado 

nos desenvolvimentos analíticos e ajuste experimental, prevê adequadamente 

os parâmetros fração de vazio homogênea e velocidade da mistura com EMA 

igual a 35.8% e 33.45, respectivamente. No caso da previsão do padrão de 

escoamento, melhores previsões são observadas para escoamento disperso e 

pistonado. Considerando unicamente estes dois padrões, o método estima a 

fração de vazio homogênea e velocidade da mistura com EMA igual a 24.1% e 

20.65%, respectivamente. 

 

Como perspectivas para trabalhos futuros, podem-se indicar: 

 estudo FIV e 2-FIV experimental para outras geometrias e escoamentos, e.g. 

diâmetro, vão, faixas de vazão, com o intuito de corroborar e/ou aprimorar as 

relações propostas. 

 estudo experimental e analítico do fenômeno blucking (fenômeno de 

instabilidade dinâmica caraterizado pela repentina falha do elemento estrutural) 

para escoamento monofásico e bifásico. 

 estudo aprofundado teórico e experimental sobre massa adicionada com o 

intuito de aprimorar a relação entre frequência pico e fração de vazio. 

 desenvolvimento de modelo continuo com excitação randômica para a 

estrutura para simular a influência do vão (separação entre suportes). 

 estudos FIV e 2-FIV analítico baseado nos modelos de Paidoussis (1998) e 

Monette e Pettigrew (2004) para estabelecer relações entre resposta estrutural, 

parâmetros do escoamento e mecanismos de excitação.  

 estudo 2-FIV experimental para escoamento bifásico vertical. 

 estudo da influência da frequência fundamental do sistema no método de 

identificação de padrão pistonado, baseado na superposição dos mecanismos 

de excitação, com o intuito de estabelecer a frequência ótima para a aplicação 

da técnica. 
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APÊNDICE A  COMPORTAMENTO DINÂMICO DA SEÇÃO DE 

TESTE 

Neste apêndice são apresentadas as características dinâmicas da seção de teste. Ela é 

composta por uma tubulação de PVC Ø 3/4” duplamente engastada. Uma análise modal para 

um vão de 75 d foi realizada. As frequências naturais e amortecidas na presença de vibração 

transversal são apresentadas. 

A.1 Parâmetros modais do sistema 

Ensaios de impacto foram realizados com o intuito de obter os parâmetros modais do 

sistema. Um vão de 75 d foi utilizado. O sistema foi excitado transversalmente, i.e. nos eixos 

Y e Z (paralelo ao eixo da gravidade), por meio de um martelo de impacto instrumentado em 

um ponto localizado a uma distância 30 d (40% do comprimento da seção de testes) de um 

dos suportes. A resposta do sistema foi mensurada com um acelerômetro na mesma posição. 

Oito repetições para cada eixo foram feitas. No intuito de estimar as Funções Transferência 

(FRF) do sistema o procedimento descrito por Avitabile (2002) foi utilizado. Assim, o sinal 

de força foi janelado visando remover ruído e seguidamente calculada a Transformada 

Discreta de Fourier (DFT do inglês Discrete Fourier Transform) (MCCONNELL; VAROTO, 

2008). O algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) fornecido pelo MATLAB® é utilizado 

para o cálculo da DFT. A DFT da aceleração foi também calculada, no entanto nenhum 

tratamento foi necessário já que a faixa de tempo utilizada foi a suficiente (AVITABILE, 

2001; TRETHEWEY; CAFEO, 1992). Utilizaram-se 4 segundos dos 13 segundos coletados 

para o calculo das DFTs. A Figura A.1 mostra um resultado típico do ensaio de impacto para 

tubo vazio e excitação sobre o eixo Z. 

As FRFs poderiam ser diretamente calculadas como o quociente entre as DFTs do 

sinal de resposta (aceleração, Figura A.1(d)) e de excitação (força, Figura A.1(c)) já que se 

trata de uma excitação transiente (MCCONNELL; VAROTO, 2008). No entanto, no intuito 

de diminuir ruídos e possíveis distorções, calculou-se a FRF H1 de Acelerância definida como 

o quociente entre as médias da correlação cruzada e da autocorrelação da aceleração 

(AVITABILE, 2002; SCHWARZ; RICHARDSON, 1999). Cabe assinalar que para o cálculo 
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dessas médias se utilizaram (quando possível) as repetições com o mesmo nível de força. A 

coerência é afetada quando diferentes níveis de força são utilizados (BRANDT, 2010). A 

Figura A.2 mostra o resultado da FRF H1 de Acelerância para o ensaio de impacto para tubo 

vazio e excitação sobre o eixo Z, onde os picos correspondem aos quatro primeiros modos do 

sistema.  

 

Figura A.1.  Resultado típico de um ensaio de impacto com tubo vazio e excitação sobre o eixo Z 

(transversal ao tubo e paralelo ao eixo da gravidade). As figuras (a)-(c) e (b)-(d) representam os sinais 

de força e aceleração no domínio do tempo e frequência, respectivamente. 

 

O método do círculo sob a FRF H1 de Mobilidade foi utilizado para extrair os 

parâmetros modais do sistema, i.e. frequência natural amortecida (ωd), não amortecida (ωn) e 

amortecimento estrutural (ζe) (BILOSOVÁ, 2011; DE SILVA, 2000). A Figura A.3 mostra 

um resultado típico da aplicação do método do círculo. Cabe assinalar que a assunção de 

amortecimento viscoso é consequente com o apresentado em estudos prévios sobre 
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amortecimento em vibração induzida por escoamento (BÉGUIN, 2010; GRAVELLE et al., 

2007).  

 

Figura A.2.  (a) Função de Resposta em Frequência H1 de Acelerância e (b) coerência para o ensaio 

de impacto com tubo vazio e excitação sobre o eixo Z. 

 

A Tabela A.1 mostra os parâmetros modais do sistema para os quatro primeiros 

modos. A clara definição dos modos (Figura A.2) permitiu que o método do círculo fosse 

aplicado assumindo sistemas de um grau de liberdade cuja vizinhança não é afetada pela 

presença dos outros modos (BILOSOVÁ, 2011; DE SILVA, 2000). A diferença entre os 

valores de amortecimento estrutural para os eixos Y e Z pode ser devida à assimetria dos 

engastes. Segundo os resultados, pode-se considerar o sistema testado como um sistema de 

amortecimento estrutural leve. O anterior valida a escolha do método de círculo sob o método 
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do pico (half power), que inicialmente pretendeu-se utilizar (BILOSOVÁ, 2011; BISHOP; 

GLADWELL, 1963; MAIA, 1988, p. 81). Finalmente, o método do círculo foi também 

aplicado sob a FRF H1 de Acelerância. Valores próximos aos apresentados na Tabela A.1 

foram encontrados, o que indicaria que o sistema testado possui amortecimento proporcional, 

além de viscoso (LIN; ZHU, 2009). 

 

 

Figura A.3.  Círculo de Nyquist do primeiro modo para excitação sobre o eixo Z. Frequência natural 

(ωn), frequência natural amortecida (ωd) e amortecimento estrutural (ζe) estimados a partir do método 

do círculo. 

 

Tabela A.1.  Propriedades modais (experimentais) do sistema dos quatro primeiros modos. 

Eixo Propriedades 1° modo 2° modo 3° modo 4° modo 

Y 

ωd 16.1752 47.7174 97.1065 155.1240 

ζe 0.0189 0.0131 0.0239 0.0238 

ωn 16.1781 47.7215 97.1342 155.1679 

Z 

ωd 16.2894 48.3901 97.4224 156.2057 

ζe 0.0133 0.0104 0.0128 0.0129 

ωn 16.2909 48.3928 97.4304 156.2188 

 



133 

 

 

 

A.2 Frequências naturais teóricas 

O sistema pode ser modelado como uma viga Euler-Bernoulli duplamente engastada, 

i.e. desprezando os efeitos da inércia de rotação e deformação por cisalhamento. Sendo assim, 

as suas frequências naturais ωn-r da vibração transversal são representadas por (RAO, 2007, p. 

326),  
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4n r ens r
ens
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    (A.1) 

onde E e I representam as propriedades física módulo de Young e geométrica momento de 

inércia de área, respectivamente. O parâmetro Lens é o comprimento entre os engastes ou vão. 

ρ é densidade e A é área transversal do tubo. O produto ρ A representa a densidade linear na 

seção transversal do tubo. A equação das frequências e a solução para as quatro primeiras 

frequências naturais estão dadas respectivamente por, 
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  (A.3) 

As frequências naturais do sistema são calculadas pela substituição dos valores da 

equação A.3 na A.1 e utilizando as propriedades do sistema. A Tabela A.2 mostra os 

resultados para as quatro primeiras frequências naturais. Comparando os resultados das 

Tabela A.1 e Tabela A.2 observa-se um erro médio das frequências teóricas menor a 5% que é 

considerado aceitável.  

 



134 

 

 

 

Tabela A.2.  Frequências naturais teóricas. 

Propriedades Valor 

Diâmetro interno, d [m] 0.0204 

Diâmetro externo, D [m] 0.0267 

E [GPa] 2.4 

ρA [Kg/m] 0.336 

Lens [m] 75 d 

ωn-1 [Hz] 16.4861 

ωn-2 [Hz] 45.4453 

ωn-3 [Hz] 89.0909 

ωn-4 [Hz] 147.2727 

 

A.3 Função de Resposta em Frequência da Acelerância 

A Figura A.4 mostra a Função de Resposta em Frequência (FRF) da Acelerância 

(H1(ω)) do sistema para o primeiro modo do sistema. Observa-se boa coerência entre os 

resultados experimentais e o modelo teórico. Os resultados teóricos foram obtidos adotando 

um sistema de um grau de liberdade (RAO, 2007), 
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  (A.4) 

onde ωn é a frequência natural como calculado na seção anterior. ζT é igual (na ausência de 

outros amortecimentos) ao amortecimento estrutural (ζe) estimado na seção A.1. A massa 

equivalente (meq) é função da massa total do sistema (m) e obtida a partir da análise de 

sistemas contínuos (LOBONTIU, 2010; RAO, 2007), 
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Figura A.4.  Função de Resposta em Frequência (FRF) teórica (linhas) e experimental (pontos) da 

Acelerância para os eixos Y (esquerda) e Z (direita). 
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APÊNDICE B  COMPORTAMENTO DOS STRAIN GAGES  

Quatro strain gages regularmente separados no perímetro do tubo foram instalados no 

inicio da seção de teste. Isso com o intuito de encontrar a magnitude e natureza (tração, 

compressão ou flexão) das tensões geradas pelo escoamento dos fluídos e relacioná-las com 

os parâmetros do escoamento. A calibração dos sensores foi obtida a partir de carga estática. 

Primeiro, testaram-se strain gages do tipo quarter-bridge. Nos ensaios de carga estática, nós 

achamos desvios (drifts) na curva de calibração atribuídos ao material do tubo (o PVC é um 

pobre dissipador de calor) e ao nível da voltagem de excitação. Embora este último parâmetro 

foi reajustado, os desvios continuaram. Seguidamente, strain gages do tipo half-bridge, na 

mesma configuração, foram instalados e testados na seção de teste. Como esperado, os 

problemas de desvio nas leituras desapareceram. Assim, uma apropriada curva de calibração 

com carga estática foi levantada. Ensaios a diferentes condições de escoamento foram 

realizados e as leituras de tensão foram coletadas. Contudo, fortes desvios (para escoamento 

de ar) e comportamento histerético (para escoamento de água) na curva de calibração foram 

notados quando o sistema era submetido a escoamento monofásico. Desta vez o problema 

estaria relacionado à temperatura dos fluidos. Varias tentativas foram realizadas visando 

reduzir os efeitos da temperatura. No entanto, o comportamento histerético mantinha-se para 

condições bifásicas. No fim, não foi possível separar o efeito da mudança na temperatura das 

tensões geradas pelo escoamento. A falta de espaço na superfície do tubo impossibilitou a 

utilização de strain gages do tipo full-bridge, que in tese, teriam melhor desempenho. Por 

outro lado, embora sistemas térmicos que permitem controlar a temperatura pudessem ter sido 

utilizados para resolver o problema, seu uso não era consequente com o foco da pesquisa. O 

objetivo do presente trabalho é a obtenção dos parâmetros de escoamento a partir de medições 

simples da resposta estrutural em sistemas, muitas vezes, não controlados como são as 

instalações industriais. 

A utilização de strain gages para a obtenção das tensões geradas pelo escoamento não 

pode ser descartada simplesmente. Ela pode ser viável sob outras configurações, e.g. controle 

sob a temperatura dos fluídos, diferente material do tubo e/ou maior diâmetro onde possam 

ser utilizados strain gages do tipo full-bridge. 
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APÊNDICE C  CARACTERÍSTICAS DO ESCOAMENTO BIFÁSICO 

Neste apêndice são apresentadas as características do escoamento bifásico. As 

imagens coletadas durante o trabalho experimental, descrito no capítulo 3, foram utilizadas 

para o estabelecimento do padrão de escoamento, as frequências predominantes do 

escoamento e deslizamento entre as fases. Essas atividades foram realizadas no âmbito do 

projeto de iniciação científica (IC) “Previsão do padrão de escoamento a partir de sinais de 

pressão e avaliação do seu uso com sinais de vibração” financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto IC, proposto pelo candidato a 

doutor Luis Enrique Ortiz-Vidal, iniciou em agosto de 2012 e teve duração de um ano. Foi 

desenvolvido pelo estudante de graduação em Engenharia Mecatrónica da Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC/USP) Caio Santana sob a supervisão do prof. Oscar M. H. 

Rodriguez. Ortiz-Vidal acompanhou o desenvolvimento das atividades do projeto. Dados de 

gradiente de pressão por atrito também são apresentados neste apêndice.  

C.1 Padrões de escoamento 

a)  

b)  

c)  

Figura C.1.  Fotos dos padrões observados. a) bolhas (C9), b) disperso (C14) e c) pistonado (C24). 

 

Observaram-se três padrões de escoamento bem definidos: bolhas, disperso e 

pistonado (ver Figura C.1). No entanto, transições entre esses padrões também foram notadas. 

Por exemplo, no caso da transição bolhas-disperso (vide Figura C.2), condições C3 e C10, as 

bolhas presentes (Figura C.1a) são acompanhadas por pequenas bolhas que escoam na parte 



140 

 

 

 

superior da seção de teste. Logo, para as condições C4 e C11 a presença das pequenas bolhas 

se incrementa e as maiores desaparecem. Gradualmente as bolhas pequenas ocupam toda a 

seção transversal do tubo alcançando ao escoamento disperso. Transição gradual também é 

observada nas fronteiras bolhas-pistonado e pistonado-disperso. Com o intuito de classificar 

as condições testadas as definições de Shoham (2006) foram utilizadas, tomando em conta a 

topologia (configuração) predominante. Os resultados são mostrados na Figura C.2, donde 

boa concordância entre experimentos e o mapa de fluxo do Mandhane et al. (1974) é 

observada.  

 

Figura C.2.  Padrões de escoamento observados. 

 

C.2 Histogramas da frequência de bolhas e deslizamento 

Uma aplicação em LabView® foi desenvolvida pelo bolsista Caio Santana com ajuda 

do técnico do NETeF o engenheiro Jorge Nicolau dos Santos (ver Figura C.3). O programa 

permite coletar de maneira semiautomáticas os valores de frequência de passagem, 

comprimento e velocidade da bolhas. Os resultados de frequência de bolha são mostrado na 

Figura C.4. Observa-se, de modo geral, que as frequências predominantes do escoamento são 

menores a 10 Hz.  
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Figura C.3.  Porção do Painel da aplicação desenvolvida para a obtenção da frequência de passagem 

da bolha.  

 

A equação do deslizamento (eq. 2.6), utilizando a equação 2.5, pode ser reescrita em 

função das velocidades superficiais das fases e da velocidade in-situ do gás,  

 
 

L

G G

J
s

v J
   (C.1) 

A vantagem desta representação é que todos os parâmetros são conhecidos. A 

velocidade in-situ do gás é a estimada com ajuda da aplicação desenvolvida (velocidade da 

bolha). A Tabela C.1 mostra os resultado para o deslizamento entre as fases. Pode-se observar 

que para a maioria dos casos o deslizamento é menor à unidade. Algumas condições para 

escoamento pistonado não foram inclusas já que caracterizavam-se por intermitência severa e 

o ajuste das condições para obter a velocidade do gás não estavam bem definidos. 

Tabela C.1.  Deslizamento entre as fases. 

Condição JL JG vG s 

1 0.45 0.05 0.67 0.72 

2 0.91 0.10 1.15 0.87 

3 1.81 0.20 2.16 0.92 

8 0.38 0.12 0.68 0.69 

9 0.75 0.25 1.21 0.78 

10 1.50 0.49 2.35 0.81 

11 2.25 0.73 3.61 0.79 

15 0.26 0.25 0.72 0.54 

16 0.50 0.50 1.23 0.68 

17 1.01 0.99 2.31 0.77 

18 1.49 1.50 3.55 0.74 

22 0.24 0.75 1.28 0.49 

23 0.50 1.53 2.38 0.57 

24 1.25 3.80 6.38 0.47 
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Figura C.4.  Histograma das frequências para escoamento em bolhas e pistonado. As condições C# são as mesmas que as indicadas na Figura C.2 
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C.3 Gradiente de pressão bifásico por atrito 

A Tabela C.2 mostra o gradiente de pressão por atrito. A terceira coluna representa a 

incerteza combinada dos medidores de pressão (6 and 7, Figura 3.1). Como esperado, maiores 

incertezas para baixos gradientes de pressão são observados. Isso porque esse parâmetro é 

calculado tendo em consideração a valor de fundo de escala do sensor. 

Tabela C.2.  Resultados experimentais para o gradiente de pressão por atrito. 

Condição dP/dLF [KPa/m] Incerteza (±) 

1 0.188 7.03% 

2 0.714 4.37% 

3 2.442 2.25% 

4 5.033 1.18% 

5 8.189 0.70% 

6 12.095 0.46% 

7 21.486 0.23% 

8 0.188 6.94% 

9 0.676 4.51% 

10 2.329 2.13% 

11 4.770 1.21% 

12 7.888 0.72% 

13 11.081 0.47% 

14 17.993 0.22% 

15 0.150 7.86% 

16 0.376 5.85% 

17 1.615 2.85% 

18 3.268 1.58% 

19 7.926 0.59% 

20 12.997 0.31% 

21 21.448 0.16% 

22 0.263 8.39% 

23 0.826 4.94% 

24 4.207 1.30% 

25 11.720 0.37% 

26 24.153 0.14% 

27 31.290 0.10% 

28 0.826 8.47% 

29 2.667 2.58% 

30 5.597 1.09% 

31 9.992 0.58% 

32 14.762 0.32% 
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APÊNDICE D  DIÁRIO DE BORDO DO DOUTORADO 

O doutorado foi realizado de maio 2010 a abril 2014; no entanto, sua concepção 

iniciou-se em setembro de 2009, quando num dia no final do expediente, o orientador, prof. 

Oscar M. H. Rodriguez, entrou à sala do candidato Luis Enrique Ortiz-Vidal com uma 

sugestão de tema de doutorado. Era necessário que as atividades relacionadas ao mestrado, em 

curso nessa data, sejam suspensas. Assim se procedeu. Então, preparou-se e submeteu-se uma 

proposta de pesquisa à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Nela foi incluida a possibilidade de estagiar no BWC/AECL/NSERC Chair of Fluid-Structure 

Interaction (FSI) da Polytechnique Montreal, Canadá, um dos mais prestigiados grupos de 

pesquisa na área correlata ao doutorado. Finalmente, em março 2010, a resposta positiva da 

FAPESP veio junto com o depósito da dissertação de mestrado. 

A formação do candidato foi intensa. Foram cursadas 10 disciplinas (ver Tabela D.1). 

Duas participações junto ao Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) da USP nas 

disciplinas “Fenômenos de Transporte” e “Sistemas Térmicos de Potência” com os 

professores Gherhardt Ribatski e Antonio Moreira dos Santos, respectivamente. Proposta e 

acompanhamento de um projeto de Iniciação Científica (“Previsão do padrão de escoamento a 

partir de sinais de pressão e avaliação do seu uso com sinais de vibração”, Caio Santana) e um 

Trabalho de Conclusão de Curso (“Projeto de uma Bancada Experimental para a Geração de 

Escoamento Bifásico Gás-Líquido”, Vitor Daudt de Mello). Participação como revisor de 

artigos de conferencia e, no último ano, de revista internacional. 

O cumprimento de um acordo de cavalheiros entre orientador e candidato fez possível 

que este último participasse do “7th International Symposium on Fluid-Structure Interaction, 

Flow-Sound Interactions, and Flow-Induced Vibration & Noise” na cidade de Montreal. A 

viagem teve diferentes intenções, entre elas e quiçá a mais importante, apresentar o projeto de 

doutorado ao responsável da cadeira FSI da Polytechnique Montreal. Foi quando o candidato 

conheceu ao prof. Njuki Mureithi. O professor gostou do projeto e acedeu à participação do 

candidato no laboratório FSI. O estágio aconteceria um ano depois por um período pouco 

inferior a 7 meses.  

O ano 2011 começou com muitas expectativas, entre elas, a qualificação, preparação e 

submissão de artigo em revista internacional e viagem para o Canadá. No entanto, uma noticia 
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inesperada no inicio do ano, i.e. após o carnaval, apertou ainda mais a agenda do doutorado. A 

dupla orientador-candidato tinham vencido a 5
a
 edição do Prêmio Petrobras de Tecnologia 

(PPT) na categoria melhor dissertação de mestrado em Perfuração e Produção. Foi uma 

grande honra. Uma viagem para o Rio de Janeiro para participar da cerimônia de premiação e 

do workshop PPT fizeram parte do prêmio ganho. 

Pode-se afirmar que foi um doutorado “puxado”, mas com muitas satisfações. A maior 

delas, sem dúvida, o desafio de pesquisar um tópico novo sem experiência prévia na área. 

Outras fontes de satisfação foram o estágio no exterior, o prêmio ganho, a publicação de 

trabalhos e a participação em congressos. No total, o candidato apresentou trabalhos em 10 

eventos nas cidades de Lima, Curitiba, São Carlos/SP, Paris, Jeju/Coreia do Sul, Cusco e Rio 

de Janeiro. Foram publicados 03 artigos em revista, 01 tese na PUCP e 09 trabalhos em 

eventos, entre artigos completos (07), pôster (01) e resumos (01). 

 

Tabela D.1.  Disciplinas cursadas pelo candidato. 

Disciplina Cursada Conceito 

Vibrações Mecânicas I (SEM5809 ) 

A 

Vibrações Mecânicas II (SEM5817) 

Análise Modal de Estruturas (SEM5766) 

Fundamentos de Ensaios Experimentais em 
Vibrações Mecânicas (SEM5761) 

Análise Numérica em Fluidodinâmica (SEM5729) 

Introdução à Mecânica Computacional (SEM5913) 

Didática e Oratória no Ensino Superior (SGS5901) 

Técnicas de Escrita Científica em Inglês (SFI5869) 

Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (CTS019, 

UFSCar) 

Gerenciamento Ágil de Projetos de Produtos 

Inovadores (SEP5812) 
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