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RESUMO 

CARVALHO, S. C. Modelo de mistura aplicado para a previsão de Holdup e 

gradiente de pressão bifásico em duto anular de grande diâmetro. 2012.168 f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos 2012. 

O escoamento bifásico é muito importante para vários ramos industriais. As 

misturas bifásicas podem escoar em diversas configurações, as quais são chamadas de 

padrões de escoamento, e que, ao longo dos anos, receberam diversas classificações. 

Neste trabalho foi estudado o padrão bolhas dispersas em duto anular. Os trabalhos 

sobre escoamento bifásico em geometria anular são mais escassos, especialmente 

quando se trata de dutos anulares de grande dimensão. Dentre os modelos existentes 

para a modelagem do escoamento bifásico, trabalhamos com o modelo de mistura (Drift 

Flux), pois, apesar das altas velocidades superficiais, o escoamento em bolhas não 

possui um comportamento homogêneo, já que a fase gasosa ainda escoa na região 

central e com uma velocidade maior do que a velocidade da mistura. Foi utilizado o 

modelo de mistura unidimensional para a modelagem do escoamento bifásico água-ar, 

pois, além de bastante preciso, é de baixo custo computacional e fácil implementação. 

Neste trabalho empregamos, a princípio, equações elaboradas para dutos circulares, as 

quais foram adaptadas para a geometria anular fazendo-se uso do conceito de diâmetro 

hidráulico. As equações foram implementadas no software Mathematica® e as 

previsões para o holdup e queda de pressão foram comparadas com dados experimentais 

próprios. O trabalho experimental foi realizado no laboratório de escoamentos 

multifásicos do Núcleo de Engenharia Térmica e de Fluidos (NETeF) da EESC-USP, o 

qual conta com uma instalação experimental em estado operacional para a simulação de 

escoamentos bifásicos vertical e inclinados em duto anular. Foram colhidas medidas de 

holdup e queda de pressão bifásica. A concordância entre os dados experimentais e as 

previsões foi muito satisfatória. 

Palavras-chave: Escoamento bifásico, Modelo de mistura, Duto anular, Experimentos, 

Holdup, Gradiente de pressão. 





 

 

ABSTRACT 

CARVALHO , S. C. Drift-flux model applied to predict holdup and two-phase 

pressure gradient in large annular duct. 2012.168 f. Dissertação (Mestrado) – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos 2012. 

Two-phase flow is present in a wide range of industrial processes. Such flows 

occur in many geometrical configurations known as flow patterns. In this work is 

presented a study about bubbly flow in annular duct. Works on two-phase flow in large 

annular geometry are very scarce. Among the existing models for modeling two-phase 

flow we chose the drift flux model because the bubbly flow does not behave as a 

homogeneous mixture, despite of the high superficial velocities, since the gas phase 

flows faster in the core region in comparison with the mixture velocity. The one-

dimensional drift flux model besides to be accurate is of low computational cost and 

easy implementation. The goal of this work is to analyze the prediction of holdup and 

pressure drop in annular ducts of large diameter. The set of equations used was adapted 

from those of circular ducts by using the hydraulic diameter concept. The equations 

were implemented in Mathematica™ software and holdup and pressure drop prediction 

were compared with experimental data taken in the experimental facility of the 

Thermal-fluids Engineering Laboratory of EESC-USP. It was collected measure of 

holdup and pressure drop. The agreement between experimental data and model 

predictions is encouraging.  

 

Keywords: Two-phase flow, Drift-flux model, Annular duct, Experiments, 

Holdup, Pressure gradient. 
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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

O escoamento bifásico é muito importante para vários ramos industriais, como 

na indústria de refrigeração, petrolífera, química e nuclear. As misturas gás-líquido 

podem escoar em diversas configurações, as quais são chamadas de padrões de 

escoamento, e que, ao longo dos anos, receberam diversas classificações. Entre as 

classificações mais aceitáveis, atualmente, estão as de Taitel e Dukler (1976), para dutos 

horizontais, e para dutos na vertical são usadas as classificações feitas por Taitel et al. 

(1980).  

A maior parte dos estudos realizados em dutos anulares foi desenvolvida para a 

área de refrigeração, com o intuito de otimizar a transferência de calor. Entretanto, os 

diâmetros utilizados nesses estudos são muito pequenos. Como exemplos de aplicação 

da geometria anular de grande diâmetro, têm-se o escoamento da lama de perfuração no 

espaço anular durante o processo de perfuração de poços de petróleo, produção e 

petróleo em sistemas pipe-in-pipe, separação de gás submarina em separadores do tipo 

shroud invertido, dentre outros. É importante salientar que o separador shroud invertido 

é um projeto mantido e patenteado pela Petrobras e que o Núcleo de Engenharia 

Térmica e de Fluidos (NETeF) da EESC/USP, possui um shroud invertido em escala 

próxima da real. 

Para a modelagem do escoamento bifásico água-ar foi utilizado o modelo de 

mistura unidimensional, pois, além de preciso, é de baixo custo computacional e fácil 

implementação. Na produção e transporte do petróleo, misturas imiscíveis de óleo, água 

e gás são conduzidas através de dutos em diversos padrões de escoamento. O modelo de 

deslizamento tem ampla aplicação para o setor industrial, pois com ele pode-se simular 

escoamentos a quaisquer velocidades superficiais das fases, ou seja, para qualquer 

padrão de escoamento. Há também a possibilidade de calcular de maneira simplificada 

as frações volumétricas das fases e a queda de pressão ao longo de uma linha de 

produção de petróleo. 

Muitos estudos foram feitos em dutos circulares devido à simplicidade do 

problema e à grande aplicação prática, porém há também demanda para geometrias não 
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circulares [Sun et al. (2004)]. A geometria anular é capaz de reproduzir alguns dos 

fenômenos que ocorrem em geometrias mais complexas [Ozar et al. (2008)]. 

De acordo com Hibiki e Ishii (2003a) o modelo de mistura já está bem 

formulado para escoamento vertical em dutos de pequeno diâmetro (25-50mm). 

Entretanto, a aplicação das equações em dutos de grandes diâmetros, tais como os 

encontrados em plantas nucleares, não têm garantias de precisão. Para ter uma ideia, 

para grandes diâmetros não há a ocorrência do padrão pistonado devido a instabilidades 

interfaciais e consequente quebra das bolhas cap [Mendes (2012)]. 

Alguns dos fatores motivadores para a realização deste trabalho foram: 

� Escassez de trabalhos acadêmicos sobre escoamento bifásico em dutos 

anulares de grande diâmetro. 

� Demanda tecnológica nacional relacionada ao pré-sal, através da 

aplicação de separadores gravitacionais, onde se observa escoamento 

bifásico em duto anular, resultando na participação da Petrobrás no 

projeto.  

� Demanda energética. O tema encontra aplicação direta na indústria de 

petróleo e é sabido que a demanda energética tende a aumentar. As 

expectativas são de que em 2100 consumiremos o dobro da energia 

produzida atualmente [MME (2011)]. 

Os objetivos deste trabalho são:  

� Estudar experimentalmente o padrão de escoamento em bolhas em duto 

anular. 

� Usar como diâmetro equivalente o diâmetro hidráulico nas equações 

originalmente desenvolvidas para dutos circulares e analisar a eficácia da 

metodologia. 

� Verificar a eficiência do modelo de mistura para a previsão da fração 

volumétrica (holdup) e do gradiente de pressão em duto anular de grande 

diâmetro.



 
 

3 
 

CAPÍTULO 2 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Este capítulo visa, sobretudo, apresentar os trabalhos focados em dutos anulares 

de grande diâmetro encontrados. Assim, esta revisão da literatura não pormenorizou 

estudos desenvolvidos em dutos pequenos, visto que a aplicação destes é diversa, assim 

como, por vezes, também o é a fenomenologia. 

Serão contemplados ainda os padrões de escoamento passíveis de serem 

observados em dutos anulares e, igualmente, como são feitas suas classificações. Será 

apresentada também uma abordagem sucinta sobre os modelos desenvolvidos ao longo 

dos anos para descrever ou prever matematicamente o comportamento dos escoamentos 

bifásicos.  

2.1 Padrões de Escoamento 

Escoamentos bifásicos sempre estiveram presentes na natureza e são muito 

importantes para vários ramos industriais, como exemplo, quando água e vapor escoam 

juntos num reator nuclear. Essas misturas podem escoar em diversas configurações 

geométricas, as quais são chamadas de padrões de escoamento, as quais, ao longo dos 

anos, receberam algumas classificações. 

Na Figura 2-1 temos um conjunto dos padrões clássicos, ou seja, os mais aceitos. 

Alguns autores consideraram os padrões de escoamento observados como sendo 

sobreposição de outros [Hubbard e Dukler (1966) apud Taitel e Dukler (1976)]. Em 

1976, Taitel e Dukler publicaram um trabalho pioneiro sobre a determinação das 

transições dos padrões de escoamento gás-líquido em um duto horizontal. Eles 

determinaram analiticamente as fronteiras de transições entre os seguintes padrões: 

estratificado e intermitente, intermitente e anular, estratificado liso e estratificado 

ondulado, intermitente e bolhas dispersas. 

Além das equações, Taitel e Dukler também contribuíram para a formalização 

da apresentação das cartas de fluxo, na qual os eixos são representados pelas 

velocidades superficiais das fases. 
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a) b) 

Figura 2-1: Padrões de escoamento em duto circular adaptado de Whalley (1987) a) na 
horizontal b) na vertical ascendente. 

As transições no escoamento em duto vertical, por sua vez, foram estudadas por 

Taitel et al. (1980). Através de uma aproximação fenomenológica eles puderam predizer 

as fronteiras relacionadas às seguintes transições: bolhas para pistonado, bolhas para 

bolhas dispersas, pistonado para agitante, de qualquer padrão para o padrão anular. 

Apesar de Taitel et al. (1980) terem realizados os experimentos em tubos de 

2,5cm e 5cm de diâmetro usando misturas ar-água, suas equações, devidamente 

ajustadas para cada caso, têm sido amplamente usadas até hoje, tanto em dutos com 

diâmetros maiores, quanto com diâmetros menores. Bem como em diferentes 

geometrias, como dutos anulares, as previsões teóricas mostram uma boa concordância 

com os resultados experimentais, como pode ser visto em: Lima e Rosa, E. S. (2008), 

Blanco et al. (2008). 

Será analisado o padrão bolhas em escoamento vertical ascendente, foco desta 

pesquisa. As equações, que são mostradas a seguir, (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) foram 

retiradas de Taitel et al. (1980). O padrão bolhas, num duto vertical, é caracterizado por 

pequenas bolhas subindo em ziguezague ocasionalmente acompanhadas por bolhas 

maiores. Uma distribuição uniforme das bolhas na fase líquida pode ser garantida pela 

turbulência da última, a qual evita a aglomeração das bolhas. Quando as bolhas 

começam a coalescer, elas tornam-se maiores e então ocorre a transição para o padrão 

pistonado, essa transição do escoamento de bolhas para o pistonado pode ser estimada 

como se segue: 
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, (2.1) 

onde �� e �� são a velocidade superficial de líquido e a velocidade superficial de gás, 

respectivamente, g é a aceleração gravitacional,  � e  � são a densidade do líquido e a 

densidade do gás, respectivamente. 

Se as bolhas são suficientemente pequenas, elas se comportam como esferas 

rígidas e, de alguma forma, repelem umas às outras e, portanto, não coalescem ou se 

aglomeram. Devido ao tamanho diminuto, essas bolhas, neste caso bolhas de ar, estão 

finamente dispersas na fase líquida. Em algumas circunstâncias, as bolhas ficam tão 

diluídas ao ponto do escoamento bifásico se parecer com um escoamento monofásico. O 

fluido resultante desta emulsão, às vezes, deve ou pode ser tratado como um pseudo 

fluido ou mistura homogênea. A transição do padrão bolhas para o padrão bolhas 

finamente dispersas pode ser prevista pela seguinte equação: 

 
( ) ( ) 0,4460,0890,429

0,072

/
4 l gl

l g
l l

gD
j j

ρ ρσ ρ
ϑ ρ

  − + =   
    

, (2.2) 

onde !� é a viscosidade cinemática do líquido.  

Quando a vazão de gás aumenta, o padrão bolhas transforma-se em pistonado. 

Aumentando-se ainda mais a vazão de gás, surge o padrão agitante, que se caracteriza 

pela quebra das bolhas do padrão pistonado e corresponde a uma espécie de escoamento 

caótico, muitas vezes considerado como transição entre o padrão pistonado e o padrão 

anular.  

A transição do pistonado para o agitante depende do D, g, J e do "# que são, 

respectivamente, o diâmetro do tubo, a aceleração gravitacional, a velocidade da mistura 

e o comprimento de mistura (ou comprimento de desenvolvimento) como se segue: 

 40,6 0,22El J

D gD

 
= +  

 
 (2.3) 
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Podemos dizer que o padrão anular depende, principalmente, da velocidade do 

gás, pois neste padrão de escoamento o gás forma um núcleo central contínuo, enquanto 

a fase líquida forma um filme que envolve tal núcleo. A transição a partir de qualquer 

padrão de escoamento para o padrão anular pode ser prevista por: 

 

( )
1/2

1/43,1 g g

l g

j

g

ρ

σ ρ ρ
=
 − 

, (2.4) 

sendo & a tensão superficial. 

Explicações mais detalhadas podem ser obtidas em Taitel et al. (1980) 

Com as equações acima (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) podemos fazer uma carta de 

fluxo prevendo as possíveis fronteiras nas quais ocorrerão as transições dos padrões de 

escoamento em um escoamento ascendente em duto vertical, vide Figura 2-2. 

 

Figura 2-2: Fronteiras teóricas de transição de padrões para um escoamento vertical 
ascendente água-ar à temperatura de 25,5°C em um duto com 5 cm de diâmetro 

Freitas et al. (2008), que estudaram o padrão pistonado em duto circular, além de 

considerarem o escoamento isotérmico, também levaram em conta as seguintes 

considerações para o modelo da célula unitária: pistão de líquido com presença de gás, o 

escoamento é periódico no tempo e no espaço, as bolhas não interagem entre si e os 

fluxos na entrada ou na saída do tubo não alteram a pressão e nem as velocidades dentro 

do tubo. O conceito da repetição de uma célula unitária foi introduzido por Wallis 

(1969), vide Figura 2-3, na qual são definidos o comprimento do pistão e a bolha (Ls e 
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Lb), a velocidade de translação do nariz da bolha, a velocidade do gás e do líquido na 

região da bolha (Ugb e Ulb), a velocidade do gás e do líquido na região do pistão de 

líquido (Ugs e Uls) bem como o holdup de líquido na região do pistão (Rls) e a fração de 

vazio na região bolha (Rgb). 

 

Figura 2-3: Modelo da célula unitária proposta por Wallis (1969). 

Segundo Freitas et al. (2008), os trabalhos realizados até então não 

consideravam toda a extensão do escoamento, só consideravam a célula unitária. Assim, 

o modelo algébrico proposto analisa a célula unitária, mas depois é expandido para todo 

o escoamento e leva em conta os efeitos de compressão dos gases, fator que não foi 

considerado pelos trabalhos anteriores. O modelo proposto foi comparado com dados 

experimentais dos próprios autores. O modelo apresentou boa concordância na região 

próxima ao local de injeção, onde a coalescência de bolhas é quase nula. Mas ao longo 

da tubulação, onde a coalescência é considerável, o modelo falha, pois leva em conta 

apenas a mudança no comprimento da bolha devido à compressibilidade do gás e não à 

coalescência.  

O modelo de mistura obtido por Hibiki e Ishii (2003a) foi testado em dutos com 

diâmetros de 102mm e 480mm com misturas de ar-água, nitrogênio-água e vapor-água 

e obteve boas concordâncias para baixas vazões. 

Shen et al. (2010), em seus estudos realizados num duto vertical com 200mm de 

diâmetro interno e 25m de altura, utilizaram as equações de Kataoka e Ishii (1987), 

Hibiki e Ishii (2003a), Hibiki e Ishii (2003b), Clark e Flemmer (1986) [Clark e Flemmer 

(1986) apud Shen et al. (2010)] para avaliar as correlações existentes para dutos de 
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grande diâmetro. Eles trabalharam com velocidades superficiais de gás entre 0,0016 m/s 

e 0,093 m/s e de liquido entre 0,0501 m/s e 0,311 m/s. Eles concluíram que as equações 

existentes para o coeficiente de distribuição (Co) não foram capazes de predizer os 

próprios valores experimentais e nem os valores colhidos por Shawkat et al. (2008) 

(apud Shen et al. (2010)), com exceção da equação de Hibiki e Ishii (2003a), que pôde 

prever o valor de Co para escoamento em bolhas. Porém, tal equação falhou para o 

padrão agitante, quando 0,2</gj J <0,35. Quanto às equações fenomenológicas para a 

velocidade de deslizamento, nenhuma obteve desempenho satisfatório. 

2.2 Escoamento Bifásico em Duto Anular 

A maior parte dos estudos realizados em dutos anulares foram desenvolvidos 

para a área de refrigeração, com o intuito de otimizar a transferência de calor. 

Entretanto, os diâmetros utilizados nesses estudos são muito pequenos. Devido à ênfase 

dada para o setor de refrigeração, informações sobre dutos anulares de grande diâmetro 

são muito escassas. 

Recentemente Vidal (2010) observou que dutos anulares grandes estão sendo 

usados de uma nova maneira na indústria petrolífera no setor de separação de gás e 

óleo[Vidal (2010) e Vidal et al. (2010)]. Vidal (2010) e Mendes (2012) apresentam um 

separador gravitacional de gás formado por um duto anular inclinado; tal separador é 

conhecido como Shroud invertido, vide Figura 2-4.  

 Conforme a Tabela 2-1, podemos ter uma ideia da variedade de classificações 

de padrões de escoamento. Segundo Caetano et al. (1992), a tendência de se uniformizar 

os padrões de escoamentos serve para minimizar a quantidade de classificações. 

Entretanto, a maioria das identificações de padrões de escoamento é feita pelos 

pesquisadores de maneira visual e, com isso, há subjetividade quanto às classificações 

feitas [Julia e Hibiki (2011)]. 
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Figura 2-4: Geometria do separador shroud invertido apresentado por Mendes (2012). 

Em Sadatomi et al. (1982), além do duto anular, foram estudadas também outras 

geometrias tais como, circular, triangular-isósceles e quatro canais retangulares de 

diferentes tamanhos. Os canais foram feitos com acrílico de rugosidade desprezível. 

Foram obtidos valores para a queda de pressão e fração de vazio. Para a queda de 

pressão utilizou-se a técnica de vasos comunicantes e a queda de pressão aceleracional 

foi considerada desprezível. Para a fração de vazio foi utilizada a técnica das válvulas 

de fechamento rápido. Os padrões de escoamento foram identificados por sonda de 

agulha, a qual media as oscilações causadas pela passagem das bolhas. Eles observaram, 

ainda, que a geometria do duto não influencia significantemente na transição do padrão 

de escoamento, principalmente quando o diâmetro é maior que 1,0cm. 

Kelessidis e Dukler (1989) investigaram experimentalmente os escoamentos 

gás-líquido em dutos anulares concêntricos e excêntricos com 6,93 m de comprimento e 

cujos diâmetros interno e externo mediam 5,80cm e 7,62cm, respectivamente. Foram 

encontrados os mesmos padrões de escoamento observados em um duto circular por 

Taitel et al. (1980). A partir de uma analise dos sinais coletados por sondas condutivas, 

modelos matemáticos foram desenvolvidos em função dos mecanismos físicos 

sugeridos para cada transição de padrão. Contudo, observaram que o grau de 
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excentricidade apenas retardava um pouco a transição de padrão, ou seja, a 

excentricidade pode ser ignorada. 

Autores Padrões de Escoamento 
Observados/Estudados 

De (m) Di (m) Orientação do 
Duto 

Sadatomi et al. (1982) pistonado, bolhas e anular 0,03 0,015 Vertical 

Osamusali e Chang 
(1988)* 

estratificado liso, estratificado 
ondulado, plug, pistonado e 

anular 

0,1354; 
0,1016 

e 
0,0819 

0,0508 Horizontal 

Kelessidis e Dukler 
(1989) 

Bolhas, pistonado, agitante e 
anular 

0,0762 0,0508 Vertical 

Hasan e Kabir (1992) 
bolhas, pistonado, agitante e 

anular 
0,127 

0,048, 
0,057 e 
0,087 

Vertical / 
Inclinado 

Caetano et al. (1992) 
bolhas, bolhas dispersas, 

pistonado, agitante e anular 
0,0762 0,0422 Vertical 

Ekberg et al. (1999) 

estratificado, pistonado/plug, 
estratificado-pistonado, anular-
pistonado, anular, bolhas-plug, 

bolhas dispersas e agitante 

0,0086 
e 

0,0352 

0,0066 e 
0,0332 

Horizontal 

(Wongwises & 
Pipathattakul 2006) 

plug, pistonado, anular, 
anular/pistonado, bolhas/plug, 

bolhas/pistonado-plug, 
agitante, bolhas dispersas e 

pistonado/bolhas 

0,0125 0,008 
Horizontal / 
Inclinado 

Ozar et al. (2008) 
bolhas, cap-pistonado e 

agitante-turbulento 
0,0381 0,0191 Vertical 

Mendes et al. (2011) 

Estratificado liso, estratificado 
ondulado, plug,  pistonado, 
bolhas, bolhas finamente 

dispersas, agitante 

0,111 0,075 
Horizontal / 
Inclinado / 
Vertical 

*Osamusali e Chang (1988) apud Wongwises e Pipathattakul (2006) e Ekberg et al. (1999)  

Tabela 2-1: Padrões observados em dutos anulares 
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Na Tabela 2-1, De e Di significam diâmetro interno do duto externo e diâmetro 

externo do duto interno, respectivamente. Na literatura eles são referenciados 

simplesmente por diâmetro externo e diâmetro interno, por isso dos subscritos “e” e “i”, 

respectivamente. 

Caetano et al. (1992) trabalharam com duto anular concêntrico e excêntrico e 

coletaram dados de queda de pressão e fração volumétrica. A queda de pressão foi 

obtida por meio de um medidor de pressão diferencial do tipo Validyne modelo DP15 e 

a fração volumétrica de líquido através de válvulas de fechamento rápido. Além disso, 

eles desenvolveram modelos matemáticos para caracterizar os padrões de escoamento 

bifásico no duto anular vertical ascendente. Esses modelos levam em conta as 

propriedades geométricas da região anular, tais como os diâmetros interno e externo e o 

grau de excentricidade. Misturas ar-água e ar-querosene foram utilizadas nos ensaios 

experimentais. Na Figura 2-5 podem ser vistos os padrões de escoamento observados 

por aqueles autores. 

 

Figura 2-5: Padrões de escoamento em um duto anular, para um escoamento vertical 
ascendente [Caetano et al. (1992)] 

Hasan e Kabir (1992) trabalharam em uma bancada experimental composta por 

duto anular de 5,5 m de comprimento e formado por um tubo externo cujo diâmetro 

interno igual a 127mm e o tubo interno variado em três tamanhos 48, 57 e 87mm. Duas 
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angulações foram utilizadas 90° e 58° em relação à horizontal. A fração de vazio foi 

estimada com base na queda de pressão medida. 

Ekberg et al. (1999) desenvolveram um trabalho experimental para escoamentos 

gás-líquido em duas configurações de duto anular, uma com 46cm de comprimento e 

diâmetro interno e externo de 6,6mm e 8,6mm, respectivamente, e a outra com 

comprimento de 43cm e diâmetro interno e externo de 33,2mm e 35,2mm, 

respectivamente. As instalações contavam com medidores de pressão diferencial e 

pressão absoluta e válvulas de fechamento rápido que forneciam o valor da fração 

volumétrica. Os valores medidos de fração volumétrica e queda de pressão bifásica 

foram comparados com expressões da literatura e em geral a expressão de Butterworth 

(1975) (apud Ekberg et al. (1999)) teve melhor aproximação. No caso de queda de 

pressão bifásica, a correlação de Friedel (1979) (apud Ekberg et al. (1999)) apresenta 

melhores resultados em comparação com os dados experimentais. Os pesquisadores 

também comparam os dados experimentais obtidos com cartas de fluxo apresentadas na 

literatura, observando que a razão entre o diâmetro interno e o diâmetro externo (Di/De) 

tem pouca relevância. 

Das, G. et al. (1999a) observaram que a transição de bolhas para pistonado é 

marcada por um conjunto de assimetrias na distribuição das fases. Eles verificaram que 

as bolhas não ocupam a secção anular do duto completamente, pelo contrário, elas 

formam um anel. Notaram também que o aumento na velocidade do ar não lhes confere 

simetria, apenas aumenta seu comprimento. A transição do pistonado para o agitante é 

devido a uma inundação que ocorre na região da bolha de Taylor. Os testes foram 

realizados em bancada composta por duto anular concêntrico, onde os tubos externos 

são de material transparente (acrílico) e os internos são de aço galvanizado. Os testes 

foram realizados em três configurações de dutos anulares sendo elas, A, B e C com 

diâmetros externos 50,8mm, 38,1mm, 25,4mm e diâmetros internos 25,4mm, 12,7mm, 

12,7mm, respectivamente. Foram utilizados, como fluidos de trabalho, água e ar em 

escoamento vertical ascendentes. Os padrões de escoamentos foram identificados com 

base nos sinais de sondas capacitivas especialmente desenvolvidas para a geometria 

anular. As velocidades superficiais foram variadas de 0,04 m/s a 9,0 m/s para o gás e de 

0,08 m/s a 2,8 m/s para o líquido, nas três configurações supracitadas. 
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Das, G. et al. (1999b) propuseram equações matemáticas baseadas numa 

abordagem mecanicista para as fronteiras de transição em função das dimensões do duto 

anular. Eles ainda observaram que a transição do padrão bolhas para pistonado não era 

devida ao empacotamento máximo das bolhas, como alegavam outros autores, e sim às 

bolhas alongadas, formadas pela coalescências das bolhas cap, que atingiam a dimensão 

do nariz de uma bolha de Taylor. Utilizando o modelo de célula unitária aplicado ao 

duto anular, eles foram capazes de estimar a fração de vazio na qual ocorre a transição 

bolhas-pistonado. 

Sun et al. (2004), em uma bancada de testes com geometria anular com diâmetro 

externo e interno medindo 38,1mm e 19,1mm, respectivamente, estudaram a transição 

do padrão bolhas para o padrão pistonado num escoamento vertical ascendente. A 

fração de vazio foi coletada utilizando medidores de impedância. A classificação dos 

padrões foi feita visualmente e, depois, essas observações foram introduzidas numa rede 

neural criada unicamente para identificar padrões de escoamento. Desenvolveram 

também um modelo analítico para prever a transição dos padrões de escoamento. 

Wongwises e Pipathattakul (2006) observaram que, em dutos anulares estreitos, 

o padrão pistonado ocorre somente quando o duto está na posição horizontal, enquanto 

que o padrão pistonado-bolhas só ocorre quando o duto está inclinado. 

Ozar et al. (2008) realizaram experimentos num duto anular concêntrico com 

4,37 m de comprimento e dentre os dados coletados está a fração de vazio local, com o 

uso de uma sonda condutiva quádrupla. 

Blanco et al. (2008) fizeram uma revisão bibliográfica sobre o escoamento gás-

líquido em dutos anulares e propuseram uma metodologia para a modelagem das 

transições para escoamento gás-líquido em duto anular horizontal e inclinado. Os 

padrões de escoamento considerados foram: bolhas dispersas, intermitente em bolhas 

alongadas, estratificado liso, estratificado ondulado, intermitente pistonado e anular. 

Schlegel et al. (2009), usando mistura bifásica de ar e água, realizaram 

experimentos para duto circular com diâmetro de 150mm.  As velocidade superficiais 

variaram entre 0,01 m/s e 1,0 m/s para o líquido e ente 0,1 m/s e 5,1 m/s para o gás. A 

fração de vazio variou de 0,02 a 0,83 e foi medida utilizando-se sondas elétricas de 

impedância. Utilizando as equações propostas por Mishima e Ishii (1984), obtiveram 
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bons resultados tanto para a previsão da fração de vazio quanto para transição do padrão 

de escoamento. 

Mendes et al. (2011) trabalharam em uma bancada semelhante à nossa, ou seja, 

constituída por duto anular com diâmetros externo e interno medindo 111 mm e 75 mm, 

respectivamente, cujo comprimento era de 10,5m. Os testes foram realizados utilizando-

se misturas bifásicas formadas por água-ar e óleo-ar, as velocidades superficiais 

variaram entre 0,025-26,78 m/s para o ar, 0,044-4,37 m/s para a água e 0,01-0,5 m/s 

para o óleo. Para cada ponto experimental foi coletada a variação da pressão interna no 

duto em função do tempo, com isso foi possível analisar a assinatura de pressão para 

padrão de escoamento. Os padrões de escoamento foram classificados visualmente e 

posteriormente confrontados com gráficos de assinatura de pressão, tal comparação 

mostrou que cada padrão possui sua própria assinatura de pressão. 

O padrão pistonado para duto anular grande é algo controverso, pois embora 

alguns autores, como Schlegel et al. (2009), digam que não é possível tal configuração, 

outros dizem que sob certas circunstâncias é possível observá-lo. Como é o caso de 

Kataoka e Ishii (1987), que sugeriram um diâmetro crítico de tubulação abaixo do qual 

poderia ser visto o padrão pistonado. Há também autores que observaram tal padrão, 

como exemplo podemos citar Hasan e Kabir (1992) e Mendes et al. (2011). 

2.2.1 Padrão bolhas 

Para o padrão bolhas em dutos com geometria diferente da circular, vários 

pesquisadores fizeram as mesmas considerações que Taitel et al. (1980), ou seja, para 

baixas vazões o padrão bolhas deixa de existir quando a fração de vazio alcança o valor 

de 25%. Concomitantemente, as bolhas foram consideradas esféricas e arranjadas como 

tendo seus centros no vértice de um cubo, com isto a distância mínima entre os centros 

das esferas, para que não haja coalescência, é de meio diâmetro. Logo, para altas 

vazões, temos que a fração de vazio máxima para a existência do padrão bolhas é de 

52%. Segundo Taitel et al. (1980), isso é devido à quebra das bolhas por causa da forte 

turbulência. 

Segundo análises feitas por Das, G. et al. (1999b) o padrão bolhas ocorre para α 

< 0,2, isso para baixas velocidades superficiais, pois além desse valor as bolhas 
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formadas devido à coalescência têm suas dimensões próximas ao do nariz da bolha de 

Taylor, e sendo assim o padrão muda para o pistonado. 

Ao contrário de Taitel et al. (1980), Mishima e Ishii (1984) consideraram um 

arranjo tetraédrico em cujos vértices estariam contidos os centros das bolhas, e assim 

sendo, a transição de padrão, de bolhas para pistonado, se daria em α = 0,3. 

Julia e Hibiki (2011) analisaram os modelos propostos por outros autores — 

Mishima e Ishii (1984), Hibiki e Mishima (2001), Kelessidis e Dukler (1989), Das, G. et 

al. (1999b) e Sun et al. (2004) — e propuseram seu próprio modelo para a previsão da 

transição do padrão de escoamento em duto anular. Contudo, para o padrão bolhas e 

bolhas dispersas não foi proposta uma nova correlação. 

É interessante comentar que apesar das equações propostas por Mishima e Ishii 

(1984) e Hibiki e Mishima (2001) serem iguais, Mishima e Ishii (1984) consideraram o 

arranjo das bolhas como sendo um cubo enquanto que os outros dois consideraram 

como sendo um tetraedro, porém Hibiki e Mishima (2001) ainda fizeram outras 

considerações, tais como a forma como deve ser calculado o coeficiente de distribuição 

(Co), fração de vazio para a transição do padrão bolhas para o pistonado pode variar de 

0,2 a 0,3 dependendo do tamanho da abertura do canal. 

Blanco et al. (2008) e Petalas e Aziz (1998), assim como Taitel et al. (1980), 

subdividiram o padrão bolhas em mais uma região, que seria o padrão bolhas finamente 

dispersas. 

Sadatomi et al. (1982) em sua equação usa o diâmetro equiperiférico, que para a 

geometria anular se reduz à soma dos diâmetros dos tubos que o compõe, como segue:  

 ep e i

Perímetro
D D D

π
= = +  (2.5) 

De acordo com Petalas e Aziz (1998), para a ocorrência do padrão bolhas, 

inclusive em baixas vazões, duas condições devem ser satisfeitas. A primeira é de que a 

bolha de Taylor seja mais rápida que as bolhas menores e a segunda é que a inclinação 

deve ser suficiente para que as bolhas não migrem totalmente para a parte superior do 

duto. 
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Petalas e Aziz (1998) utilizando-se de mais de 20.000 pontos experimentais 

propuseram um novo modelo mecanicista aplicável a todas as condições normalmente 

encontradas na indústria petroleira, contudo, segundo eles, modelos mecanicistas só são 

confiáveis quando o cenário onde são aplicados assemelha-se àquele sobre o qual os 

modelos foram desenvolvidos. 

A primeira condição, para duto de grande diâmetro, é satisfeita, segundo a 

equação proposta por Taitel et al. (1980), como se segue: 

 

1/2

2
19

l

D
g

σ ρ
ρ

 ∆>  
 

 (2.6) 

De acordo com Barnea et al. (1985), a segunda condição se satisfaz como segue: 

 
2

cos 102,37 bV

g
θ ≤ , (2.7) 

sendo Vb a velocidade de deslizamento utilizada por Petalas e Aziz (1998). 

 � senb Hg jV V θ=  (2.8) 

Para algumas equações é necessário saber (�
Hg jV ) que é a velocidade de 

deslizamento fornecida por Harmathy (1960), e, que é a mais indicada pelos autores, na 

qual a velocidade da bolha está relacionada às propriedades dos fluidos como segue: 
 

 �

0,25

2

( )
1,53 l g

Hg j
l

V g
ρ ρ

σ
ρ
− 

=  
 

 (2.9) 

Com estas considerações e com base em suas respectivas análises, alguns 

autores apresentaram equações para prever a transição do padrão bolhas para o agitante, 

as quais podem ser vistas na Tabela 2-2, onde Co é o coeficiente de distribuição, que é 

explicado mais adiante.  

A maioria das equações encontradas na Tabela 2-2 são variações da equação 

geral do escoamento bifásico gás-líquido, eq.(2.18) citada por Das, G. et al. (1999b), 

onde vgl, é a velocidade relativa entre as fases e se calcula vide eq.(2.28). 
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Autores Transição Equação 

Sadatomi et al. (1982) α=0,25 ( )0,35g o epj C J gDα= +  (2.10) 

Mishima e Ishii 
(1984); 

Hibiki e Mishima 
(2001) 

α=0,3 
0,25

2

3,33 0,76
1l g

o o l

g
j j

C C

σ ρ
ρ

   ∆= − −   
   

 (2.11) 

Kelessidis e Dukler 
(1989) 

α=0,25 
( )

�
1

l g Hgjj j V
α

α
−

= −  (2.12) 

Hasan e Kabir (1992) α=0,25 
�( )

(4 )
o l Hgj

g
o

C j V sen
j

C

θ+
=

−
 (2.13) 

Petalas e Aziz (1998) α=0,25 
�1

1 Hgj
l g

o o

V sen
j j

C C

θ
α

 
= − − 

 
 (2.14) 

Das, G. et al. (1999b) α=0,2 �4 1,1l g Hgjj j V= −
 

(2.15) 

Sun et al. (2004) α=0,191 

sen1 0,247
1 H

l g
o o l

D g
j j

C C

ρ θ
α ρ
  ∆= − − 
 

 

(2.16) 

Blanco et al. (2008) α=0,25 �3 0,99l g Hgjj j V= −  (2.17) 

Tabela 2-2: Equações para a previsão da transição do padrão bolhas.
 

Harmathy (1960) propôs uma relação para a velocidade de deslizamento a qual é 

mostrada na eq.(2.9). Com o uso dessa equação os pesquisadores chegaram à eq. (2.19) 

para a transição bolhas-agitante [Das, G. et al. (1999b)]. Os autores vêm sugerindo 

equações e valores de fração de vazio a fim de moldarem a eq.(2.19) de forma a prever 

seus valores experimentais. 

 g l glv v v= +  (2.18) 
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 ( )
0,25

1,5

2

1
1,53 1l g

l

g
j j

α σ ρ α
α ρ

 − ∆= − − 
 

 (2.19) 

Aplicando as equações encontradas na Tabela 2-2 para os nossos fluidos de 

trabalho, obtemos a Figura 2-6, que mais adiante será confrontada com os pontos 

experimentais. 

 

Figura 2-6: Fronteiras de transição bolha-pistonado para duto vertical. 

2.3 Modelos 

Atualmente, há essencialmente três modelos para a modelagem de escoamento 

bifásico. De acordo com Lima (2011), tais modelos são, na verdade, produtos de 

simplificações feitas a partir do modelo de dois fluidos, são eles: modelo Homogêneo, 

modelo de Fases Separadas e o modelo Drift Flux (ou modelo de deslizamento ou ainda 

modelo de mistura).  

O modelo homogêneo, que foi proposto por Wallis (1969), trata as fases como 

sendo uma só, ou seja, o escoamento é considerado como sendo monofásico e é tratado 
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como um pseudo fluido, o qual não necessariamente possui quaisquer características 

dos fluidos que o compõe.  

Segundo Lima (2011), o que difere o modelo homogêneo do modelo de mistura 

é que no primeiro considera-se a não existência de movimento relativo entre as fases, ou 

seja, as velocidades in situ das fases devem ser iguais, satisfazendo assim a condição de 

não-deslizamento. Com isto, temos que este modelo pode ser bem aplicado em 

escoamentos homogêneos, onde as velocidades relativas são baixas. Um exemplo pode 

ser encontrado no trabalho de Rodriguez, I. H. (2009), onde aplica-se o modelo 

homogêneo em um escoamento turbulento óleo-água. 

No modelo de fases separadas as fases são estudadas como se escoassem 

separadamente, ou seja, elas são segregadas em fluxos distintos [Wallis (1969)]. As 

velocidades das fases são consideradas uniformes, mas não necessariamente iguais entre 

si, e cada escoamento tem suas próprias equações, as quais são simultaneamente 

resolvidas juntamente com as equações de fechamento [Wallis (1969); Rodriguez, I. H. 

(2009); Pereira (2011)]. 

O modelo de mistura, o qual deriva do modelo de fases separadas, difere deste, 

pois as fases envolvidas no escoamento não são segregadas e por isso surgem equações 

adicionais, as quais estão relacionadas às condições de salto interfaciais. Porém, 

segundo Wallis (1969), não é indicado usá-lo em escoamento anular. Temos ainda que, 

de acordo com Hasan e Kabir (1992), a aplicação do modelo de mistura no padrão 

pistonado é complexo, pois as bolhas no pistão de ar têm velocidades diferentes das 

bolhas que formam o pistão, para tanto considera-se que o pistão não seja aerado.  Outro 

diferencial do modelo de mistura é que suas equações podem ser expressas em termos 

das propriedades da mistura e da velocidade de deslizamento entre as fases [Wallis 

(1969); Lima (2011)]. 

2.4 Modelo de Mistura (Drift Flux) 

Daremos maior atenção ao Modelo de mistura. O modelo de mistura é um dos 

melhores e mais preciso modelo para se analisar escoamentos bifásicos [Hibiki e Ishii 

(2003a), Hibiki e Ishii (2002), Kataoka e Ishii (1987) e Shen et al. (2010)]. Além do 

mais, segundo Lima e Rosa (2008), é de fácil implementação numérica, visto que, com 
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as devidas simplificações, a equação a ser resolvida pode ser uma equação diferencial 

ordinária de primeira ordem. 

O modelo de mistura foi sintetizado por Zuber e Findlay (1965). Eles 

apresentaram equações gerais para um escoamento bifásico, adiabático, disperso e com 

perfis de concentração e velocidade constantes, ou seja, não se levou em conta variações 

na massa e na temperatura ao longo do duto. Algumas expressões encontradas no artigo 

de Zuber e Findlay foram derivadas das equações de Behringer, a quem é atribuído, por 

Zuber e Findlay, o pioneirismo em considerar o efeito da velocidade relativa local entre 

as fases. 

São vários os parâmetros existentes neste modelo, tais como as velocidades 

superficiais (jn), velocidades in situ ( nv ), fração volumétrica (αn), coeficiente de 

distribuição (Co), fluxo volumétrico (nQ ), dentre outros. A velocidade superficial de 

cada fase corresponde à velocidade que a fase teria se estivesse escoando sozinha pelo 

duto, enquanto que a velocidade in situ é a velocidade real da fase, ou seja, é a 

velocidade com a qual a fase está escoando naquele momento [Carey (1992)]. 

O parâmetro de distribuição, ou flow parameter1, Co, está relacionado, no caso 

de um escoamento gás-líquido, à concentração de bolhas e aos perfis de velocidade, ou 

seja, Co é uma característica do padrão de escoamento [Bendiksen (1984)]. 

O holdup, ou ainda fração volumétrica, nos fornece, em porcentagem, a 

quantidade de um dos fluidos que compõe o escoamento, portanto, a melhor designação 

para α é fração volumétrica. Porém, num escoamento gás-líquido usa-se a nomenclatura 

de fração de vazio, pois aí α representa o volume ocupado pelo gás. Devido a essas 

intrincadas correlações alguns esforços vêm sendo feitos a fim de se obter valores para a 

fração de vazio e para o coeficiente de distribuição, os quais são importantes parâmetros 

de fechamento, pois a maioria dos outros parâmetros ou podem ser obtidos ou são 

usados para se obter a fração volumétrica e/ ou o coeficiente de distribuição. Portanto, 

tornam-se necessárias medições mais precisas e a introdução de modelos para a 

determinação de tais parâmetros de fechamento [Hibiki e Ishii (2002), Lima (2011)]. Ao 

longo do texto citaremos algumas das equações para o modelo de mistura 

                                                 
1 Pode ser encontrado na literatura flow parameter ou também dsitribution 

parameter para designar o coeficiente de distribuição. 
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unidimensional que podem ser encontradas em vários trabalhos, quais sejam, em Hibiki 

e Ishii (2003b), Hasan e Kabir (1992), Wallis (1969), Bendiksen (1984) e vários outros. 

A seguinte equação demonstra uma correlação que há entre a fração volumétrica 

de gás e o coeficiente de distribuição. 

 
�

g

g

o gj

j

C J V
α =

+
, (2.20) 

onde os parênteses simples 〈 〉 representam a média espacial e o til (~) representa uma 

média ponderada, �gjV é a velocidade de deslizamento ponderada e J é a densidade de 

fluxo volumétrico da mistura2, ou simplesmente velocidade superficial da mistura.  

2.4.1 Correlações 

Apresentaremos aqui algumas das correlações usadas para obter os parâmetros 

utilizados no modelo de mistura. 

O modelo de mistura é frequentemente aplicado na sua forma unidimensional, 

pois muitas das vezes só nos interessa o que ocorre no sentido axial do escoamento, 

sendo assim, podemos “desprezar” as coordenadas radial e angular. A palavra desprezar 

está entre aspas, pois esses fatores não são realmente desprezados, na verdade, faz-se 

uma média espacial a fim de embutir esses valores de forma global na equação. 

Para obter o valor médio de um vetor ou escalar em uma secção transversal, faz-

se o seguinte cálculo: 

 
1

 
A

F F dA
A

= ∫ , (2.21) 

onde 〈F〉 é valor médio de uma função F genérica (escalar ou vetorial) sobre uma área 

de seção transversal A. 

As equações derivadas por Behringer (1936) (apud Zuber e Findlay (1965)) para 

a velocidade de uma bolha num escoamento de bolhas dispersas, citadas acima, são: 
                                                 
2 Livre tradução do autor para Volumetric flux density of the mixture encontrada 

em Zuber e Findlay (1965) para se referir ao (J). 
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 �gl
g gj

QQ
v V

A A
= + +  (2.22) 

e a relação entre a velocidade superficial do gás e a velocidade in situ é: 

 
/g

g
g

Q A

v
α =  (2.23) 

Essa velocidade in situ, tal como foi feito pelo autor, é de fato a velocidade da 

bolha. Onde A é a área do duto, -. e -/ são o fluxo volumétrico de liquido e de gás, 

respectivamente, 0/ é a velocidade do gás e �
g jV  é a velocidade de deslizamento 

[Behringer (1936) apud Zuber e Findlay (1965)]. 

De fato, a velocidade superficial de uma fase corresponde a um valor médio na 

área, vide como representado em Wallis (1969): 

 n
n

Q
j

A
=  (2.24) 

A primeira equação, (2.22), foi refinada por alguns autores, como exemplo 

temos Griffith e Wallis (1961) [apud Zuber e Findlay (1965)] que a implementaram 

para o padrão pistonado usando a velocidade da bolha de Dimetrescu-Taylor como 

sendo a velocidade de deslizamento, ou seja, 1/2 foi substituído por: 

 

1
2

0,35
l

g Dρ
ρ

 ∆
 
 

 (2.25) 

Ainda no artigo de Zuber e Findlay (1965), podemos encontrar as relações 

usadas, ainda hoje, no modelo de mistura, as quais foram obtidas empiricamente pelos 

referidos autores. 

A relação da velocidade in situ com a velocidade superficial, pode ser expressa 

da seguinte maneira para a fase gasosa: 

 g gj vα=  (2.26) 

e para a fase líquida: 
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 ( )1-l lj vα=  (2.27) 

A nomenclatura “velocidade” superficial não era bem quista, pois de acordo com 

alguns autores esse nome nada significava. Para Zuber e Findlay (1965) densidade 

média de fluxo volumétrico seria a melhor designação para (j), pois tal termo representa 

o que ele realmente expressa. 

Temos ainda que a velocidade relativa entre as fases ( glv ) é: 

 lggl g lv v v v= − = −  (2.28) 

As velocidades de deslizamento são definidas como se segue: 

 gj gV v J= −  (2.29) 

 lj lV v J= −  (2.30) 

Ou seja, velocidade de deslizamento é definida como sendo a velocidade da fase 

com relação ao centro de volume da mistura (J). 

E a velocidade superficial da mistura (J) é definida como sendo a soma das 

velocidades superficiais de cada fase. 

 g lJ j j= +  (2.31) 

Temos ainda a velocidade da mistura (νm) que corresponde à velocidade do 

centro de massa da mistura e é igual ao somatório dos fluxos mássicos das fases. 

 m g lG Gν = +  (2.32) 

Fazendo a substituição de (2.26) em (2.29), e aplicando a média espacial 

obtemos a seguinte correlação: 

 
g

g gj

j
v J V

α
= = +  (2.33) 

Há ainda mais uma operação a ser feita, que é a média ponderada, a qual é 

realizada da seguinte forma: 
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 �

1
 

1
 

A

A

F dA
F A

F
dA

A

α
α
α α

= =
∫

∫
 (2.34) 

Este procedimento é realizado a fim de se obter a velocidade in situ do gás em 

termos da velocidade superficial, pois afinal é o valor desta última que, frequentemente, 

obtemos na prática,  

Agora, tomando a média ponderada da equação (2.29) nos aproximamos da 

forma como nos é apresentada hoje, para a equação muito utilizada no modelo de 

mistura: 

 �g

gj

v J
V

α α
α α

= +  (2.35) 

 Onde a média ponderada da velocidade de deslizamento (�gjV ), cuja função é 

levar em conta o efeito da velocidade relativa local, é definida como: 

 � gj

gj

V
V

α
α

=  (2.36) 

Para simplificar a notação, faremos �gjV = gjV  uma vez que a velocidade de 

deslizamento é sempre ponderada pela fração volumétrica. Contudo, sabemos que há o 

termo (Co) que é o coeficiente de distribuição. Para tanto basta multiplicar e dividir o 

primeiro termo da direita na equação (2.35) por J , logo: 

 
g

o gj

v
C J V

α
α

= +  (2.37) 

donde: 

 o

J
C

J

α
α

=  (2.38) 
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Usando em (2.37) a relação descrita por (2.26), chegamos à seguinte forma para 

uma das equações do modelo de mistura, proposta por Zuber e Findlay (1965): 

 
g

g o gjv C
j

J V
α

= = +  (2.39) 

Como trabalharemos sempre com médias ponderadas na área, podemos eliminar 

os parênteses simples, logo: 

 
g

o gj

j
C J V

α
= +  (2.40) 

2.4.1.1 Velocidade de Deslizamento 

Clark e Flemmer (1986) (apud Shen et al. (2010)) sugeriram que a velocidade de 

deslizamento fosse igual a 0,25. 

Ishii (1977) foi um dos primeiros pesquisadores a equacionar a velocidade de 

deslizamento empiricamente, e, desta forma, foi capaz de prever seus dados 

experimentais. Ele deduziu três equações para a previsão da mesma, e estas equações 

foram corroboradas mais tarde por Hibiki e Ishii (2003a), são elas: 

Para o padrão bolhas 

 

1

4
7/4

2
2 (1 )gj g

l

g
V

σ ρ α
ρ

 ∆ − 
 

=  (2.41) 

Para o padrão agitante 

 

1

4

2
2gj

l

g
V

σ ρ
ρ

 ∆
 
 

=  (2.42) 

E para o padrão pistonado 

 0,35gj H
l

V gD
ρ

ρ
  ∆=    

  
 (2.43) 
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Ainda no padrão bolhas, Ishii e Hibiki (2011) classificam o regime de bolhas em 

três, os quais: bolhas agitadas, bolhas distorcidas e bolhas esféricas, e também 

apresentam equações para cada regime, como pede ser visto no capítulo referente à 

modelagem matemática. 

2.4.1.2 Parâmetro de Distribuição 

O coeficiente de distribuição (Co) foi introduzido para se considerar o efeito da 

distribuição não uniforme das fases num escoamento pistonado. Com o argumento de 

que a bolha se situa na região de maior velocidade no escoamento e que a taxa máxima 

para a velocidade média de um escoamento turbulento é de, aproximadamente, 1,2 

atribuiu-se inicialmente este valor ao coeficiente de distribuição [Nicklin et al. (1962) e 

Neal (1963) apud Zuber e Findlay (1965), Ishii (1977)]. 

Ulteriormente, Bendiksen (1984) calculou Co a partir das equações de Nicklin et 

al. (1962): 

 �
0g gjlv C v V+=  (2.44) 

Sendo  � 0 senv
gjV v θ=  onde 0

vv  é a velocidade da bolha no líquido estagnado 

quando o duto se encontra na vertical. 

 Bendiksen (1984) obteve gv , lv  e 0
vv  e, então, substituindo tais valores na 

equação e aplicando o método dos mínimos quadrados ele foi capaz de determinar o Co. 

A fração volumétrica fora medida através de fotografia, e por isso há um erro inerente 

nos valores, ainda mais para altas velocidades. 

Hasan e Kabir (1992) observaram que o valor do coeficiente de distribuição para 

dutos largos independe da geometria, se duto anular ou circular, e também para o padrão 

bolhas o valor não é afetado pela inclinação do duto. Segundo eles, embora as altas 

velocidades superficiais no padrão bolhas dispersas as aproximem de um escoamento 

homogêneo, e muitos pesquisadores tenham calculado o hold up e a queda de pressão 

fazendo-se esta aproximação, a fase gasosa ainda escoa na região central com uma 

velocidade maior que a velocidade da mistura, ou seja, há certo deslizamento. O valor 
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Autores Geometria Coeficiente de Distribuição 

Sadatomi et al. 
(1982) 

Anular 1,3  

Kelessidis e Dukler 
(1989) 

Anular 1,55  

Hasan e Kabir 
(1992) 

Anular 
Largo 

2,0 se bolhas 

1,2 se bolhas dispersas 
 

Rosa, E. S. (2006) 
apud Freitas et al. 

(2008) 
Circular 1,0845

 
 

Ishii (1975)* Circular 1,0 0, 2 1 seng
o

l

C
ρ

θ
ρ

 
= + − 

 
 

 (2.45) 

Ishii (1977) Circular ( )181,2 0,2 1g a
o

l

C e
ρ
ρ

− < >
 

= − − 
 
   

(2.46) 

Mishima e Ishii 
(1984) 

Circular 1,2 0,2 g
o

l

C
ρ
ρ

= −
 

(2.47) 

Clark e Flemmer 
(1986) 

Circular 

 

l g
o

0,93j  +1,95j  
C =

J
 (2.48) 

Petalas e Aziz 
(1998) 

Qualquer 
geometria ( )

0,031

0 1,64 0,12sen l

l

J D
C

ρθ
µ

−
 

= +  
   

(2.49) 

Hibiki e Mishima 
(2001) 

Retangular 1,35 0,35 g
o

l

C
ρ
ρ

= −
 

(2.50) 

Hibiki e Ishii 
(2003a) 

Circular 

1,69

0,475

1
g

l

j

jg

l
o

g

l

C e
ρ ρ
ρ ρ

 
  
 

 
= − 

 
 

+

 

(2.51) 

*Ishii (1975) apud Lima (2011) 

Tabela 2-3: Valores para o coeficiente de distribuição. 
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para o coeficiente de distribuição foi estimado em Co = 2,0 para tubos cujo diâmetro 

exceda 100 mm. Foi observado que quanto maior o tubo interno, ou seja, quanto menor 

o espaço anular entre os tubos, menor é a velocidade de ascensão da bolha. Observaram 

também que a velocidade das pequenas bolhas não é afetada quando a tubulação é 

inclinada de 90° à até 32° em relação à horizontal, bem como com a mudança de 

geometria do canal de circular para anular, ao passo que mesmo para a geometria anular 

eles recomendam o uso da equação de (Harmathy, 1960). Além da velocidade, o 

coeficiente de distribuição também não é afetado pela mudança da geometria do canal, 

visto que os valores encontrados são os mesmos que para duto circular.  

Tanto Nicklin et al. (1962), que realizaram experimentos num duto vertical com 

diâmetro de 0,0259 m, quanto Bendiksen (1984), cujo diâmetro usado foi de 0,0242 m e 

inclinações de 90º, 60º e 5º, encontram o mesmo valor para o coeficiente de distribuição 

Co=1,2. 

Petalas e Aziz (1998), apesar de terem desenvolvido empiricamente a equação 

(2.49), para o padrão bolhas, recomendam o uso do valor Co = 1,2. Ishii (1977) 

formulou, para um escoamento em bolhas completamente desenvolvido, a equação 

(2.47) para o cálculo do coeficiente de distribuição. 

Alguns dos valores para o coeficiente de distribuição, bem como algumas 

equações utilizadas para a sua previsão, estão sintetizados na Tabela 2-3 juntamente 

com a geometria para a qual foram deduzidas. 
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CAPÍTULO 3 -  MODELAGEM MATEMÁTICA  

 Serão mostradas, neste capítulo, as equações utilizadas para modelar o 

escoamento disperso e a implementação do modelo de mistura para a previsão do 

gradiente de pressão. 

3.1 Formulação das equações 

A formulação mais detalhada e precisa para escoamentos bifásicos é dada pelo 

modelo de dois fluidos, porém ele não é restrito somente a duas fases e, por isso, pode 

ser também denominado como modelo de multifluidos, pois cada fase tem sua própria 

equação. Como as fases estão em contato, há uma interface entre elas, nesta interface 

ocorrem processos de transferências que são consideradas pelas condições de salto na 

interface. 

As condições de salto na interface, que também são chamadas de termos de 

transferência interfacial, são usadas para acoplar as equações das fases. Esses termos 

são arbitrados pelas relações de fechamento, que por sua vez são deduzidas a partir de 

medições e modelagens. 

Partindo do modelo de dois fluidos na forma unidimensional apresentaremos a 

formulação do modelo de mistura. A formulação unidimensional é muito usada, 

principalmente em aplicações práticas, pois para processos industriais, geralmente se 

quer saber o comportamento do escoamento ao longo do duto, ou seja, na direção do 

eixo Z ou axial, vide Figura 3-1. 

A média espacial é obtida segundo a eq.(3.1) e a média ponderada pela fração 

volumétrica segundo a eq. (3.2). Contudo, os valores das grandezas utilizadas sempre 

serão médios na área, e por isso aboliremos o uso do parênteses simples, logo F F= .  

 
1

 
A

F F dA
A

= ∫  (3.1) 
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Figura 3-1: Esquema do duto anular com escoamento disperso. 

 �

1
 

1
 

A

A

F dA
F A

F F
dA

A

α
α
α α

= = =
∫

∫
 (3.2) 

Tal como esquematizado na Figura 3-2, partindo-se dos balanços globais para a 

equação da continuidade e da quantidade de movimento, após algumas formulações 

algébricas, tais como aplicação da regra de Leibniz e uso do teorema da divergência de 

Gauss, chega-se às equações locais instantâneas, que por sua vez aplicando mais 

algumas formulações algébricas e processos de média espacial e de média ponderada 

pela fração volumétrica chegamos às equações instantâneas médias numa seção 

[Rodriguez, O M H (2010), Rodriguez, O M H (2011)] e a partir dessas equações, 

extraímos a componente axial para obtemos a formulação unidimensional para a 

conservação da massa e para a quantidade de movimento que são representadas pelas 

equações (3.3) e (3.4), respectivamente. 
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Figura 3-2: Sumário das equações bifásicas instantâneas unidimensionais [Rodriguez, 
O M H (2011)]. 

 ( ) [ ]n n n n n nv M
t z

α ρ α ρ∂ ∂+ =
∂ ∂

ɺ  (3.3) 

onde nMɺ  representa a vazão mássica da fase n por unidade de volume. 

 [ ] 2
, , ,senn

n n n v n n n n n n n w n i n

P
v C v g

t z z
α ρ α ρ α α ρ θ∂∂ ∂

 + = − − − Τ − Γ ∂ ∂ ∂
 (3.4) 

sendo ,w nΤ  a tensão de cisalhamento entre a parede e a fase n, ,nξΓ  o termo das forças 

interfaciais por unidade de volume da fase, nv  velocidade in situ da fase n e ,v nC  o 

coeficiente de covariância [Ishii e Hibiki (2011)]. 

A força de atrito na parede por unidade de volume (,w nΤ ) é calculada como 

mostrado na eq.(3.5) e usa a tensão de cisalhamento (τw,n) representado na eq.(3.6). 

 
,

,
w n n

w n

S

A

τ
Τ =  (3.5) 

 

2
,

, 2
f n n n

w n

C jρ
τ =  (3.6) 

Balanços globais instantâneos 

Equações locais instantâneas 

Teorema de Gauss Regra de Leibniz 

Equações instantâneas médias numa seção 

Teorema de Gauss na 
forma limitante 

Regra de Leibniz na 
forma limitante 
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Fisicamente o coeficiente de covariância representa os fluxos de quantidade de 

movimento médio na área da seção transversal da tubulação para a fase n. Este 

coeficiente é consequência das aplicações das médias, supracitadas, na equação da 

quantidade de movimento e é representado pela eq.(3.7).  

 

2

, 2

n nn n n
v n

n n n n n

jj j
C

j j j

αα
α α

= =  (3.7) 

Ainda em Ishii e Hibiki (2011), encontramos que para regime turbulento o 

coeficiente de covariância vale , 1v nC ≅ .  

As forças interfaciais são devidas às interações entre as fases, e por isso o termo 

das forças interfaciais de cada fase leva em conta a tensão de cisalhamento, a mudança 

de fase, o arrasto e a pressão, respectivamente tal como mostrado pela eq.(3.8). 

 � ( ), , , , ,
n

n n n n n n nV P P
zξ ξ ξ ξ ξ

α∂Γ = Τ − Μ − Π − −
∂

ɺ  (3.8) 

onde ,nξΤ  é a tensão de cisalhamento entre a interface e a fase, �,nV ξ é a velocidade 

relativa entre a fase e a interface e ,nξΠ força de arrasto. 

Os termos interfaciais devem obedecer às leis de balanço, ou seja, devem 

satisfazer às condições de salto. Logo ao aplicarmos as eq. (3.3) e (3.8) para ambas as 

fases de um escoamento bifásico, devemos considerar que: 

 

�

2

,
1

2

,
1

2

,
1

0

0

0

n
n

n
n

n n
n

V

ξ

ξ

ξ

=

=

=

 Τ =

 Π =



Μ =


∑

∑

∑ ɺ

 (3.9) 

De acordo com Ishii e Hibiki (2011), o quarto termo da eq.(3.8), que considera a 

diferença de pressão e o gradiente da fração volumétrica, pode ser desprezado para o 

presente estudo, pois ele deve ser considerado apenas se o escoamento estudado for 

estratificado horizontal. Portanto, com estas considerações obtemos que: 
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2

,
1

0n
n

ξ
=

Γ =∑  (3.10) 

Com a hipótese simplificadora de regime permanente, a eq.(3.3) para o modelo 

de mistura unidimensional, fica: 

 [ ] 0n n nv
z

α ρ∂ =
∂

 (3.11) 

Ou seja, a massa é conservada, logo: 

 
2

,
1

0n
n

ξ
=

Μ =∑ ɺ  (3.12) 

Aplicando para um escoamento bifásico água-ar as considerações mostradas em 

(3.9) e em (3.12), as obtemos como estão mostradas a seguir: 

 
� �

, ,

, ,

, ,

, ,

0

0

0

0

g l

g l

g g l l

g l

V V

ξ ξ

ξ ξ

ξ ξ

ξ ξ

Τ + Τ =
Π + Π =
 Μ + Μ =
Μ + Μ =

ɺ ɺ

ɺ ɺ

 (3.13) 

A eq.(3.4) para ambas as fases de um escoamento em regime permanente água-

ar, após agrupar as parcelas e lembrando que a soma das frações volumétricas das fases 

é igual à fração total vide eq.(3.14), fica tal como mostrada na eq.(3.15). 

 1g lα α+ =  (3.14) 

 2 2 seng g g l l l m w

d
P v v g

dz
α ρ α ρ ρ θ + + = − − Τ   (3.15) 

Sendo a densidade da mistura (mρ ) calculada como mostrado na eq.(3.16). 

 m g g l lρ α ρ α ρ= +  (3.16) 

Foi mostrado por Lima (2011) que a eq.(3.15) é relativamente mais fácil de ser 

implementada computacionalmente e já fora usada por outros autores. 
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3.2 Solução do modelo de mistura para o escoamento disperso 

O padrão de escoamento de nosso interesse é o padrão bolhas. Como já dito no 

capítulo 2, para mantermos o padrão bolhas, devemos evitar que as bolhas se 

aglomerem e assim transicionem para o padrão pistonado. Para controlarmos a taxa de 

aglomeração, basta monitorarmos o diâmetro das bolhas para evitar que ele ultrapasse o 

diâmetro crítico, que acima do qual a tensão superficial não consegue manter a 

integridade das bolhas, e elas acabam se aglomerando e coalescendo chegando a formar 

bolhas de Taylor. 

No livro de Shoham (2006) encontramos algumas deduções para o diâmetro 

crítico para as bolhas em dutos na vertical ou fora da vertical, bem como para dutos na 

horizontal ou fora da horizontal. Entretanto, para o presente estudo não coube o uso da 

equação para duto quase horizontal, como será explicado no capítulo de análise de 

dados, logo devemos utilizar apenas a condição para duto vertical ou fora da vertical 

para o cálculo do diâmetro critico de bolhas, vide eq.(3.17). 

 

20,375 , se horizontal ou quase horizontal
cos

1,265
, se vertical ou fora da vertical

H f

Bcrit

H

D C Fr

D
D

Eo

θ


= 



 (3.17) 

onde Fr  é o número de Froude, Eo  é o número de Eötvös, HD  é o diâmetro hidráulico 

e fC  é o fator de atrito da mistura, calculados pelas equações (3.18), (3.19), (3.20) e 

(3.24), respectivamente. 

 
2

l

H

J
Fr

g D

ρ
ρ

=
∆

 (3.18) 

 
2
Hg D

Eo
ρ

σ
∆=  (3.19) 

O diâmetro hidráulico ( HD ) é calculado a partir do perímetro molhado e da área 

da secção transversal do duto, vide eq.(3.20). 

 
4

H
l

A
D

S
=  (3.20) 
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onde A é a área do duto que para o presente estudo se calcula como mostrado na 

eq.(3.21) e Sl é o perímetro ocupado pelo líquido, também chamado de perímetro 

molhado.  

 
( )2 2

4
e iD D

A
π −

=  (3.21) 

 ( )e iS D Dπ= +  (3.22) 

Para a geometria anular o cálculo do diâmetro hidráulico se reduz à diferença 

entre os diâmetros interno duto externo (eD ) e externo do duto interno (iD ) e como 

trabalharemos com regime de bolhas dispersas é plausível considerar que o perímetro 

molhado seja o próprio perímetro do duto anular (S) cujo cálculo é mostrado na 

eq.(3.22), uma vez que a fase contínua é a fase líquida, com esta consideração a 

eq.(3.20) se reduz à eq.(3.23). 

 
2 2
e i

H e i
e i

D D
D D D

D D

π π
π π

−= = −
+

 (3.23) 

Visto que a equação de Colebrook-White é mais indicada para escoamentos com 

Re>4000 [Rodriguez, O M H (2010)] e a equação proposta em 1983 por Haaland é para 

Re>2300 [Lima (2011), White (2006)] Logo, para o cálculo do fator de atrito 

utilizaremos a correlação proposta por Churchill (1977)3, eq.(3.24), que é a correlação 

mais indicada para o caso do presente estudo, uma vez que o número Reynold variou 

desde o padrão laminar até o turbulento. 

 

1/12

12

, 3/216

8 1
8

37530
f n

n

n

C
Re

B
Re

 
 
   = +  

    
 +  
     

 (3.24) 

                                                 
3 CHURCHILL, S.W. (1977). Friction-factor equation spans all fluid-flow 

regimes. Am. Inst. Chem. Eng. Journal, v.23, p.91-92 
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sendo que 

16

0.9

1
2,457 ln

7
0,27

Ren H

B

D

ε

  
  
  =   

     +         

, ε é a rugosidade absoluta do duto 

e Ren  é o número de Reynolds da fase n. O número de Reynolds se calcula segundo a 

eq. (3.25) e pode se referir à fase líquida ( Reln l= → ), à fase gasosa ( Regn g= →

n=g) ou à mistura ( Remn m= → ). 

 Re n n H
n

n

j Dρ
µ

=  (3.25) 

onde jn é a velocidade superficial da fase n, vide eq.(3.26). 

 n
n n n

Q
j v

A
α= ≡  (3.26) 

Entretanto, quando se deseja obter o número de Reynolds da mistura (Rem ), por 

vezes as componentes utilizadas podem se referir à mistura ou à fase dominante, quando 

se referir à mistura, a eq.(3.25) se converte na eq.(3.27). 

 Re m H
m

m

J Dρ
µ

=  (3.27) 

sendo J a velocidade superficial da mistura calculada tal como mostrado na eq.(3.28) e 

mµ  a viscosidade dinâmica da mistura calculada tal como mostrado na eq.(3.29). 

 l g g g l lJ j j v vα α= + ≡ +  (3.28) 

 m g g l lµ α µ α µ= +  (3.29) 

Um dos objetivos deste trabalho é a de calcular a previsão do gradiente de 

pressão, e para tanto devemos solucionar a eq.(3.15), por isso, rearranjando-a de forma a 

facilitar a sua implementação computacional chegamos à eq.(3.30). 

 seng g l l m w

d
P G v G v g

dz
ρ θ + + = − − Τ   (3.30) 
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onde Gg e Gl representam o fluxo mássico de gás e de líquido, respectivamente. 

Para o modelo de mistura a força de atrito na parede por unidade de volume (wΤ

) é calculada usando as componentes da mistura, logo as eqs.(3.5) e (3.6) se modificam 

para as eqs.(3.31) e (3.32). 

 w
w

S

A

τΤ =  (3.31) 

 

2

2
f m

w

C Jρ
τ =  (3.32) 

onde S significa o perímetro da tubulação. 

A eq.(3.30) deve ser resolvida para cada ponto ao longo do eixo z, logo 

explicitando as componentes que variam com o z, obtemos a eq.(3.33) que é uma 

equação diferencial ordinária. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) sen ( )g g l l m w

d
P z G v z G v z z g z

dz
ρ θ + + = − − Τ   (3.33) 

Repare que o fluxo mássico não é dependente de z, e isto é porque como 

estamos trabalhando em regime permanente, temos da equação da continuidade, que o 

fluxo mássico de cada fase é constante ao longo do escoamento e por isso independe de 

z. 

Fazendo 

 ( ) ( ) ( ) ( )g g l lz P z G v z G v zΨ = + +  (3.34) 

Onde Gn representa o fluxo mássico da fase n e é calculado tal como mostrado 

na eq.(3.35). 

 n n n n n nG v jρ α ρ= ≡  (3.35) 

A eq.(3.33) se reduz à eq.(3.36). 

 
( )

( ) sen ( )m w

d z
z g z

dz
ρ θΨ = − − Τ  (3.36) 
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A equação ( )zΨ  é uma função implícita de P(z), pois ( )gv z  e ( )lv z dependem 

também da pressão, e isso é mostrado a seguir. 

A eq.(3.36) deve, segundo Press et al. (1992) ser resolvida utilizando o método 

Runge-Kutta de quarta ordem, cujo passo de integração é ∆z. A variável P(z) é obtida a 

partir da solução da eq.(3.37) que é uma função implícita uma vez que suas 

componentes variam com Z e também é não linear. 

 ( ) 0g g l lf P P G v G v= + + + Ψ =  (3.37) 

Da lei dos gases ideais sabemos que, para um escoamento isotérmico, num ponto 

z qualquer a densidade do gás é obtida a partir da pressão naquele ponto, vide eq.(3.38). 

 
0

( )
( )g

P z
z

cgas T
ρ =  (3.38) 

onde cgas é constante individual do ar cujo valor 287 J/(Kg K), e T0 é a temperatura da 

mistura. 

Para um duto de comprimento L, aplicando a eq.(3.38) em z=L chegamos à 

expressão (3.39). 

 
0

( )
( )g

P L
L

cgas T
ρ =  (3.39) 

Dividindo (3.38) por (3.39) e isolando a densidade do gás: 

 
( )

( ) ( )
( )g g

P z
z L

P L
ρ ρ=  (3.40) 

Como a densidade do gás é variável ao longo do duto, a fração volumétrica do 

gás também será, e substituindo a relação (3.40) na eq.(3.16) obtemos a expressão 

(3.41) que demonstra a dependência da densidade da mistura com a pressão. 

 
( )

( ) ( ) ( ) 1 ( )
( )m g g g l

P z
z z L z

P L
ρ α ρ α ρ = + −   (3.41) 
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Aplicando a lei de conservação da massa, eq.(3.11), na fase gasosa chegamos à 

expressão (3.42). 

 ( ) ( )g gM z M L=ɺ ɺ  (3.42) 

A vazão mássica pode ser calculada como: 

 n n n n n n nM G A v A j Aρ α ρ= = =ɺ  (3.43) 

Logo, aplicando (3.43) em (3.42) obtemos a eq.(3.44). Substituindo a eq.(3.40) 

na eq.(3.44) chegamos à eq.(3.45). Agora, usando a relação, entre a fração volumétrica e 

a velocidade superficial da fase, mostrada na eq.(3.26), chegamos à relação (3.46), a 

qual queríamos demonstrar. 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

g
g g g g g g

g

L
z j z A L j L A j z j L

z

ρ
ρ ρ

ρ
= ⇔ =  (3.44) 

 
( )

( ) ( )
( )g g

P L
j z j L

P z
=  (3.45) 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )

g
g g g g

g

j z P L
v z v z j L z

P zz
α

α
 = ∴ =  
 

 (3.46) 

De forma análoga chegamos à expressão que relaciona, de forma implícita, a 

velocidade in situ da fase líquida com a pressão, vide eq.(3.47). 

 ( )
1 ( )

l
l

g

j
v z

zα
=

−
 (3.47) 

Como o padrão que será estudado é disperso, a velocidade do gás é de fato a 

velocidade da bolha. A equação deduzida por Zuber e Findlay (1965), eq.(3.48), requer 

o valor da velocidade de deslizamento. 

 g o gjv C J V= +  (3.48) 

Segundo Carey (1992) e Ishii e Hibiki (2011) dentro do padrão disperso as 

bolhas podem ser classificadas quanto ao formato, fazendo com que o cálculo da 

velocidade de deslizamento varie para cada regime. Carey (1992) classifica os regimes 
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em esférico, agitado, elíptico, capa elíptica, capa esférica e curvado. Ishii e Hibiki 

(2011) classifica o regime das bolhas em agitado, distorcido e esférico. Para título de 

ilustração é mostrado na Figura 3-3 o digrama para as classificações propostas em 

Carey (1992), onde Mo é o número de Morton, ReB é o número de Reynolds da bolha e 

EoB é o número de Eötvös da bolha.  

 

Neste trabalho vamos usar as classificações para o regime de bolhas proposta 

por Ishii e Hibiki (2011) e que foram sintetizadas por Lima (2011). É interessante dizer 

que o critério de 0,9lα ≤  para o regime agitado foi corrigido experimentalmente, pois 

ele era originalmente 0,7lα ≤ , como será explicado no capítulo referente à análise de 

dados. 

Na Tabela 3-1 são mostradas as equações para o cálculo da velocidade de 

deslizamento e também os critérios de classificação do regime de bolhas, entretanto o 

 

Figura 3-3: Classificação do regime de bolhas [Carey (1992)]. 

EoB 

ReB 

log Mo 
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primeiro critério a ser cumprido é o 8BWe < , pois se o número de Weber das bolhas for 

maior que 8 o padrão de escoamento transicionará para intermitente. 

Como está mostrado na Tabela 3-1, para a determinação da velocidade de 

deslizamento precisamos calcular a fração volumétrica do líquido, para isto devemos 

substituir a eq.(3.26) na eq.(3.48) e do axioma da continuidade expresso na eq.(3.14) 

obtemos a eq.(3.49). 

 ( ) ( )( )1g g o gj l o gjj C J V C J Vα α= + = − +  (3.49) 

Logo, da eq.(3.49) obtemos a eq.(3.50) que é função de lα , ou melhor, que é 

implícita de lα  uma vez que gjV também é função de lα , como já dito. Deste modo, a 

eq.(3.50) é uma equação não linear e pode ser resolvida com métodos tais com 

bissecção, Newton-Raphson, secante dentre outros, Press et al. (1992) [apud Lima 

(2011)] sugere o uso do método da secante. A eq.(3.50) deve ser resolvida para cada 

passo de iteração ∆z. 

As equações utilizadas neste trabalho e que estão representadas na Tabela 3-1 

foram deduzidas por Ishii (1977) (apud Ishii e Hibiki (2011)). 

 ( ) 1 0g
l l

o gj

j
f

C J V
α α= − − =

+
 (3.50) 
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 ( )2
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B

D v v
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ρ
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−
=  

Número de Weber das bolhas 
dispersas 

 
4

2 3
l

l

g
Mo

µ ρ
ρ σ

∆=  Número de Morton das bolhas 
dispersas 

 

2

B g l l

B
l

D v v
Re

ρ
µ
−

=  
Número de Reynolds das bolhas 

dispersas 

Tabela 3-1: Definições dos regimes das bolhas dispersas e cálculo das respectivas 
velocidades de deslizamento 

3.3 Algoritmo para a implementação do modelo de mistura. 

Baseado em Lima (2011), será descrito na forma de algoritmo o passo-passo 

para se implementar a solução do modelo de mistura. As instruções aqui dadas são de 

grande valia, posto que as equações, frequentemente, devem ser resolvidas 

iterativamente. 

A solução aqui proposta parte da saída do duto onde z = L e caminha em direção 

contrária à do escoamento, até à entrada do duto onde z = 0. Este sentido no caminhar 

da solução não é obrigatório e foi feito assim neste trabalho, pois para nós só foi 

possível colher os dados na saída do duto. Porém se for necessário inverter o sentido do 

passo de integração, da entrada do duto para a saída, deve-se atentar às mudanças 

necessárias. 

3.3.1 Algoritmo 

1. Inserir : jg(L), jl(L), P(L), T0, ρl, σ, Di, De, L, θ, ϵ, µg, µl e g 

2. calcular A pela eq.(3.21); S pela eq.(3.22) ; Gg e Gl pela eq.(3.35) 

3. Atribuir  z=L e ∆z=DH 

4. enquanto z >0 faça 
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5. . Calcular: ( )g zρ pela eq.(3.38) ; J(z) pela eq.(3.28); ( ) ( )l gz zρ ρ ρ∆ = −  

6. “Identificação do padrão de escoamento” 

7. . se 10º < θ ≤ 90º [Barnea et al. (1985) apud  Shoham (2006)], então 

8. .  calcular j l,crit a partir da equação implícita ,( )l critf j , onde : 

• 
, ,

2
6/5 1/10 2/5

,( ) 0,402 0,175 0
l crit l crit

g
l crit j f j

crit

j
f j Fr Eo C

J
 = − − = 

 

• ,crit g l critJ j j= +  

• 
2
crit l

Jcrit
H

J
Fr

g D

ρ
ρ

=
∆

 

• Re l crit H
Jcrit

l

J Dρ
µ

=  

9. .  se ,

0,48
0,52  e    ou  0,52 e 

0,52
g g g

l l l crit

j j j
j j j

J J

   
> ≥ ≤ ≥   

   
, então 

10. .   Padrão = Escoamento de bolhas finamente dispersas 

11. .  senão, se 
sen

45º   e  3 0,,39 207 h
gl

l

D g
j j

ρ θθ
ρ

≥ ≥ ∆− , então 

12. .   Padrão = Escoamento de bolhas 

13. .  senão, 

14. .   Padrão = Escoamento não é disperso 

15. .  finaliza se 

16. . senão, 

17. .  Padrão = Escoamento horizontal ou quase horizontal 

18. . finaliza se 

19. . retorna Padrão 

20. . se Padrão = Escoamento não é disperso ou Padrão = Escoamento horizontal, 

então 

21. .  FIM  

22. . senão, se Padrão = Escoamento de bolhas finamente dispersas ou Padrão = 

Escoamento de bolhas, então 

23. .“Cálculo da velocidade de deslizamento e fração volumétrica de líquido” 

24. .  calcular Eo usando a eq.(3.19) 

25. .  determinar DB através eq.(3.17) 

26. .  determinar Co escolhendo pela Tabela 2-3 
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27. .  supor que regime das bolhas é agitado, Regime bolhas = agitado 

(hipótese inicial) 

28. .  calcular gjV para regime agitado Tabela 3-1 

29. .  determinar αl e gjV a partir da solução da eq.(3.50) 

30. .   calcular vg a partir da eq.(3.48) 

31. .  calcular vl a partir da eq.(3.28) fazendo αg=1- αl 

32. .  calcular WeB vide Tabela 3-1 

33. .  se WeB < 8, então 

34. .   se αl ≤ 0,9 então, 

35. .    Regime bolhas =  agitado 

36. .   senão, 

37. .    calcular gjV para regime distorcido Tabela 3-1 

38. .    repetir etapas 29 a 33 

39. .    calcular Mo e ReB tal como mostrado na Tabela 3-1. 

40. .    se 
3/4

1/4
2

1 0,1Re
36 2

Re
B

B

Mo
 +≥  
 

, então 

41. .     Regime bolhas = distorcido 

42. .    senão, 

43. .     calcular gjV para regime esférico Tabela 3-1 

44. .     repetir etapas 29 e 33 

45. .     calcular ReB vide Tabela 3-1 

46. .     se 1 Re 1000B< < , então 

47. .      Regime bolhas = esférico 

48. .     finaliza se 

49. .    finaliza se 

50. .   finaliza se 

51. .  senão,  

52. .   escoamento intermitente 

53. .   FIM  

54. .  retorna Co, gjV , αl, vg, vl  e Regime bolhas 

55. .  finaliza se  

56. . calcular αg a partir de αg=1- αl  
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57. . determinar ρm pela eq.(3.16) 

58. . determinar µm pela eq.(3.29) 

59. . determinar Rem pela eq.(3.27) 

60. . determinar ,f mC  pela eq.(3.24) 

61. . determinar wτ  pela eq.(3.32) 

62. . determinar wΤ  pela eq.(3.31) 

63. . retorna αg  e wΤ  

64. . finaliza se 

65. . se z=L então, 

66. .  calcular Ψ(L) usando a eq.(3.34) 

67. . finaliza se 

68. . determinar 
( )d z

dz

Ψ
 usando a eq.(3.36) 

69. . atualizar passo de integração z = L-∆z 

70. . determinar Ψ(z) através da solução da eq.(3.36) utilizando Runge-Kutta 

71. . determinar P(z) a partir da solução da eq.(3.37) 

72. . retorna P(z) 

73. . calcular ( )
( )
g

g
g

G
j z

zρ
= segundo a eq.(3.35) 

74. Finaliza enquanto 

75. Retorna 
(0) ( )P P P L

L L

∆ −=  

76. FIM 
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CAPÍTULO 4 -  TRABALHO EXPERIMENTAL  

Este capítulo compreende toda a parte experimental realizada no Laboratório de 

Escoamentos Multifásicos do Núcleo de Engenharia Térmica e Fluidos (NETeF) da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, (EESC-USP). Aqui 

é descrito e apresentado o circuito experimental, bem como os equipamentos, 

instalações, a rotina para obtenção de dados, calibrações da instrumentação e o método 

de tratamento dos dados. 

No NETeF se encontra em operação uma linha de testes formada por três 

tubulações montadas de maneira concêntrica e que foi projetada para que fossem 

gerados diversos tipos de padrões de escoamento do tipo gás-líquido e líquido-líquido. 

As duas maiores, de vidro, e a menor, de PVC, com 115 mm, 75 mm e 20 mm de 

diâmetro externo, respectivamente. Conjuntos de 1,5m constituídos pelas três 

tubulações foram instalados por todo o comprimento de um sistema estrutural 

inclinável, obtendo-se um comprimento total de 10,5m. 

 

 Figura 4-1: Visão da linha de testes em vidro sobre a estrutura inclinável 
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Entretanto, o primeiro conjunto é constituído apenas pelo tubo de vidro externo, 

afim de permitir a mistura natural dos dois fluidos. Porém, para o presente trabalho o 

primeiro conjunto deve possuir uma geometria anular e para isso foram feitas algumas 

adaptações. 

Os componentes básicos que constituem o circuito multifásico são: 

• Compressor de ar; 

• Separador de água e óleo com capacidade de 2200 litros; 

• Bombas de óleo e água;  

• Transdutores de pressão diferencial; 

• Medidores de vazão de óleo, água e ar;  

• Válvulas solenoides para corte e desvio rápido de fluxo; 

• Linha auxiliar de by pass; 

• Dispositivos de segurança para calibração e controle dos instrumentos de 

medida (válvulas, sensores, etc.); 

4.1 Adaptação da Bancada Experimental 

Para podermos desprezar a perda de carga por aceleração devemos ter uma área 

de secção transversal constante ao longo da linha de testes, e para tanto se prolongou o 

duto interno do primeiro conjunto. Devido a esta modificação a mistura dos fluidos de 

trabalho deve de ser feita antes de ser injetada na linha de teste, assim sendo, foi feito 

uma confluência da linha de água na linha de ar por meio de um cano em “Y”, 

componente GL-M do diagrama, vide Figura 4-2. 

A peça necessária para se fazer a injeção das misturas a serem estudadas, Figura 

4-4, e as novas luvas, Figura 4-3, para o prolongamento do duto interno, Figura 4-8, 

tiveram seus projetos longamente discutidos devido a alguns empecilhos quanto às 

dimensões, matriz para usinagem, forma de instalação na bancada, vedação etc. 

Entretanto, a primeira peça feita, Figura 4-4a, apresentou vazamentos e teve de ser 

reprojetada, Figura 4-4b, e esta nova peça não apresentou problemas. 
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Figura 4-2: Cano em “Y” onde é feita a mistura dos fluidos de trabalho antes de 
adentrarem a bancada de testes. 

a) b) 

Figura 4-3: Flanges: a) Luva vazada; b) Luva cega onde se apoiou o tubo de PVC para 
prolongar o duto interno do Shroud. 

a) b) 

Figura 4-4: a) Peça antiga; b) Peça nova. 

 

Para o controle da injeção de ar foram instaladas três válvulas automáticas, uma 

para baixa vazão, oura para média vazão e uma terceira para alta vazão, entretanto o 

Água 

  Ar 
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funcionamento não foi como esperado fazendo com que uma válvula manual fosse 

instalada, logo, foi instalada uma válvula de agulha, Figura 4-5, para controlar a vazão 

de ar. 

 

Figura 4-5: Válvula de agulha instala da linha de ar. 

Um dos dados mais importantes a ser obtido é o da fração volumétrica dos 

fluidos de trabalho, e por isso, instalou-se uma válvula diversora, para aprisionar o 

escoamento quando fosse necessário. 

 

Figura 4-6: Válvula diversora com atuador pneumático 

A válvula diversora, vide Figura 4-6, é formada por esfera tripartida com 

passagem plena em “L” de rosca fêmea NPT 1,1/4” cujo corpo, esfera e haste são de aço 

inox (AISI 304-CF8) vedação em teflon puro (PTFE). A válvula é acionada por meio de 
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um atuador pneumático dupla ação modelo ADA 40 cujo tempo de abertura ou 

fechamento é de 0,08s. Mais informações podem ser obtidas nos anexos. 

 

Figura 4-7: Válvula diversora instalada na linha 

À medida que os experimentos caminhavam, foram surgindo necessidades de 

pequenas alterações no diagrama de blocos do sistema de aquisição do LabView® tais  

 

Figura 4-8: Luvas, prolongamento do duto interno e peça para a injeção das misturas 
instaladas na bancada. 

como, mudança de unidades ao exportar dados, alterações em algumas curvas de 

Luvas 

Prolongamento 

Peça para injeção 
das misturas vide 
(Figura 4-4b) 
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calibração, adicionar e/ou remover mostradores dentre outras pequenas adaptações. 

4.2 Transdutor de Pressão Diferencial 

As tomadas de pressão do transdutor devem ficar preenchidas somente com 

água, para que ele funcione perfeitamente, logo a diferença de pressão em suas tomadas 

não são as mesmas que as no duto, onde escoam ar e água e de onde queremos saber a 

queda de pressão, vide Figura 4-9. 

Mas este problema é facilmente contornado quando se analisa o esquema na 

Figura 4-9, de onde temos que H (m) é a distancia entre as tomadas de pressão, P1’ e 

P2’ são as pressões na tomada do transdutor e P1 e P2 são as pressões no duto, logo 

para o duto temos a Eq.(4.1), onde fP∆ é a perda de carga por fricção, e para o 

transdutor temos as Eq. (4.2) e (4.3), como segue. 

 

Figura 4-9: Transdutor de pressão conectado ao duto. 

 1 2 m fP P g H sen Pρ θ− = + ∆  (4.1) 

 1' 1P P=  (4.2) 

 2' 2l g senP H Pρ θ= +  (4.3) 
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Subtraindo a Eq.(4.3) da Eq. (4.2) obtemos a Eq. (4.4). 

 1' 2' 1 2 lP P P P Hg senρ θ− = − −  (4.4) 

Logo, a pressão no duto (∆P), a qual queremos saber, se obtém isolando-a da 

Eq.(4.4), tal como visto na Eq.(4.5). 

 V lP P H g senρ θ∆ = ∆ +  (4.5) 

onde ∆PV é a queda de pressão medida pelo Validyne®. 

 ( )
V

g

g

l

V
se

P

g nH
α

ρρ θ
∆

−
=  (4.6) 

A eq.(4.6), que é uma combinação das equações (4.1), (4.2), (4.3) e (3.16), foi 

usada para estimar a fração de vazio com base nas quedas de pressão obtidas, como 

pode ser visto no Anexo G. Note que, na eq.(4.6) foi desprezada a queda de pressão por 

fricção, aproximação que pode ser feita, com ressalvas, para escoamento em bolhas a 

relativamente baixas velocidades superficiais, que é o caso deste trabalho [Wallis 

(1969)] 

4.3 Montagem Experimental 

Como fluidos de trabalho foram escolhidos água e ar, os quais possuem as 

seguintes características, tensão superficial & = 0,0072 8/:, densidade da água 

 � = 997 ;</:=, viscosidade dinâmica da água >� = 1,003 ? 10@=AB. C, viscosidade 

dinâmica do ar >� = 1,74 ? 10@DAB. C, constante do gás cgas=287 J/Kg.K. O ar foi 

considerado como gás ideal. 

Foi utilizado um compressor de ar tipo parafuso da marca Schulz modelo SRP-

3030 com pressão nominal de 7,5bar, vide Figura 4-11. O compressor alimenta um 

reservatório de ar, que serve como “pulmão” do sistema, mantendo constante a pressão 

da linha, evitando assim variações de pressões bruscas. 

Os sinais da variação de pressão instantânea foram coletados por um transdutor 

diferencial de pressão da marca Validyne, modelo DP-15, Figura 4-16. Utilizou-se o 

diafragma 24 com capacidade de medir até 2,2 KPa e cuja incerteza é de 0,25% do 
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fundo de escala. O Validyne foi calibrado seguindo os procedimentos listados no Anexo 

E, e para a calibração chegou-se à curva representada na Figura 4-10. 

 

Figura 4-10: Curva de calibração do medidor de pressão diferencial Validyne® 

Para o bombeamento de água foi utilizada, uma bomba helicoidal do tipo 

parafuso da marca Weatherford com potência de 15 CV. 

Figura 4-11: Compressor de ar com devidas características 

As medidas para médias e altas vazões de água foram feitas por um medidor 

modelo EX-DELTA VXW1050-N51L-101 do tipo Karman’s vortex da empresa 

japonesa Oval. 

Para medir baixas vazões de ar foi usado um medidor do tipo volumétrico de 

deslocamento positivo modelo GAL50L-EG0-030 da empresa Oval 
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Para verificar a correta inclinação da linha de testes utilizou-se um inclinômetro 

digital da marca Bosh modelo DNM 60L, vide Figura 4-15. 

Na Tabela 4-1 há uma breve descrição dos medidores utilizados. 

Tabela 4-1: Descrição dos equipamentos. 

.  

a) 

 

b) 

Figura 4-12: (a) Medidor WF1 para altas vazões de água; (b) Medidor WF2 para baixas 
vazões de água. 

A temperatura é medida por um termopar da marca OMEGA tipo K com faixa 

de operação entre 0°C a 1370 °C e sensibilidade de ±0,7°C,.Porém, como o sinal de 

saída do termopar é dado em mV (mili Volts), é necessário convertê-lo em corrente para 

diminuir o ruído de sua transmissão e amplificá-lo para que ele seja lido pela placa de 

aquisição, para tanto é usado o transmissor de temperatura da fabricante IOPE modelo 

TW-T/C com erro de ±1,07ºC, Figura 4-14. 

Signo Componente Marca 
Faixa de 
medida 

Precisão 

AF Medidor de vazão do ar Oval Gal50 0 até 20 l/min 1%FE 
PT3 Transdutor de pressão Novus 510 0 até 4 bar 0,5% FE 
TS1 Sensor de temperatura 520TW-T/C 0 a 60 °C 0,15%Span+1°C 

WF1 Medidor de vazão de 
água 

Oval OGT 1 até 35 l/min 0,75% RD 

WF2 
Medidor de vazão de 

água 
Oval VXW 

1050 
16,6 a 1646 

l/min 
1% RD 

DPT1 Transdutor de pressão 
Validyne DP-

15 
2,2Kpa 0,25% FE 

DPT2 Transdutor de pressão Smar 301D3 -2,5 a 2,5bar 0,075%FE 
 FE= Fundo de escala; RD=Valor da leitura. 
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Signo Componente  Signo Componente 
AF Medidor de vazão de ar  SC Compressor de ar tipo parafuso 
AFi Filtro de ar  TG Estrutura metálica 
AR Tanque de ar  TS Seção de teste 
CV Válvula reguladora de ar  TS1 Medidor de temperatura 

DPT1 Transdutor de pressão diferencial  T-WV Válvula diversora 
DPT2 Transdutor de pressão diferencial  VA  Válvula de alívio 
GL-M Misturador água-ar  VS Seção de visualização 
GL-S Separador gás-líquido  WF1 Medidor de vazão de água (baixa 

vazão) 
PT2 Transdutor de pressão diferencial  WF2 Medidor de vazão de água (média 

vazão) 
PT3 Transdutor de pressão diferencial  WP Bomba d´água 
RV Válvula do retorno  WR Reservatório de água 

 

Figura 4-13: Esquema do circuito experimental utilizado – NETeF-EESC-USP. 

SC
CV PT2 TS

AR

WR WP
WF1 WF2

AFAFi

GL-M
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DPT1
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T-W V
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Figura 4-14: Transmissor de temperatura 

 

 

Figura 4-15: Inclinômetro digital. 

  

 

Figura 4-16: Transdutor de pressão diferencial da Validyne 

O transdutor de pressão representado na Figura 4-13 por DPT2,modelo SMAR 

301D3, foi utilizado para se obter a fração de vazio medindo-se a coluna de água 

resultante após o travamento do escoamento. Após ter calibrado o medidor, a fim de 

saber o real comprimento do duto, inundou-se o duto e com base na medida da pressão 

estimou-se o seu comprimento, que foi de 9,20m. Visto que a precisão do SMAR 

301D3 é de 0,075% do fundo de escala, podemos dizer que os valores para a fração de 

vazio são bem confiáveis já que, convertendo em metros, o erro na leitura é de 0,018m. 
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A placa de aquisição modelo PCI 6224 da National Instruments, Figura 4-17, 

possui 48 canais digitais e 32 canais de leitura analógica ela está instalada no 

computador e á reconhecida pela plataforma LabView®. 

Figura 4-17: Placa de aquisição NI PCI 6224. 

A placa de aquisição NI PCI 6224 reconhece sinais em voltagem e a grande 

maioria dos sensores envia um sinal em corrente. Para que os sinais enviados pelos 

sensores fossem reconhecidos pela placa de aquisição há um bloco conversor com 

resistências de 250 Ohms que converte os sinais de corrente em sinais de tensão. Este 

bloco encontra-se ilustrado pela Figura 4-18. 

 

Figura 4-18: Bloco conversor do sinal de corrente em sinal de tensão. 
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4.4 Rotina Experimental 

Antes de se iniciar os testes foram seguidos, estrita e cautelosamente e na ordem 

em que são mostrados, os seguintes passos: 

1. Ligar o computador de aquisição de dados; 

2. Verificar as válvulas das linhas de fluidos; 

3. Ligar o variador de frequência da bomba de água; 

4. Ligar o compressor de ar, e aguardar até que este entre em regime 

estacionário; 

5. Abrir a válvula de alívio; 

6. Ligar o demodulador do Validyne®; 

7. Sangrar o medidor diferencial de pressão, Valadyne®; 

8. Abrir a válvula de agulha para introduzir ar na linha; 

9. Inundar o anular externo e verificar se a fração de vazio medida está bem 

próxima de zero; 

A verificação das válvulas das linhas de fluidos deve ser feita a fim de conferir 

se estão todas fechadas e logo em seguida abrir somente as necessárias, tendo em vista 

que todas as bancadas estão interligadas. 

Deve-se esperar o compressor de ar entrar em regime estacionário, pois assim é 

garantido que os tanques de ar estejam com plena capacidade e consequentemente a 

linha de ar está pressurizada e, assim sendo, não haverá variações bruscas no fluxo de ar 

que está sendo injetado na linha de testes e também o atuador pneumático da válvula 

diversora atuará satisfatoriamente. 

A introdução primeira de ar na linha é para evitar, apesar das válvulas de 

retenção, que haja retorno de água para a linha de ar. 

Como poderá ser visto a verificação da medida da fração de vazio, passo 9, 

tornou-se importante pois perdeu-se uma série de pontos, devido à perda de calibração 

do medidor SMAR 301D3. 

A aquisição dos dados foi feita por meio de um programa implementado na 

plataforma LabView®, vide Anexo A, de onde se pode saber das propriedades do 

escoamento e as condições do duto. 
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Para a aquisição dos dados primeiramente eram colocadas as velocidades 

superficiais desejadas. Para a velocidade superficial do líquido bastava digitar no 

LabView®, no item “Automático das Bomba”, o valor desejado para a vazão de água e 

ligar o automático das bombas. A velocidade superficial do gás era ajustada atuando-se 

na válvula de agulha, Figura 4-5, e conferindo o valor no campo VSG(m/s) na tela do 

programa, Figura 4-19. 

 

Figura 4-19: Tela do programa LabView®. 

Quando alcançadas as referidas velocidades, devíamos ainda, esperar a 

estabilização do escoamento, a qual era atingida quando a pressão interna, no separador 
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Shroud, estabilizava, tal como mostrado na Figura 4-20, após a estabilização foram 

coletadas 30 amostras à 1Hz das medidas de vazão de cada fluido, bem como as 

densidades, a temperatura e a pressão interna na tubulação; para a perda de carga 

coletou-se amostras durante 60 segundos à frequência de 5KHz. 

 

Figura 4-20: Gráfico mostrando a pressão estabilizada. Onde eixo das ordenadas está 
em bar e o das abscissas em segundos. 

Após a tomada dos dados supracitados o escoamento foi travado utilizando o 

método de válvula de fechamento rápido. Utilizando um medidor diferencial de pressão, 

foi estimada a coluna d’agua obtendo-se assim a fração de vazio, e também, após o 

travamento do escoamento o Shroud era aberto para a atmosfera por meio de uma 

válvula conectada na extremidade da bancada, esta abertura para a atmosfera é 

necessária, pois o transdutor utilizado para estimar a coluna de água possui uma de suas 

extremidades aberta para a atmosfera. 
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CAPÍTULO 5 -  ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS  

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados experimentais e as 

previsões da modelagem matemática. Esses resultados compreendem valores de fração 

volumétrica, coeficiente de distribuição, velocidade in situ e gradiente de pressão. Os 

resultados experimentais e valores previstos, gerados pelas equações implementadas no 

programa desenvolvido no software Mathematica®, podem ser vistos nos apêndices B e 

H.  

5.1 Análise estatística 

Para se comparar os desvios dos valores teóricos, serão utilizados o desvio 

relativo (δ) eq.(5.1), o desvio médio percentual (δM) eq.(5.2), o desvio médio absoluto 

(δMA) eq.(5.3) e o erro percentual médio quadrático (δMS) ou desvio relativo percentual 

eq.(5.4). 
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De acordo com García, F. et al. (2007), temos que o desvio médio percentual 

(δM) mede o quão condizente está a concordância entre o valor teórico e o experimental, 

nos informando se o teórico está subestimado ou sobrestimado. O desvio médio 

absoluto (δMA), assim como desvio médio percentual, mede a concordância entres os 

valores experimentais e teóricos, entretanto, aqui, os valores negativos não cancelam os 

positivos e por esse motivo este é um bom método para se avaliar a capacidade de 
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predição de modelos e correlações. Já o desvio médio quadrático (δMS) nos diz o quão 

perto está o valor teórico do experimental. 

Foi observado que dentro do valor fornecido pelo (δMS) desvio médio quadrático 

está encerrado a maioria dos pontos teóricos, ou seja, a maiorias dos pontos estão 

contidos entre as barras de erro cujo valor superior e inferior são + δMS e - δMS, 

respectivamente. 

5.2 Breve análise sobre os pontos experimentais 

De posse da primeira série de pontos podemos confrontar os critérios de 

transição encontrados na Tabela 2-2 com os observados experimentalmente. Tal análise 

pode se ver a seguir na Figura 5-1, lembrando que  nesta figura é mostrada apenas a 

primeira série de pontos colhidos no duto posicionado na vertical. 

Como pode ser visto, na Figura 5-1 e Figura 5-2, a correlação proposta por Sun 

et al. (2004) está mais de acordo com as visualizações, que as outras correlações. 

Portanto usaremos as fronteiras de transição propostas por esses autores. 

 

Figura 5-1: Confrontando previsões teóricas e experimentais para a transição de padrão 
de escoamento em duto vertical. 
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Figura 5-2: Confrontando previsões teóricas e experimentais para a transição de padrão 
de escoamento em duto inclinado em 45°. 

Notou-se que a primeira série de pontos não seguia uma tendência, como se 

esperava, o que nos fez calibrar novamente alguns instrumentos de medida e coletar 

novamente tais pontos, o que pode ser visto na Figura 5-3. Podemos perceber que a 

partir de J=0,12 m/s a divergência entre os valores tornara-se significativa, o que 

ratificou nossas suspeitas de uma possível perda de calibração dos instrumentos. Porém, 

os instrumentos afetados foram os medidores de pressão diferencial, logo os valores das 

vazões, através dos quais são calculadas as velocidades superficiais, não estavam 

errados, o que não invalida a comparação entre a primeira série de dados e as fronteiras 

de transição mostradas na Figura 5-1. 

Para melhor ilustrar as cartas de fluxo a seguir, Figura 5-4 e Figura 5-5, foram 

desenhadas também as outras fronteiras de transição entre os padrões. Tais fronteiras, 

com exceção da bolhas-pistonado, foram traçadas conforme encontrado em Blanco et al. 

(2008). 
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Figura 5-3: Velocidade in situ versus velocidade da mistura da primeira série de pontos 
coletados para duto a 90°. 

Na Figura 5-4 não é mostrada a primeira série de pontos, uma vez que estes 

pontos não poderão ser utilizados para se fazer as previsões numéricas propostas neste 

trabalho. 

 

Figura 5-4: Carta de fluxo para pontos colhidos com duto na vertical. 
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Figura 5-5: Carta de fluxo para pontos colhidos com duto à 45º. 

Foram colhidos um total de 124 pontos para escoamento ascendente bifásico 

água-ar em duto anular posicionado, com relação à horizontal, à 90º e a 45º Figura 5-6. 

Para os pontos coletados, a velocidade superficial de líquido e de gás foi variada, 

respectivamente, de 0,008m/s à 0,24m/s e 0,009m/s à 0,059m/s para duto vertical e para 

duto inclinado à 45º a faixa coberta foi de 0,009m/s à 0,23m/s para o líquido e de 

0,009m/s à 0,039m/s para o gás, respectivamente. Apesar das velocidades superficiais 

serem relativamente baixas, o número de Reynolds teve uma grande amplitude, 

variando de 692 a 8880 para o duto na vertical e de 680 a 8614 para o duto inclinado. 
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Como dito anteriormente, a primeira série de pontos, ou seja, os pontos de 1 a 

31, colhidos para duto posicionado à 90º, não puderam ser utilizados na simulação, pois 

tanto os valores das frações volumétricas quanto os do gradiente de pressão foram 

prejudicados por uma avaria em alguns aparelhos. Para o duto inclinado à 45º não foram 

considerados os pontos de 25 a 32 por pertencerem ao padrão de escoamento pistonado, 

entretanto tais pontos experimentais podem ser encontrados no Anexo B, também foram 

descartados os pontos 9 e 39 por apresentarem erros muito altos nos valores do 

gradiente de pressão, vide Anexo B. Após a seleção sobre os 124 pontos iniciais, 

restaram 84, sendo 31 pontos para o duto inclinado e 52 para duto na vertical. 

Com o aumento da velocidade superficial do gás, aumentou-se a fração 

volumétrica do mesmo, como já era esperado, vide Figura 5-6. Segundo Wongwises e 

Pipathattakul (2006), com o aumento da inclinação do duto, a partir da horizontal, a 

fração de vazio deveria decrescer, porém, observa-se o oposto. Entretanto, naquele 

trabalho utilizaram-se dutos pequenos, onde efeitos gravitacionais eram desprezíveis. 

No presente trabalho, a gravidade tende a segregar as fases, o que produz bolhas 

maiores na  parte superior do tubo. As bolhas maiores tendem a escoar com uma 

velocidade in situ maior, o que explica a menor fração de vazio a 45o. 

 

Figura 5-6: Pontos experimentais, para o duto posicionado à 90º e à 45º (holdup do gás 
versus velocidade superficial do gás). 
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Experimentalmente observamos que para os pontos colhidos a 90º tivemos as maiores 

pressões no duto, provavelmente devido à coluna hidrostática, e, com isto, para uma 

mesma velocidade superficial de gás era necessária uma vazão mássica maior. 

Wongwises e Pipathattakul (2006) também observaram em seus experimentos, 

para todas as angulações estudadas, que com o aumento da velocidade superficial de gás 

incrementava-se o gradiente de pressão; porém, observamos o contrário, um decréscimo 

no gradiente de pressão com o incremento da velocidade superficial do gás, vide Figura 

5-7, isto porque a componente gravitacional, do gradiente de pressão, é muito mais 

significativa que a componente friccional. Logo, com o aumento da velocidade 

superficial de gás há um aumento na fração de vazio que por sua vez reflete na 

componente gravitacional do gradiente de pressão. Entretanto, Wongwises e 

Pipathattakul (2006) analisaram o gradiente de pressão para um faixa bem extensa de 

velocidade superficial de gás, de 0,02m/s à 65m/s, e, realmente, observa-se uma 

propensão ao aumento do gradiente nesta faixa. Mas se observarmos, cuidadosamente 

os dados, vemos que para a faixa de 0,02-0,1m/s também se observa que, para o duto 

inclinado à 30º e 60º, houve uma queda no gradiente de pressão. Novamente, para dutos 

pequenos se espera uma maior influência do gradiente de pressão friccional em 

comparação com o nosso caso. 

 

Figura 5-7: Gradiente de pressão experimental (dP/dz) para duto vertical e inclinado. 
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5.3 Breve análise sobre alterações feitas no programa para solução do modelo de 

mistura em duto inclinado. 

Primeiramente, foi programada a solução para duto anular posicionado na 

vertical, após obtermos bons resultados, rodamos o programa com os pontos para duto 

inclinado, mas não obtivemos êxito nas primeiras tentativas. Notamos que o programa 

não estava conseguindo caracterizar o tipo de regime das bolhas, por isso tivemos que 

fazer algumas alterações quanto aos critérios utilizados, uma delas foi considerar a 

existência de bolhas distorcidas para uma fração volumétrica de água de até 90%. A 

outra alteração foi feita na inclinação do duto para se considerar a existência do padrão 

bolhas em ângulos maiores ou iguais à 45º com respeito à horizontal e, com isto, 

aproximando o modelo das observações experimentais. 

Após as alterações supracitadas, rodou-se o programa para duto inclinado. Mas a 

identificação do regime de bolhas não condizia com a realidade. Verificou-se, então, 

que o diâmetro crítico calculado para as bolhas estava com valores impraticáveis, da 

ordem de 0,4 µm, fazendo com que alguns regimes de bolhas fossem classificados como 

sendo de bolhas esféricas, e é sabido que para as faixas de velocidades superficiais 

trabalhadas não se é possível tal regime, que seria na verdade o padrão referente a 

bolhas finamente dispersas. Como pode ser visto pela eq.(5.5), encontramos em Shoham 

(2006) duas condições para o cálculo do diâmetro critico e como não sabíamos 

exatamente quais angulações eram abrangidas por cada uma das condições, optamos por 

utilizar as duas. Portanto, este problema foi contornado simplesmente usando apenas a 

equação para duto na vertical ou fora da vertical. 
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5.4 Escolha do passo de integração 

O objetivo aqui é o de analisar qual o passo de integração mínimo que deve ser 

escolhido, de forma que o erro devido ao passo de integração seja menor do que o erro 

acumulado pelo método Runge-Kutta. O método Runge-kutta de quarta ordem gera um 

erro máximo da ordem de δRK=∆z4, onde ∆z é o passo de integração. 



Análise de Dados e Resultados 
 

71 
 

Para tanto, consideramos a pressão na saída do duto, isto é, a pressão de entrada 

para a simulação, como sendo de 1 atmosfera, ou seja,  P=101325Pa e um escoamento 

monofásico de água num duto idêntico ao utilizado neste trabalho, ou seja, 

comprimento L=9m, rugosidade absoluta ϵ=10-5m, diâmetro hidráulico DH=0,036m. 

Como a água é o único fluido a escoar e é considerada incompressível, temos que αg=0, 

densidade (ρl) é constante e, portanto, a velocidade superficial (jl) também é constante. 

Com isto, a eq.(3.15) do modelo de mistura fica simplificada e equivalente à de um 

escoamento monofásico, eq.(5.6). 
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Na Tabela 5-1 são mostrados os valores utilizados para a velocidade superficial 

de líquido, juntamente com os valores do gradiente de pressão calculado pelo programa 

e os desvios entre os tais valores e os obtidos pelo uso da eq.(5.6), as oscilações nos 

valores dos desvios são devidos aos truncamentos feitos pelo próprio computador e 

estão ligados à precisão da máquina ao calcular os valores dos gradientes de pressão. 

Ponto 
j l 

(m/s) 
∆P/L 

(Pa/m) 
Desvio 
(Pa/m) 

1 0 9780,57 0 
2 0,5 9873,82 -4,29 x 10-10 
3 1 10099,78 2,84 x 10-11 
4 1,5 10443,09 3,97 x 10-10 
5 2 10898,37 5,69 x 10-11 
6 2,5 11462,72 -1,27 x 10-15 

 

Tabela 5-1: Gradiente de pressão teórico com os devidos erros. 

O máximo erro acumulado pelo método Runge-Kutta, que para a presente 

análise se calcula como δRK =(∆z4)/L, vale δRK=1,87 x 10-7Pa/m, e o maior desvio 

fornecido pelo programa é de 3,97 x 10-10Pa/m, vide Tabela 5-1.Portanto, como o 

máximo erro acumulado pelo método Runge-Kutta é maior que o desvio fornecido pelo 

programa, não há necessidade de diminuir o passo de integração escolhido. 

Entretanto, para agilizar o processo computacional, poderíamos aumentar o 

passo de integração, contudo, apesar de as primeiras implementações, no software 

Mathematica®, do método de solução do modelo de mistura, terem um tempo de 
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compilação em torno de 25min, optou-se por otimizar a implementação ao invés de 

alterar o passo de integração. Após várias tentativas obtivemos êxito na otimização, 

tendo o tempo de compilação reduzido para 10s. O computador utilizado possui 

processador Intel® Core™ i7-740QM 6MB de cache 4 núcleos com clock de 1,73Ghz, 

e habilitando a tecnologia hyperthreading totaliza 8 threads, 6GB de RAM DDR3 de 

1066MHz sendo um pente 2GB e outro de 4GB, HD de 640GB e 5400RPM SATA3, 

placa de vídeo dedicada GeForce® com 1GB de RAM, SO Windows® 7 Home 

Premium 64Bits, o software utilizado foi o Mathematica® versão 8.0. 

5.5 Análise dos coeficientes de distribuição 

O coeficiente de distribuição (Co) é um fator intrínseco ao padrão de 

escoamento, entretanto há diferentes equações para seu cálculo. Para avaliarmos as 

correlações, primeiro devemos tomar um valor como sendo o padrão, para isto 

obtivemos o valor do Co experimentalmente utilizando a equação (5.7). 

 gg jCoJv V= +  (5.7) 

Foram obtidos gráficos da velocidade de gás in situ versus a velocidade da 

mistura e traçada uma reta ajustada, pelo método dos mínimos quadrados, cuja equação 

nos forneceu o valor experimental para o coeficiente de distribuição, vide Figura 5-8. 

a) 

 

b) 

 

Figura 5-8: Obtenção do coeficiente de distribuição utilizando os pontos experimentais 
para: a) duto à 45º; b) duto vertical. 

Dos gráficos temos que para 45º o valor do Co=4,03 e para 90º Co=1,16. O valor 

do coeficiente de distribuição experimental, para duto à 90º, está em concordância com 
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o encontrado por Nicklin et al. (1962), Bendiksen (1984), Hasan e Kabir (1992) e 

Petalas e Aziz (1998). Porém, para o duto inclinado a 45º, como não foram encontrados 

muitos trabalhos que reportam valores para este parâmetro, nada podemos afirmar sobre 

o valor calculado. 

Os coeficientes de distribuição previstos e experimentalmente obtidos, para o 

duto posicionado na vertical, podem ser vistos nas Figura 5-9 e Figura 5-10. 

Como pode ser visto na Figura 5-9, temos quatro previsões que se aproximam do 

valor experimental, entretanto, usaremos as quatro e mais uma, afim de observarmos a 

influência deste parâmetro na solução iterativa do modelo de mistura. Aparentemente, o 

modelo de Mishima e Ishii (1984) e o de Ishii (1975) apresentam as melhores 

concordâncias.  

Os gráficos, representados na Figura 5-9 e Figura 5-10, foram desmembrados em 

a) e b) para melhor visualização. 

a)  b)  

Figura 5-9: Coeficientes de distribuição teóricos, para duto na vertical. 

Apesar da equação de Hibiki e Ishii (2003a) fornecer valores para o coeficiente 

de distribuição próximos aos experimentais, é interessante salientar que tal equação foi 

validada, por seus autores, para pontos cuja razão entre a velocidade superficial de gás e 

a velocidade da mistura era maior que 0,45. Entretanto, os nossos pontos experimentais 

possuem 0,45gj J < . 
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a) b)  

Figura 5-10: Coeficientes de distribuição teóricos, para duto inclinado à 45º. 

Para o duto inclinado (Fig. 5-5) nenhuma das correlações forneceu resultados 

satisfatórios. Tal incongruência pode ser explicada pelo uso, nos trabalhos obtidos na 

literatura, de dados obtidos, majoritariamente, em dutos pequenos. Nos nossos 

experimentos em duto grande, observamos uma estratificação e coalescência 

significativa do gás na parte superior do duto. Porém, para podermos comparar a 

eficiência do modelo de mistura para dutos inclinados, aplicaremos as mesmas 

correlações utilizadas para duto vertical. 

Dos autores pesquisados, apenas Bendiksen (1984) reporta valores para o 

coeficiente de distribuição para duto inclinado à 45º(1,0≤ Co≤1,19) e segundo o autor, 

os valores de Co>1,2 reportados por outros pesquisadores, era porque não se havia 

levado em conta a expansão das bolhas. 

Entretanto, para o nosso caso, a discrepância pode ter outra explicação, como 

por exemplo o espalhamento significativo dos nossos dados (Figura 5-8a), logo ao 

traçar a reta ajustada esta fitará poucos pontos, sendo assim, uma maior quantidade de 

dados experimentais poderia ter contribuído para uma melhor estimativa do valor do 

coeficiente de distribuição. 

5.6 Análise das frações volumétricas de gás (αg) 

Após a análise dos valores teóricos para o coeficiente de distribuição, demos 

início à análise da previsão das frações volumétricas de gás. 
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O holdup do gás é estimado, como pode ser visto no capítulo da modelagem, a 

partir do holdup do líquido, que por sua vez é obtido pela solução iterativa das equações 

da velocidade da bolha e velocidade de deslizamento. 

Considerando os desvios dos valores teóricos para duto à 90º, vemos que a 

maioria dos valores está compreendida entre 46% e 58%, e por isto, optou-se por indicar 

nos gráficos apenas a barra de desvio de ±50%, a fim de se padronizar a exibição dos 

gráficos, sem contudo deixar de mostrar a real magnitude dos valores, todavia os 

desvios são mostrados em uma tabela próxima aos gráficos. 

5.6.1 Fração volumétrica de gás para o duto inclinado à 45º 

Nos gráficos, representados na Figura 5-11, estão confrontados os valores da 

fração volumétrica de gás experimental e teórica, cujas estimativas foram feitas 

utilizando o coeficiente de distribuição proposto por: a) Ishii (1975); b) Mishima e Ishii 

(1984); c) Petalas e Aziz (1998); d) Hibiki e Mishima (2001); e) Hibiki e Ishii (2003a); 

f) Valor calculado a partir do gradiente de pressão obtido pelo Validyne®. 

De maneira geral, nenhuma equação, excetuando a eq.(4.6), conseguiu se quer 

valores com desvios próximos a 50%. De fato, os desvios foram bastante altos chegando 

à 558%, quando estimada a fração de gás utilizando-se o Co proposto por Hibiki e Ishii 

(2003a), vide Tabela 5-2. 

A eq.(4.6), onde fora substituído o valor do gradiente de pressão obtido 

experimentalmente, forneceu bons valores, para a previsão do αg, comparado aos 

previstos pelo uso dos coeficientes de distribuição Figura 5-11 f. Porém, para tal 

equação é necessário termos o valor do gradiente de pressão para ser possível estimar o 

holdup, logo não é possível utilizá-la no processo de solução iterativa, aqui proposto. 
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Recurso usado 
δ Máximo 

(%) 
δ Mínimo 

(%) δ MS (%) δ MA  (%) δM (%)  

Co Ishii (1975)* 526% 135% 283% 264% 264% 

Co Mishima e Ishii 
(1984) 

495% 128% 270% 249% 249% 

Co Petalas e Aziz (1998) 460% 119% 253% 232% 232% 

Co Hibiki e Mishima 
(2001) 

454% 118% 253% 232% 232% 

Co Hibiki e Ishii (2003a) 558% 133% 289% 266% 266% 

Eq. do Valydine® -51% 1% 33% 29% -27% 

*Ishii (1975) apud Lima (2011)  

Tabela 5-2: Desvios dos valores estimados para a fração volumétrica de gás em duto 
inclinado à 45º. 

 

Calculando os desvios, obtemos os valores tais como mostrados na Tabela 5-2. 

Podemos notar que os valores dos desvios médios absolutos e do desvio médio são 

iguais quando do uso do Co, isto ocorre porque todos os valores previstos por tais 

equações são sobrestimados, logo, não há desvios negativos, o que já não ocorre quando 

usamos a equação do Validyne® que por sua vez sobrestima alguns valores e subestima 

outros, portanto o desvio médio nos diz que de maneira geral os valores estão 

subestimados.  
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a) b) 

c) d) 

e)  f) 

Figura 5-11: Valores do holdup de gás experimentais e teóricos, para duto inclinado. 
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5.6.2 Fração volumétrica de gás para o duto posicionado na vertical 

Assim como feito para o duto inclinado, foram obtidos gráficos comparando-se 

os valores para a fração volumétrica de gás para duto anular vertical, tais gráficos 

podem ser vistos na Figura 5-12. 

Para facilitar a comparação entre os valores obtidos para o duto inclinado e para 

o duto na vertical manteve-se na Figura 5-12 a mesma ordem dos gráficos encontrados 

na Figura 5-11, e esta ordenação será mantida ao longo do capítulo, ou seja, temos os 

valores de αg calculados usando o Co proposto pelos seguintes autores: no item a) Ishii 

(1977), em b) Mishima e Ishii (1984), em c) Petalas e Aziz (1998), em d) Hibiki e 

Mishima (2001), em e) Hibiki e Ishii (2003a) e em f) Valor calculado a partir do 

gradiente de pressão obtido experimentalmente através do uso do medidor Validyne®. 

Apesar de haver desvios de 6%, no geral os resultados estão superestimados tal 

como mostrado pelo desvio médio, ou seja, as previsões para a fração volumétrica de 

gás possuem desvios altos fazendo com que os valores fiquem muito aquém dos valores 

esperados. Contudo, para duto inclinado as discrepâncias foram maiores, como pode ser 

visto na Tabela 5-3. 

Comparando-se os desvios, para as diferentes inclinações do duto, vemos que 

para o duto vertical os desvios são, em média, 5 vezes menores. Vemos também que as 

estimativas feitas através da equação do Validyne® novamente subestimam os valores 

de αg e apesar de apresentar um desvio máximo de -69%, portanto maior que o desvio 

máximo encontrado para duto inclinado, obtemos pelo desvio médio absoluto que a 

maioria dos valores estão dentro de ±20%, que por sua vez é menor que os ±33% 

alcançados para duto inclinado. 

De acordo com Kataoka e Ishii (1987), as correlações propostas por Ishii (1977) 

fornecem bons resultados quando aplicadas a dutos cujo diâmetro hidráulico (DH) é 

pequeno, obtendo valores para a fração de vazio com erros abaixo de 30%, porém, 

Hibiki e Ishii (2002) usando as mesmas correlações chegaram a erros, para a fração de 

vazio, da ordem de 40%, 80% e 400% para velocidades superficiais de gás iguais à 

0,5m/s, 1m/s e 5m/s, respectivamente. 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figura 5-12: Valores do holdup de gás experimentais e teóricos, para duto vertical. 
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5.7 Análise da velocidade de deslizamento 

A velocidade de deslizamento (Vgj) é calculada após ter sido obtido o valor da 

fração volumétrica de líquido, que por sua vez está ligada à fração volumétrica de gás, 

portanto, após termos analisados as estimativas para a fração de gás, não é esperado 

uma boa desenvoltura para as previsões da velocidade de deslizamento. 

Novamente, optou-se aqui por apenas indicar a barra de desvio de ±50%, sendo 

os desvios reais mostrados ulteriormente em tabelas. 

Nas Figura 5-13 f) e Figura 5-14 f) os eixo das ordenadas são intitulados como 

VgjV e representam a velocidade de deslizamento obtida através da fração de vazio 

calculada pelo valydine (gVα ). Esta velocidade de deslizamento é calculada a partir da 

eq.(5.8), donde temos que gVα  é calculada a partir da eq.(4.6). 

 g
gjV

gV

j
V J

α
= −  (5.8) 

Recurso usado δ Máximo 
(%) 

δ Mínimo 
(%) 

δ MS 
(%) 

δ MA  (%) δM (%)  

Co Ishii (1975)* 176% 11% 59% 53% 53% 

Co Mishima e Ishii (1984) 176% 11% 59% 53% 53% 

Co Petalas e Aziz (1998) 168% 6% 52% 46% 46% 

Co Hibiki e Mishima 
(2001) 

171% 7% 53% 46% 46% 

Co Hibiki e Ishii (2003a) 179% 15% 64% 58% 58% 

Eq. do Valydine® -69% -1% 20% 16% -13% 

*Ishii (1975) apud Lima (2011)  

Tabela 5-3: Desvios dos valores estimados para a fração volumétrica de gás em duto 
vertical. 
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5.7.1 Estimativa da velocidade de deslizamento para duto inclinado à 45º 

Na Figura 5-13 são mostrados gráficos com valores para a velocidade de 

deslizamento, sendo que esta foi estimada a partir dos valores da fração volumétrica 

calculados utilizando-se os coeficientes de distribuição teóricos, logo as legendas de 

cada gráfico sinalizam qual o coeficiente fora usado para a obtenção da fração de vazio. 

Para o duto posicionado à 45º os valores estimados para a velocidade de 

deslizamento se distanciaram muito dos experimentais, vide gráficos apresentados na 

Figura 5-13. 

 

  

Recurso usado δ Máximo 
(%) 

δ Mínimo 
(%) 

δ MS (%) δ MA  (%) δM (%)  

Co Ishii (1975)* -93% -75% 84% 83% -83% 

Co Mishima e Ishii 
(1984) 

-92% -74% 83% 82% -82% 

Co Petalas e Aziz 
(1998) 

-91% -72% 82% 80% -80% 

Co Hibiki e Mishima 
(2001) 

-91% -72% 82% 80% -80% 

Co Hibiki e Ishii 
(2003a) 

-94% -74% 85% 83% -83% 

Eq. do Valydine® 120% -1% 64% 52% 51% 

*Ishii (1975) apud Lima (2011) 

Tabela 5-4: Desvios dos valores estimados para a velocidade de deslizamento em duto 
inclinado à 45º 



Análise de Dados e Resultados 
 

82 
 

 
a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

 
e)  

 
f)  

Figura 5-13: Valores para a velocidade de deslizamento (Vgj) experimental e teórica, 
para duto inclinado. 
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É interessante notarmos que os valores para a fração de gás foram 

superestimados enquanto os para a velocidade de deslizamento foram subestimados, 

porém, os valores teóricos seguem a tendência esperada apesar de valores errôneos, ou 

seja, fazendo uma análise, sem pormenores e rústica, podemos perceber que ao sobre-

estimar o valor de αg a variação da velocidade superficial do gás torna-se desprezível e 

com isto acabamos por subestimar o valor da velocidade in situ, portanto ao 

calcularmos a velocidade de deslizamento, esta será subestimada. 

O cálculo dos desvios, que podem ser visualizados na Figura 5-13, nos mostra 

que quando do uso do αg calculado a partir da equação do Validyne®, os valores para 

Vgj ficam acima dos experimentais, porém, seguindo a tendência esperada, visto que o 

αg fora subestimado. 

5.7.2 Estimativa da velocidade de deslizamento para duto vertical 

Ao compararmos os gráficos na Figura 5-14, notamos que o valor do coeficiente 

de distribuição tem grande importância. Nestes gráficos, onde estão plotadas as 

velocidade de deslizamento, fica claro que uma pequena variação no valor do Co afeta 

consideravelmente os resultados das velocidades de deslizamento.  

Quando confrontamos o gráfico d) com o e), ambos encontrados na Figura 5-14, 

podemos inferir a influência do valor do coeficiente de distribuição. Por exemplo, para 

o ponto experimental 37 temos que quando calculado por Hibiki e Mishima (2001) 

Co=1,33 e Vgj=0,29m/s, quando calculado por Hibiki e Ishii (2003a) Co=1,00 e 

Vgj=0,22m/s, ou seja, para uma variação de 0,33 ou 33% no valor de Co resulta em uma 

flutuação de 0,07m/s ou 32% no resultado de Vgj. 

O valor de 341%, vide Tabela 5-5, encontrado para o desvio máximo da 

velocidade de deslizamento, quando calculada através da equação do Valydine®, é 

referente ao ponto 32 que por sua vez possui a medida para o valor do gradiente de 

pressão experimental com a incerteza de maior valor, δdP=18%. 
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a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

 
e)  

 
f)  

Figura 5-14: Valores para a velocidade de deslizamento experimental e teórica, para 
duto vertical. 
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5.8 Análise do gradiente de pressão 

Nesta seção são comparados os valores teóricos e experimentais com o propósito 

de classificar a desenvoltura das equações de fechamento utilizadas, posto que um dos 

objetivos principais deste estudo é a previsão do gradiente de pressão. 

5.8.1 Gradiente de pressão em duto inclinado. 

Na Figura 5-15 são mostradas retas ajustadas para melhor visualização. Apesar 

de parecer que as previsões estão distantes dos valores experimentais, temos que isto é 

devido à escala adotada para o eixo das ordenadas, pois na verdade, obtivemos boas 

previsões para o gradiente de pressão. 

Além da boa concordância quantitativa, há também uma boa concordância 

qualitativa entre dados experimentais e as previsões, tal como mostrado na Figura 5-15. 

 

Recurso usado 
δ Máximo 

(%) 
δ Mínimo 

(%) δ MS (%) δ MA  (%) δM (%)  

Co Ishii (1975)* -72% -33% 54% 53% -53% 

Co Mishima e Ishii 
(1984) 

-72% -33% 54% 53% -53% 

Co Petalas e Aziz 
(1998) 

-71% -30% 50% 49% -49% 

Co Hibiki e Mishima 
(2001) 

-72% -30% 51% 50% -50% 

Co Hibiki e Ishii 
(2003a) 

-72% -30% 57% 56% -56% 

Eq. do Valydine® 341% 2% 58% 29% 27% 

*Ishii (1975) apud Lima (2011) 

Tabela 5-5: Desvios dos valores estimados para a velocidade de deslizamento em duto 
vertical. 
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Os valores fornecidos pelas previsões estão bem próximos entre si, dificultando 

na escolha para o melhor método, vide Figura 5-16. Logo, ao avaliarmos os desvios, 

mostrados na Tabela 5-6, notamos que o cálculo do coeficiente de distribuição através 

da equação de Hibiki e Ishii (2003a) apesar de fornecer a medida com o menor desvio 

máximo (-5,1%), a maioria dos pontos possuem desvios da ordem de 3,2%, que são 

maiores que os desvios obtidos através das outras equações. Logo, a melhor estimativa 

para o valor do coeficiente de distribuição está entre o uso da equação proposta por 

Petalas e Aziz (1998) e a equação proposta por Hibiki e Mishima (2001) uma vez que o 

desvio médio quadrático são iguais e o desvio máximo e mínimo estão próximos. 

Vamos fixar uma porcentagem dos pontos e a partir daí observarmos qual a faixa 

do desvio que os encerram. Então, considerando 90% dos valores obtidos analisaremos 

qual o desvio relativo (δ) que abrange tais valores. Portanto, temos que quando 

calculados utilizando-se do coeficiente de distribuição proposto por: 

• Ishii (1975), 90% dos resultados estão entre ±4,6%. 

• Mishima e Ishii (1984), 90% dos resultados estão entre ±4,4%. 

• Petalas e Aziz (1998), 90% estão entre ±4,2%. 

• Hibiki e Mishima (2001), 90% dos resultados estão entre ±4,2%. 

• Hibiki e Ishii (2003a), 90% dos resultados estão entre ±4,6%. 

 

Figura 5-15: Tendência das previsões para o gradiente de pressão em duto inclinado. 
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Analisando os valores dos desvios médios quadráticos para a previsão do 

gradiente de pressão, obtemos que quando calculados utilizando-se do coeficiente de 

distribuição proposto por:  

• Ishii (1975), 58% dos resultados estão entre ±3,2%. 

• Mishima e Ishii (1984), 58% dos resultados estão entre ±3,1%. 

• Petalas e Aziz (1998), 55% estão entre ±2,8%. 

• Hibiki e Mishima (2001), 55% dos resultados estão entre ±2,8%. 

• Hibiki e Ishii (2003a), 61% dos resultados estão entre ±3,2%. 

Embora o desvio médio quadrático não nos tenha ajudado a optar entre a 

equação proposta por Petalas e Aziz (1998) e a equação proposta por Hibiki e Mishima 

(2001) por abranger a mesma porcentagem de pontos (55%), podemos ver que para 

todos os casos a maioria dos pontos foi encerrada pelo valor do desvio médio 

quadrático. 

Apenas para termos de curiosidade e para corroborar que o desvio médio 

quadrático é um excelente indicador para nos mostrar a concordância dos resultados 

esperados, vamos considerar portanto o desvio médio, ou seja, o desvio de ±2,8% para a 

previsão do gradiente de pressão utilizando-se o coeficiente de distribuição proposto por 

Hibiki e Ishii (2003a), sendo assim teríamos 52% dos resultados entre os ±2,8%. 

Todavia, pelo gráfico na  Figura 5-15 vemos que à medida que a velocidade 

superficial do gás aumenta, parece que as previsões tendem a se afastarem mais dos 

valores experimentais, contudo é necessária uma gama de pontos maiores para 

corroborar ou não esta tendência. 

Os pontos que não pertencem ao padrão bolhas, quando utilizados, para se 

estimar a queda de pressão, forneceram, como era de se esperar, valores com desvios 

maiores que os pontos pertencentes ao padrão bolhas, chegando à -8,7% para o duto 

inclinado à 45º. 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  

Figura 5-16: Valores teóricos para o gradiente de pressão para duto inclinado. 
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Os valores encontrados para o gradiente de pressão tiveram boa concordância 

com os experimentais. Os desvios, além de terem sido baixos, estão muito próximos uns 

dos outros como pode ser visto pelos seus respectivos valores mostrado na Tabela 5-6. 

5.8.2 Gradiente de pressão para duto vertical 

Para o duto na vertical os desvios nos valores teóricos para o gradiente de 

pressão foram menores que os do duto inclinado. Podemos notar pela Figura 5-17, que 

assim como observado para o duto inclinado, as previsões parecem distanciar dos 

valores experimentais à medida que aumenta a velocidade superficial do gás. 

Embora não possamos notar pela Figura 5-17, por se tratar de uma figura para a 

análise qualitativa, há valores superestimados para a previsão do gradiente de pressão, 

os quais podem ser vistos nos gráficos na Figura 5-18, e a partir daí concluir que a 

tendência das previsões é subestimar o gradiente de pressão, exatamente como mostrado 

pelos valores do desvio médio percentual (δM), vide Tabela 5-7. 

Recurso usado δ Máximo 
(%) 

δ Mínimo 
(%) 

δ MS (%) δ MA  (%) δM (%)  

Co Ishii (1975)* -5,8% -0,7% 3,2% 2,9% -2,9% 

Co Mishima e Ishii 
(1984) 

-5,6% -0,6% 3,1% 2,7% -2,7% 

Co Petalas e Aziz (1998) -5,3% -0,5% 2,8% 2,4% -2,4% 

Co Hibiki e Mishima 
(2001) 

-5,4% -0,4% 2,8% 2,5% -2,5% 

Co Hibiki e Ishii (2003a) -5,1% -0,8% 3,2% 2,9% -2,8% 

*Ishii (1975) apud Lima (2011) 

Tabela 5-6: Desvios dos valores estimados para o gradiente de pressão em duto 
inclinado. 
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Figura 5-17: Tendência dos valores quanto à previsão do gradiente de pressão para 
duto na vertical. 

Apesar das componentes gravitacional e friccional do gradiente de pressão, 

variarem com a mudança da inclinação a previsão para o gradiente de pressão total 

forneceu bons resultados, ou seja, com desvios aceitáveis, vide Tabela 5-7. 

Recurso usado 
δ Máximo 

(%) 
δ Mínimo 

(%) δ MS (%) δ MA  (%) δM (%)  

Co Ishii (1975)* -4,1% 0,0% 1,3% 1,0% -1,0% 

Co Mishima e Ishii 
(1984) 

-4,1% 0,0% 1,3% 1,0% -1,0% 

Co Petalas e Aziz (1998) -2,9% 0,1% 1,0% 0,8% -0,8% 

Co Hibiki e Mishima 
(2001) 

-1,8% 0,1% 0,9% 0,8% -0,7% 

Co Hibiki e Ishii (2003a) -3,8% 0,0% 1,3% 1,1% -1,1% 

*Ishii (1975) apud Lima (2011) 
Tabela 5-7: Desvios dos valores para o gradiente de pressão em duto vertical. 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  

Figura 5-18: Valores teóricos para o gradiente de pressão para duto na vertical. 
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O cálculo do coeficiente de distribuição, através das equações indicadas por 

Hibiki e Mishima (2001) e Petalas e Aziz (1998), tiveram performances bem próximas, 

tanto na previsão da fração volumétrica de gás quanto na velocidade de deslizamento, 

para ambas as inclinações do duto. 

Os valores para o gradiente de pressão foram, para a maioria dos pontos, 

subestimados, tal como podemos ver a partir dos valores dos desvios médios e 

corroborar através dos gráficos representados na Figura 5-18. 

Era esperado que os melhores valores para o gradiente de pressão fossem 

obtidos com o uso do coeficiente de distribuição proposto por Petalas e Aziz (1998), 

visto que a equação além de considerar a inclinação, considera também o diâmetro do 

duto. Contudo, ao analisarmos a Tabela 5-7 optamos por escolher a equação encontrada 

em Hibiki e Mishima (2001) como sendo a melhor opção para se estimar o valor do 

coeficiente de distribuição, uma vez que forneceu resultados mais precisos para 

estimativa do gradiente de pressão apesar de tal equação ter sido desenvolvida para 

escoamentos verticais ascendentes em dutos retangulares. 
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CAPÍTULO 6 -  CONCLUSÕES 

• Apesar de Julia e Hibiki (2011) indicarem o uso da equação para a transição do 

padrão bolhas para o pistonado proposta por Hibiki e Mishima (2001), nós 

obtemos uma melhor concordância com a correlação de Sun et al. (2004). 

• O valor do coeficiente de distribuição experimental, para o duto posicionado na 

vertical, está em concordância com os valores encontrados por Nicklin et al. 

(1962), Bendiksen (1984), Hasan e Kabir (1992) e Petalas e Aziz (1998). 

• Para duto inclinado nada podemos afirmar sobre o valor do coeficiente de 

distribuição calculado, visto a escassez de autores, por nós encontrados, que 

reportam valores para este parâmetro em dutos inclinados à 45º. 

• Segundo Barnea et al. (1985), mesmo para dutos grandes o padrão bolhas deixa 

de existir quando inclinado a ângulos menores que 50º com relação à horizontal. 

Entretanto, o padrão bolhas foi observado não só neste trabalho, mas também 

nos trabalhos de  Mendes et al. (2011), Mendes (2012), Wongwises e 

Pipathattakul (2006), inclusive neste último para ângulos menores que 45º em 

relação à horizontal, e tais pontos quando utilizados para a previsão da queda de 

pressão, forneceram bons resultados. 

• O modelo de mistura é sensível ao valor do coeficiente de distribuição, logo 

torna-se necessário, para dutos anulares de grande diâmetro, novas correlações 

para a determinação do mesmo. 

• Era esperado que a correlação sugerida por Petalas e Aziz (1998) fornecesse os 

melhores valores para Co, uma vez que a equação proposta além de levar em 

conta a inclinação do duto ainda tem o intuito de ser aplicável a qualquer 

geometria. Porém, para a previsão do gradiente de pressão, é mais indicado o 

uso da equação proposta por Hibiki e Mishima (2001). 

• O uso do diâmetro hidráulico, para as geometrias díspares das cilíndricas, 

mostrou-se uma alternativa eficaz. 

• O uso do modelo de mistura, mesmo que com equações desenvolvidas para 

dutos não anulares, é adequado quando se pretende prever o gradiente de pressão 

em tal geometria. 
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CAPÍTULO 7 -  TRABALHOS FUTUROS 

• Aumentar a faixa de valores para a velocidade superficial de líquido, tanto para 

mais quanto para menos, chegando a até o padrão bolhas finamente dispersas, a 

fim de se testar a solução aqui proposta e corroborar, ou não a tendência para as 

previsões do gradiente de pressão. 

• Utilizar outras formas de diâmetro equivalente (e.g: diâmetro equiperiférico) e 

analisar como essa mudança afeta os parâmetros, tais como a tensão de 

cisalhamento e, por conseguinte, como fica o valor do gradiente de pressão. 

• Testar o modelo de mistura utilizando outras correlações para o diâmetro de 

bolha. 

• Dedução de novas correlações para a previsão da fração volumétrica e para a 

velocidade de deslizamento no padrão bolhas. 

• Testar a coerência dos valores previstos, para o gradiente de pressão, para outras 

inclinações bem como para fluidos mais viscosos. 

• Realizar testes para escoamentos descendentes. 





 

97 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARNEA, D.; SHOHAM, O.; TAITEL, Y.; DUKLER, A. E. (1985). Gas-liquid flow in 
inclined tubes: Flow pattern transitions for upward flow. Chemical Engineering 
Science, v. 40, n. 1, p. 131–136. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009250985850533>. . 

BEHRINGER, H. (1936). The Flow of Liquid Gas Mixtures in Vertical Tubes. Zeit. 
Ges. Kalte-Int., v. 43, p. 55–58. 

BENDIKSEN, K. H. (1984). An experimental investigation of the motion of long 
bubbles in inclined tubes. International Journal of Multiphase Flow , v. 10, n. 4, p. 
467–483. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V45-
47YSBTT-6V/2/0cf73f0f8bcc648201c672aaf4214540>. . 

BLANCO, C. P.; ALBIERI, T. F.; RODRIGUEZ, O M H. (2008). Revisão de 
Modelagem para Transições de Padrão de Escoamento Gás-Líquido em Duto Anular 
Vertical e Horizontal. 12th Brazilian Congress of Thermal Engineering and Sciences 
(ENCIT). Anais... . Belo Horizonte, MG. 

BUTTERWORTH, D. (1975). A comparison of some void fraction relationships for co-
current gas–liquid flow. International Journal of Engineering Fluid Mechanics, v. 1, 
n. 6, p. 845–850. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0301932275900385>. . 

CAETANO, E. F.; SHOHAM, O.; BRILL, J. P. (1992). Upward Vertical Two-Phase 
Flow Through an Annulus—Part I: Single-Phase Friction Factor, Taylor Bubble Rise 
Velocity, and Flow Pattern Prediction. Journal of Energy Resources Technology, v. 
114, n. 1, p. 1. Disponível em: 
<http://link.aip.org/link/JERTD2/v114/i1/p1/s1&Agg=doi>. . 

CAREY, V. P. (1992). Liquid-Vapor Phase-Change Phenomena. Hemisphere 
Publishing Corporation. . 

CLARK, N.; FLEMMER, R. (1986). The effect of varying gas voidage distributions on 
average holdup in vertical bubble flow. International Journal of Multiphase Flow , v. 
12, n. 2, p. 299–302. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V45-47YJFH7-
BH/2/c28e77aab94e7380d1d695228afa8cb3>. . 

DAS, G.; DAS, P. K.; PUROHIT, N. K.; MITRA, A. K. (1999a). Flow Pattern 
Transition During Gas Liquid Upflow Through Vertical Concentric Annuli---Part I: 
Experimental Investigations. Journal of Fluids Engineering, v. 121, n. 4, p. 895–901. 
ASME. Disponível em: <http://link.aip.org/link/?JFG/121/895/1>. . 

DAS, G.; DAS, P. K.; PUROHIT, N. K.; MITRA, A. K. (1999b). Flow Pattern 
Transition During Gas Liquid Upflow Through Vertical Concentric Annuli - Part II: 



Referências Bibliográficas  
 

98 
 

Mechanistic Models. Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME, v. 
121, n. 4, p. 902–907. Disponível em: 
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
0001463001&partnerID=40&md5=2d0b99df134811530a15343d06b88ee8>. . 

EKBERG, N. P.; GHIAASIAAN, S. M.; ABDEL-KHALIK, S. I.; YODA, M.; JETER, 
S. M. (1999). Gas - liquid two-phase flow in narrow horizontal annuli. Nuclear 
Engineering and Design, v. 192, n. 1, p. 59–80. Lausanne, Switzerland. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1016/S0029-5493(99)00078-3>. . 

FREITAS, F. G. C. DE; RODRIGUES, H. T.; MORALES, R. E. M.; ROSA, E S; 
MAZZA, R. A. (2008). Algebraic Model for Slug Trancking in Vertical Gas- Liquid 
Slug Flow. ENCIT . 

FRIEDEL, L. (1979). Improved friction pressure drop correlations for horizontal and 
vertical two phase pipe flow. ROHRE - ROHRELEITUNGSBAU - 
ROHRELEITUNGSTRANSPORT , v. 18 , July , p. 485–491. Disponível em: 
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
17344385056&partnerID=40&md5=7b4c8b593910f2590634ce4ea90b62c8>. . 

GARCÍA, F.; GARCÍA, J. M.; GARCÍA, R.; JOSEPH, D. D. (2007). Friction factor 
improved correlations for laminar and turbulent gas–liquid flow in horizontal pipelines. 
International Journal of Multiphase Flow , v. 33, n. 12, p. 1320–1336. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301932207000882>. Acesso em: 
3/10/2012. 

GRIFFITH, P.; WALLIS, G. B. (1961). Two-Phase Slug Flow. Journal of Heat 
Transfer (U.S.), v. 83, p. Medium: X; Size: Pages: 307–20. 

HARMATHY, T. Z. (1960). Velocity od large drops and bubbles in media of infinite or 
restricted extent. AICHE JOURNAL , v. 6, n. 2, p. 281–288. 

HASAN, A. R.; KABIR, C. S. (1992). Two-phase flow in vertical and inclined annuli. 
International Journal of Multiphase Flow , v. 18, n. 2, p. 279–293. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V45-47WVP4N-
B/2/8d3904c32ce04b53cd09f0b51da1720e>. . 

HIBIKI, T.; ISHII, M. (2002). Distribution parameter and drift velocity of drift-flux 
model in bubbly flow. International Journal of Heat and Mass Transfer, v. 45, n. 4, 
p. 707–721. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0017931001001958>. Acesso em: 
1/7/2011. 

HIBIKI, T.; ISHII, M. (2003a). One-dimensional drift-flux model for two-phase flow in 
a large diameter pipe. International Journal of Heat and Mass Transfer, v. 46, n. 10, 
p. 1773–1790. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V3H-
47PP5P3-C/2/5030203acd33bf98839f4fdcb4191327>. . 

HIBIKI, T.; ISHII, M. (2003b). One-dimensional drift-flux model and constitutive 
equations for relative motion between phases in various two-phase flow regimes. 



Referências Bibliográficas  
 

99 
 

International Journal of Heat and Mass Transfer, v. 46, n. 25, p. 4935–4948. 
Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V3H-497H7J5-
3/2/e082d5822e325e6e14160ac3cb77bdea>. . 

HIBIKI, T.; MISHIMA, K. (2001). Flow regime transition criteria for upward two-
phase flow in vertical narrow rectangular channels. Nuclear Engineering and Design, 
v. 203, n. 2–3, p. 117–131. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002954930000306X>. . 

HUBBARD, M. G.; DUKLER, A. E. (1966). The Characterization of Flow Regimes 
For Horizontal Two-Phase Flow. In: M. A. Saad; J. A. Moller (Eds.); Proceeding of the 
1966 Heat Transfer and Fluid Mechanics Institute. Anais... p.100–121. California: 
Stanford University. 

ISHII, M. (1975). Thermo Fluid Dynamic Theory of Two-Phase Flow. Collection de la 
Direction des Etudes et Recherches d’Electricite de France. Eyrolles, Paris, France. 

ISHII, M. (1977). One-dimensional drift-flux model and constitutive equations for 
relative motion between phases in various two-phase flow regimes. Argonne. . 

ISHII, M.; HIBIKI, T. (2011). Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow. 2nd ed. 
New York, NY: Springer New York. . 

JULIA, J. E.; HIBIKI, T. (2011). Flow regime transition criteria for two-phase flow in a 
vertical annulus. International Journal of Heat and Fluid Flow, v. 32, n. 5, p. 993–
1004. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142727X11000828>. . 

KATAOKA, I.; ISHII, M. (1987). Drift flux model for large diameter pipe and new 
correlation for pool void fraction. International Journal of Heat and Mass Transfer, 
v. 30, n. 9, p. 1927–1939. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V3H-4829N4V-
1FH/2/8cf1712302888a774abae7a4f7c19a64>. . 

KELESSIDIS, V. C.; DUKLER, A. E. (1989). Modeling flow pattern transitions for 
upward gas-liquid flow in vertical concentric and eccentric annuli. International 
Journal of Multiphase Flow, v. 15, n. 2, p. 173–191. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/0301-9322(89)90069-4>. . 

LIMA, L. E. M. (2011). Análise do Modelo de Mistura Aplicado em Escoamentos 
Isotérmicos Gás-Líquido. Universidade Estadual de Campinas. 

LIMA, L. E. M.; ROSA, E. S. (2008). Aplicação do Modelo de Mistura 1D em 
Escoamento Vertical Ascendentes de Golfadas de Ar e Água. 12th Brazilian Congress 
of Thermal Engineering and Sciences (ENCIT). Anais... . Belo Horizonte, MG. 

Manual: Demodulador CD-23. .Disponível em: <www.validyne.com>. Acesso em: 
18/8/2012. 



Referências Bibliográficas  
 

100 
 

Manual: Medidor de Pressão Diferencial Validyne DP-15. .Disponível em: 
<http://www.validyne.com/>. Acesso em: 18/8/2012. 

MENDES, F. A. A. (2012). Estudo experimental, simulação numérica e modelagem 
fenomenológica da separação gravitacional de gás no fundo de poços direcionais. 
Universidade de São Paulo. 

MENDES, F. A. A.; RODRIGUEZ, O. M. H.; ESTEVAM, V.; LOPES, D. (2011). 
Flow patterns in inclined gas-liquid annular duct flow. WIT Transactions on 
Engineering Sciences. Anais... v. 70, p.271–283. Kos, Greece. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.2495/MPF110231>. Acesso em: 28/8/2012. 

MISHIMA, K.; ISHII, M. (1984). Flow regime transition criteria for upward two-phase 
flow in vertical tubes. International Journal of Heat and Mass Transfer, v. 27, n. 5, 
p. 723–737. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001793108490142X>. . 

MME. (2011). Resenha energética brasileira. . Brasília-DF: Ministério de Minas e 
Energia. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/3_-
_Resenha_Energetica/Resenha_Energetica_2010_-_PRELIMINAR.pdf>. . 

NEAL, L. G. (1963). An Analysis of Slip in Gas-Liquid Flow Applicable to the 
Bubble and Slug Flow Regimes. Kjeller. . 

NICKLIN, D. J.; WILKES, J. O.; DAVIDSON, J. F. (1962). Two-Phase Flow in 
Vertical Tubes. Chemical Engineering Research and Design, v. 40a, p. 61–68. 
Disponível em: <http://archive.icheme.org/cgi-
bin/somsid.cgi?type=header&record=814>. . 

OSAMUSALI, S. I.; CHANG, J. S. (1988). Two phase flow regime transition in a 
horizontal pipe and annulus flow under gas-liquid two-phase flow. American Society of 
Mechanical Engineers, Fluids Engineering Division (Publication) FED. Anais... v. 72, 
p.63–69. McMaster Univ, Canada. Disponível em: 
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
0024172380&partnerID=40&md5=9dbb0e346ea0d2d7719b134784b0c0b0>. . 

OZAR, B.; JEONG, J. J.; DIXIT, A. et al. (2008). Flow structure of gas-liquid two-
phase flow in an annulus. Chemical Engineering Science, v. 63, n. 15, p. 3998–4011. 
Langford Lane, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, United Kingdom. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2008.04.042>. . 

PEREIRA, C. C. (2011). Estudo Experimental e Modelagem do Escoamento 
Estratificado Ondulado Óleo-Água. USP. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-15052011-101158/pt-br.php>. 
. 

PETALAS, N.; AZIZ, K. (1998). A Mechanistic Model For Multiphase Flow In Pipes. 
Proceedings of Annual Technical Meeting. Anais... . Society of Petroleum Engineers. 



Referências Bibliográficas  
 

101 
 

Disponível em: <http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=PETSOC-
98-39&soc=PETSOC>. Acesso em: 6/6/2012. 

PRESS, W. H.; TEUKOLSKY, S. A.; VETTERLING, W. T.; FLANNERY, B. P.; 
METCALF, M. (1992). Numerical Recipes in FORTRAN 77: The Art of Scientic 
Computing. 2 edition ed. Cambridge University Press. . 

RODRIGUEZ, I. H. (2009). Estudo do Fenômeno de Redução de Atrito em 
Escoamento Disperso Óleo - Água em Tubulação Horizontal. USP. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-09122009-172115/en.php>. 
Acesso em: 21/5/2011. 

RODRIGUEZ, O M H. (2010). Modelagem de Escoamento Bifásico em Tubulações. . 

RODRIGUEZ, O M H (ED.). (2011). Escoamento Multifásico. 1st ed. Rio de Janeiro: 
ABCM. . 

ROSA, E. S. (2006). Análise de Escoamentos em Golfadas de Óleos Pesados e de 
Emulsões Óleo-água. Campinas - SP. . 

SADATOMI, M.; SATO, Y.; SARUWATARI, S. (1982). Two-phase flow in vertical 
noncircular channels. International Journal of Multiphase Flow , v. 8, n. 6, p. 641–
655. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V45-47YSC6C-
CX/2/34cd6c0f49c3e3d37c7f314cb415cbd5>. . 

SCHLEGEL, J. P.; SAWANT, P.; PARANJAPE, S. et al. (2009). Void fraction and 
flow regime in adiabatic upward two-phase flow in large diameter vertical pipes. 
Nuclear Engineering and Design, v. 239, n. 12, p. 2864–2874. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549309004026>. . 

SHAWKAT, M. E.; CHING, C. Y.; SHOUKRI, M. (2008). Bubble and liquid 
turbulence characteristics of bubbly flow in a large diameter vertical pipe. 
International Journal of Multiphase Flow , v. 34, n. 8, p. 767–785. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030193220800027X>. . 

SHEN, X.; MATSUI, R.; MISHIMA, K.; NAKAMURA, H. (2010). Distribution 
parameter and drift velocity for two-phase flow in a large diameter pipe. Nuclear 
Engineering and Design, v. 240, n. 12, p. 3991–4000. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V4D-4YC39XV-
1/2/a923723e1e962e3b41daa9472ef432d8>. . 

SHOHAM, O. (2006). Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-phase Flow in 
Pipes. Society of Petroleum. . 

SUN, X.; KURAN, S.; ISHII, M. (2004). Cap bubbly-to-slug flow regime transition in a 
vertical annulus. Experiments in Fluids, v. 37, n. 3, p. 458–464. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s00348-004-0809-z>. . 

TAITEL, Y.; BARNEA, D.; DUKLER, A. E. (1980). Modelling flow pattern transitions 
for steady upward gas-liquid flow in vertical tubes. AICHE. J. , v. 26, n. 3 , May 1980, 



Referências Bibliográficas  
 

102 
 

p. 345–354. Disponível em: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
0018967113&partnerID=40&md5=9c3984d49bb25354beede8e756e35f17>. . 

TAITEL, Y.; DUKLER, A. E. (1976). A model for Predicting Flow Regime Transitions 
in Horizontal and Near Horizontal Gas-Liquid Flow. AICHE JOURNAL , v. 22, n. 1, 
p. 47–55. 

TAYLOR, J. R. (1996). An Introduction to Error Analysis: The Study of 
Uncertainties in Physical Measurements. 2nd ed. University Science Books. . 

VIDAL, L. E. O. (2010). Separação Gravitacional de Gás em um Duto Anular 
Inclinado: Estudo Experimental e Modelagem Fenomenológica. USP. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-08062010-143118/pt-
br.php>. . 

VIDAL, L. E. O.; RODRIGUEZ, O M H; STEVAM, V.; LOPES, D. (2010). A New 
Approach for Gas Separation in Pumped Directional Wells. Proceedings of the 2010 
SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference - LACPEC10. 
Anais... . 

WALLIS, G. B. (1969). One-Dimensional Two-Phase Flow. 1 ed ed. Mcgraw-Hill 
(Tx). . 

WHALLEY, P. B. (1987). Boiling, condensation, and gas-liquid flow. Clarendon 
Press. . 

WHITE, F. M. (2006). Fluid Mechanics. sixth ed. McGraw-Hill. . 

WONGWISES, S.; PIPATHATTAKUL, M. (2006). Flow pattern, pressure drop and 
void fraction of two-phase gas-liquid flow in an inclined narrow annular channel. 
Experimental Thermal and Fluid Science, v. 30, n. 4, p. 345–354. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2005.08.002>. . 

ZUBER, N.; FINDLAY, J. A. (1965). Average Volumetric Concentration in Two-Phase 
Flow Systems. Journal of Heat Transfer, v. 87, n. 4, p. 453–&. Disponível em: <<Go 
to ISI>://A19657003200005>. .  



 

103 
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ANEXO B - DADOS EXPERIMENTAIS COLETADOS E RESPECTIVOS DESVIOS 

Pto gMɺ  

(Kg/s) 
δ gMɺ  

(%)  
Ql 

(dm3/s) 
δQl 
(%)  T0 (K) δT0 

(%)  
Pduto 
(Pa) 

δP 
(%)  αg 

δ αg 
(%)  

j l 
(m/s) 

δ j l 
(%)  j g (m/s) δj g 

(%)  
∆PV 
(Pa) 

δ ∆PV 
(%)  αgV 

δαgV 
(%)  

1 0,00011637 8% 0,048 1,0% 304,29 0,4% 164433,69 1,2% 0,012 0,43% 0,009 1,0% 0,0101 8,5% -139,10 7,9% 0,013 7,9% 
2 0,00011553 8% 0,076 1,0% 304,34 0,4% 146108,14 1,4% 0,010 0,43% 0,015 1,0% 0,0111 7,9% -137,12 8,0% 0,013 8,0% 
3 0,00011000 9% 0,103 1,0% 301,68 0,4% 162194,83 1,2% 0,010 0,43% 0,020 1,0% 0,0098 8,9% -138,69 7,9% 0,013 7,9% 
4 0,00011580 9% 0,209 1,0% 302,03 0,4% 167491,31 1,2% 0,010 0,43% 0,040 1,0% 0,0100 8,7% -139,56 7,9% 0,013 7,9% 
5 0,00011220 9% 0,311 1,0% 302,58 0,4% 157468,40 1,3% 0,009 0,43% 0,059 1,0% 0,0102 8,6% -133,39 8,2% 0,013 8,2% 
6 0,00009047 10% 0,407 1,0% 302,84 0,4% 133473,24 1,5% 0,006 0,43% 0,077 1,0% 0,0095 9,6% -107,18 10,3% 0,010 10,3% 
7 0,00008933 10% 0,505 1,0% 303,15 0,4% 129029,59 1,6% 0,007 0,43% 0,096 1,0% 0,0097 9,5% -108,03 10,2% 0,010 10,2% 
8 0,00020007 8% 1,011 0,8% 299,62 0,4% 295350,92 0,7% 0,004 0,43% 0,192 0,8% 0,0104 7,5% -47,62 23,1% 0,005 23,1% 
9 0,00022403 8% 1,217 0,8% 300,29 0,4% 361072,07 0,6% 0,002 0,43% 0,231 0,8% 0,0097 7,8% -10,27 107,1% 0,001 107,1% 

10 0,00016507 6% 0,054 0,8% 302,43 0,4% 157865,48 1,3% 0,022 0,43% 0,010 0,8% 0,0149 5,8% -213,96 5,1% 0,021 5,1% 
11 0,00015047 6% 0,079 0,8% 303,14 0,4% 143753,52 1,4% 0,020 0,43% 0,015 0,8% 0,0147 6,0% -205,45 5,4% 0,020 5,4% 
12 0,00016817 6% 0,103 0,8% 304,06 0,4% 165286,00 1,2% 0,017 0,43% 0,020 0,8% 0,0145 5,9% -196,63 5,6% 0,019 5,6% 
13 0,00016150 6% 0,208 0,8% 304,50 0,4% 166758,82 1,2% 0,018 0,43% 0,040 0,8% 0,0138 6,1% -174,65 6,3% 0,017 6,3% 
14 0,00012773 6% 0,308 0,8% 304,64 0,4% 114934,62 1,7% 0,021 0,43% 0,059 0,8% 0,0151 6,2% -169,37 6,5% 0,016 6,5% 
15 0,00011723 7% 0,408 0,8% 304,60 0,4% 107673,10 1,9% 0,015 0,43% 0,078 0,8% 0,0147 6,5% -160,38 6,9% 0,015 6,9% 
16 0,00011967 6% 0,514 0,8% 304,81 0,4% 110304,32 1,8% 0,015 0,43% 0,098 0,8% 0,0148 6,5% -157,41 7,0% 0,015 7,0% 
17 0,00029860 5% 1,007 1,0% 304,51 0,4% 324714,53 0,6% 0,008 0,43% 0,192 1,0% 0,0141 5,3% -75,43 14,6% 0,007 14,6% 
18 0,00033247 5% 1,198 1,0% 304,14 0,4% 357094,18 0,6% 0,007 0,43% 0,228 1,0% 0,0145 5,2% -49,66 22,2% 0,005 22,2% 
19 0,00023343 4% 0,206 1,0% 301,69 0,4% 176552,36 1,1% 0,023 0,43% 0,039 1,0% 0,0191 4,5% -228,62 4,8% 0,022 4,8% 
20 0,00024650 4% 0,307 1,0% 301,51 0,4% 171884,69 1,2% 0,025 0,43% 0,058 1,0% 0,0207 4,1% -227,73 4,8% 0,022 4,8% 
21 0,00020827 4% 0,408 0,8% 301,62 0,4% 146694,99 1,4% 0,021 0,43% 0,078 0,8% 0,0201 4,4% -221,69 5,0% 0,021 5,0% 
22 0,00019333 5% 0,514 0,8% 301,63 0,4% 136883,11 1,5% 0,021 0,43% 0,098 0,8% 0,0199 4,6% -205,70 5,3% 0,020 5,3% 
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23 0,00025730 4% 0,765 0,8% 301,32 0,4% 190319,85 1,1% 0,018 0,43% 0,145 0,8% 0,0201 4,2% -180,29 6,1% 0,017 6,1% 
24 0,00045360 4% 0,965 0,8% 301,06 0,4% 355481,93 0,6% 0,010 0,43% 0,184 0,8% 0,0198 3,8% -136,76 8,0% 0,013 8,0% 
25 0,00021133 4% 0,052 0,8% 298,30 0,4% 150400,06 1,3% 0,030 0,43% 0,010 0,8% 0,0198 4,5% -255,83 4,3% 0,025 4,3% 
26 0,00023733 4% 0,079 0,8% 299,58 0,4% 169516,73 1,2% 0,027 0,43% 0,015 0,8% 0,0200 4,3% -259,03 4,2% 0,025 4,2% 
27 0,00023900 4% 0,100 0,8% 300,08 0,4% 168284,10 1,2% 0,027 0,43% 0,019 0,8% 0,0203 4,2% -241,48 4,6% 0,023 4,6% 
28 0,00042433 2% 0,051 0,8% 301,72 0,4% 148355,11 1,3% 0,063 0,44% 0,010 0,8% 0,0394 2,2% -500,28 2,2% 0,048 2,2% 
29 0,00039487 2% 0,078 0,8% 301,56 0,4% 140170,25 1,4% 0,058 0,44% 0,015 0,8% 0,0387 2,3% -488,56 2,3% 0,047 2,3% 
30 0,00038833 2% 0,104 0,8% 301,53 0,4% 135438,56 1,5% 0,053 0,44% 0,020 0,8% 0,0393 2,3% -470,59 2,3% 0,045 2,3% 
31 0,00040580 2% 0,203 0,8% 301,43 0,4% 144063,98 1,4% 0,055 0,44% 0,039 0,8% 0,0392 2,3% -480,62 2,3% 0,046 2,3% 
32 0,00039027 2% 0,304 0,8% 301,28 0,4% 138389,01 1,4% 0,055 0,44% 0,058 0,8% 0,0392 2,3% -414,24 2,7% 0,040 2,7% 
33 0,00038510 2% 0,410 1,0% 301,19 0,4% 136283,33 1,5% 0,049 0,44% 0,078 1,0% 0,0394 2,3% -410,05 2,7% 0,040 2,7% 
34 0,00039490 2% 0,512 1,0% 299,27 0,4% 145739,81 1,4% 0,044 0,44% 0,097 1,0% 0,0384 2,3% -395,75 2,8% 0,038 2,8% 
35 0,00048173 2% 0,764 1,0% 300,19 0,4% 181591,91 1,1% 0,040 0,43% 0,145 1,0% 0,0391 2,2% -362,74 3,0% 0,035 3,0% 
36 0,00068877 2% 1,030 0,8% 302,00 0,4% 267243,12 0,7% 0,035 0,43% 0,196 0,8% 0,0396 2,0% -298,11 3,7% 0,029 3,7% 
37 0,00055830 3% 1,116 0,8% 302,88 0,4% 296191,35 0,7% 0,024 0,43% 0,212 0,8% 0,0292 2,7% -185,78 5,9% 0,018 5,9% 
38 0,00022123 4% 0,101 0,8% 303,28 0,4% 166412,79 1,2% 0,027 0,43% 0,019 0,8% 0,0190 4,5% -230,31 4,8% 0,022 4,8% 
39 0,00022633 7% 1,195 0,8% 303,32 0,4% 348249,45 0,6% 0,005 0,43% 0,227 0,8% 0,0101 7,5% 2,58 426,4% 0,000 426,4% 
40 0,00012130 9% 0,764 0,8% 302,51 0,4% 182260,58 1,1% 0,009 0,43% 0,145 0,8% 0,0099 8,7% -65,04 16,9% 0,006 16,9% 
41 0,00017740 6% 0,767 0,8% 302,70 0,4% 181770,62 1,1% 0,013 0,43% 0,146 0,8% 0,0145 5,9% -112,86 9,7% 0,011 9,7% 

Tabela B-1:Valores experimentais para duto inclinado a 45º e respectivas precisões 
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Pto gMɺ  (Kg/s) δ gMɺ  

(%)  
Ql 

(dm3/s) 
δQl 
(%)  

T0 
(K)  

δT0 
(%)  

Pduto 
(Pa) 

δP 
(%)  αg 

δ αg 
(%)  j l (m/s) δ j l 

(%)  j g (m/s) δj g (%) ∆PV 
(Pa) 

δ ∆PV 
(%)  αgV 

δαgV 
(%)  

32 0,00019800 9% 1,275 1,0% 299 0,4% 363721,40 0,5% 0,013 0,30% 0,242 1,0% 0,0091 9,0% -59,77 18,4% 0,004 18,4% 
33 0,00047677 4% 1,191 1,0% 298 0,4% 377748,24 0,5% 0,031 0,31% 0,226 1,0% 0,0208 3,8% -352,19 3,1% 0,024 3,1% 
34 0,00012547 9% 0,756 1,0% 299 0,4% 200776,66 1,0% 0,014 0,30% 0,144 1,0% 0,0103 9,1% -155,07 7,1% 0,011 7,1% 
35 0,00035333 4% 1,016 1,0% 300 0,4% 300850,98 0,7% 0,028 0,31% 0,193 1,0% 0,0194 4,3% -339,46 3,2% 0,023 3,2% 
36 0,00029333 4% 0,768 1,0% 300 0,4% 242097,02 0,8% 0,021 0,30% 0,146 1,0% 0,0198 4,4% -373,65 2,9% 0,026 2,9% 
37 0,00015937 9% 1,020 1,0% 300 0,4% 272714,68 0,7% 0,012 0,30% 0,194 1,0% 0,0097 8,9% -107,70 10,2% 0,007 10,2% 
38 0,00085023 2% 1,009 1,0% 300 0,4% 364228,61 0,5% 0,056 0,31% 0,192 1,0% 0,0383 2,1% -769,10 1,4% 0,053 1,4% 
39 0,00013873 9% 0,051 0,8% 301 0,4% 222799,40 0,9% 0,023 0,30% 0,010 0,8% 0,0101 8,8% -283,65 3,9% 0,019 3,9% 
40 0,00012687 9% 0,103 0,8% 302 0,4% 207930,94 1,0% 0,012 0,30% 0,020 0,8% 0,0100 9,1% -251,06 4,4% 0,017 4,4% 
41 0,00010693 10% 0,202 0,8% 302 0,4% 181574,75 1,1% 0,015 0,30% 0,038 0,8% 0,0096 9,9% -199,16 5,5% 0,014 5,5% 
42 0,00009457 10% 0,311 0,8% 302 0,4% 153619,24 1,3% 0,024 0,30% 0,059 0,8% 0,0101 10,0% -181,49 6,1% 0,012 6,1% 
43 0,00008760 10% 0,407 0,8% 302 0,4% 146052,67 1,4% 0,015 0,30% 0,077 0,8% 0,0098 10,5% -162,52 6,8% 0,011 6,8% 
44 0,00008380 11% 0,110 0,8% 302 0,4% 148394,70 1,3% 0,018 0,30% 0,021 0,8% 0,0092 11,1% -215,03 5,1% 0,015 5,1% 
45 0,00008730 11% 0,515 0,8% 297 0,4% 148562,18 1,3% 0,014 0,30% 0,098 0,8% 0,0097 10,8% -160,39 6,9% 0,011 6,9% 
46 0,00015707 7% 0,043 0,8% 299 0,4% 186784,08 1,1% 0,032 0,31% 0,008 0,8% 0,0136 6,9% -403,91 2,7% 0,028 2,7% 
47 0,00015560 7% 0,051 0,8% 301 0,4% 180371,72 1,1% 0,034 0,31% 0,010 0,8% 0,0139 6,8% -422,73 2,6% 0,029 2,6% 
48 0,00018620 6% 0,659 1,0% 303 0,4% 221432,02 0,9% 0,019 0,30% 0,125 1,0% 0,0138 6,5% -234,56 4,7% 0,016 4,7% 
49 0,00018570 6% 0,768 1,0% 301 0,4% 217466,94 0,9% 0,019 0,30% 0,146 1,0% 0,0142 6,5% -244,89 4,5% 0,017 4,5% 
50 0,00022890 6% 1,022 1,0% 300 0,4% 283706,33 0,7% 0,019 0,30% 0,194 1,0% 0,0134 6,4% -197,46 5,6% 0,014 5,6% 
51 0,00027800 6% 1,174 1,0% 300 0,4% 345265,88 0,6% 0,020 0,30% 0,223 1,0% 0,0134 6,1% -169,50 6,5% 0,012 6,5% 
52 0,00018923 6% 0,102 0,8% 299 0,4% 217812,86 0,9% 0,032 0,31% 0,019 0,8% 0,0141 6,4% -403,45 2,7% 0,028 2,7% 
53 0,00012310 8% 0,209 0,8% 299 0,4% 147137,07 1,4% 0,025 0,31% 0,040 0,8% 0,0137 7,6% -332,87 3,3% 0,023 3,3% 
54 0,00012413 7% 0,313 0,8% 299 0,4% 143075,89 1,4% 0,020 0,30% 0,060 0,8% 0,0143 7,4% -310,92 3,5% 0,021 3,5% 
55 0,00013750 7% 0,413 0,8% 299 0,4% 168381,70 1,2% 0,021 0,30% 0,078 0,8% 0,0134 7,4% -263,15 4,2% 0,018 4,2% 
56 0,00014330 7% 0,514 0,8% 299 0,4% 170952,60 1,2% 0,021 0,30% 0,098 0,8% 0,0138 7,1% -255,43 4,3% 0,017 4,3% 
57 0,00026853 5% 0,052 0,8% 299 0,4% 222486,10 0,9% 0,047 0,31% 0,010 0,8% 0,0195 4,6% -627,78 1,8% 0,043 1,8% 
58 0,00026873 5% 0,101 0,8% 298 0,4% 218606,45 0,9% 0,044 0,31% 0,019 0,8% 0,0198 4,5% -578,25 1,9% 0,040 1,9% 
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59 0,00025283 5% 0,154 0,8% 298 0,4% 208823,37 1,0% 0,040 0,31% 0,029 0,8% 0,0196 4,6% -529,17 2,1% 0,036 2,1% 
60 0,00023430 5% 0,203 0,8% 299 0,4% 196338,86 1,0% 0,036 0,31% 0,039 0,8% 0,0193 4,8% -503,40 2,2% 0,034 2,2% 
61 0,00018093 5% 0,306 0,8% 302 0,4% 149112,35 1,3% 0,033 0,31% 0,058 0,8% 0,0196 5,1% -421,79 2,6% 0,029 2,6% 
62 0,00017617 5% 0,407 0,8% 303 0,4% 144449,59 1,4% 0,032 0,31% 0,077 0,8% 0,0197 5,2% -392,49 2,8% 0,027 2,8% 
63 0,00017170 5% 0,513 0,8% 303 0,4% 141484,87 1,4% 0,031 0,31% 0,098 0,8% 0,0197 5,2% -357,23 3,1% 0,024 3,1% 
64 0,00032290 4% 0,779 1,0% 300 0,4% 264435,04 0,8% 0,029 0,31% 0,148 1,0% 0,0200 4,3% -379,43 2,9% 0,026 2,9% 
65 0,00060717 3% 1,032 1,0% 301 0,4% 344222,25 0,6% 0,044 0,31% 0,196 1,0% 0,0288 2,8% -542,29 2,0% 0,037 2,0% 
66 0,00051490 3% 0,761 1,0% 301 0,4% 290643,47 0,7% 0,043 0,31% 0,145 1,0% 0,0289 2,9% -591,55 1,9% 0,040 1,9% 
67 0,00035680 3% 0,511 0,8% 301 0,4% 196756,77 1,0% 0,049 0,31% 0,097 0,8% 0,0294 3,1% -659,42 1,7% 0,045 1,7% 
68 0,00031323 3% 0,410 0,8% 300 0,4% 170022,33 1,2% 0,048 0,31% 0,078 0,8% 0,0297 3,3% -663,59 1,7% 0,045 1,7% 
69 0,00022060 4% 0,306 0,8% 302 0,4% 117846,07 1,7% 0,050 0,31% 0,058 0,8% 0,0299 3,7% -656,59 1,7% 0,045 1,7% 
70 0,00021757 4% 0,200 0,8% 302 0,4% 117195,15 1,7% 0,053 0,31% 0,038 0,8% 0,0295 3,7% -706,49 1,6% 0,048 1,6% 
71 0,00021130 4% 0,159 0,8% 302 0,4% 115787,49 1,7% 0,055 0,31% 0,030 0,8% 0,0289 3,8% -719,72 1,5% 0,049 1,5% 
72 0,00034527 3% 0,315 0,8% 304 0,4% 139779,22 1,4% 0,068 0,31% 0,060 0,8% 0,0390 2,6% -893,24 1,2% 0,061 1,2% 
73 0,00025700 3% 0,409 0,8% 301 0,4% 106157,78 1,9% 0,060 0,31% 0,078 0,8% 0,0387 3,0% -772,60 1,4% 0,053 1,4% 
74 0,00044807 2% 0,513 0,8% 302 0,4% 182191,33 1,1% 0,059 0,31% 0,098 0,8% 0,0396 2,4% -819,56 1,3% 0,056 1,3% 
75 0,00065740 2% 0,761 1,0% 305 0,4% 275918,21 0,7% 0,056 0,31% 0,145 1,0% 0,0385 2,1% -760,97 1,4% 0,052 1,4% 
76 0,00112470 1% 0,763 1,0% 306 0,3% 311910,93 0,6% 0,080 0,31% 0,145 1,0% 0,0579 1,4% -1139,3 1,0% 0,078 1,0% 
77 0,00093990 1% 0,506 0,8% 306 0,3% 252935,65 0,8% 0,088 0,32% 0,096 0,8% 0,0593 1,4% -1271,3 0,9% 0,087 0,9% 
78 0,00016393 7% 0,151 0,8% 306 0,3% 202466,39 1,0% 0,025 0,31% 0,029 0,8% 0,0131 6,8% -320,01 3,4% 0,022 3,4% 
79 0,00012900 9% 0,155 0,8% 307 0,3% 208857,66 1,0% 0,017 0,30% 0,029 0,8% 0,0100 8,8% -216,84 5,1% 0,015 5,1% 
80 0,00014020 9% 0,073 0,8% 306 0,3% 223079,88 0,9% 0,021 0,30% 0,014 0,8% 0,0102 8,5% -259,58 4,2% 0,018 4,2% 
81 0,00144630 1% 0,950 1,0% 306 0,3% 408270,20 0,5% 0,078 0,31% 0,181 1,0% 0,0576 1,3% -1083,6 1,0% 0,074 1,0% 
82 0,00013810 7% 0,077 0,8% 307 0,3% 163835,48 1,2% 0,027 0,31% 0,015 0,8% 0,0136 7,0% -353,57 3,1% 0,024 3,1% 
83 0,00021840 5% 0,070 0,8% 307 0,3% 184604,76 1,1% 0,042 0,31% 0,013 0,8% 0,0191 4,8% -556,13 2,0% 0,038 2,0% 

Tabela B-2: Valores experimentais para duto na vertical e respectivas precisões 
Os pontos de 1 a 31 foram descartados devido à descalibração do equipamento mencionado no capítulo 3. 
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ANEXO C - CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA 

DIVERSORA.  
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ANEXO D - CARACTERÍSTICAS DO ATUADOR 

PNEUMÁTICO. 
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ANEXO E - INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO 

TRANSDUTOR DIFERENCIAL DE PRESSÃO VALIDYNE®. 

Retirado do manual do transdutor no site da Valydine (www.valydine.com). 

E.1 Montagem e instalação 

Antes de montar, instalar o encanamento, certifique-se de fazer uma calibração 

do sistema (ver parte de calibração mais adiante). Transdutores com partes fêmeas 1/8-

27NPT geralmente podem ser apoiados por conexões de tubos rígidos, no entanto, 

transdutores conectados a sistemas de tubos devem ser conectados a um suporte para 

prevenir fadiga nas conexões de tubos. A seguir estão os passos para montar o 

transdutor corretamente: 

1) Como as maiorias dos transdutores possuem furos no corpo para por 

parafusos, verifique a tabela de tamanho de parafuso. 

2) Se a unidade está montada com parafusos no seu corpo, certifique-se que a 

superfície montada é plana para não causar fadiga no corpo do transdutor. Em 

transdutores de baixos intervalos de leitura, tal fadiga pode causar pequenos 

deslocamentos zero que podem se tornar piores devido a pequenas mudanças de 

temperatura. 

3) Se possível monte o transdutor de modo que o diafragma esteja no plano 

vertical. Montagens verticais devem ser rígidas já que qualquer mudança na montagem 

causará um deslocamento zero devido à gravidade. Esse tipo de montagem tem duas 

vantagens. Primeiramente, ele proporciona uma deflexão gravitacional zero no 

diafragma. Adicionalmente, ele permite que partículas e sujeiras se depositem fora da 

borda da cavidade de pressão, onde elas não prejudicarão o movimento do diafragma. 

4) Se você montar o transdutor acima da medição do ponto de pressão, ele 

captura menos sujeira e o interior permanecerá mais limpo. 
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5) Quando você montar o transdutor, certifique-se de deixar espaço para o 

conector elétrico e para o acesso as portas de sangria. 

E.2 Conexões de tubos 

Faça as conexões de tubos que permitam que você remova o transdutor se 

necessário sem desligar o sistema inteiro. 

1) Se você estiver usando o transdutor para medição de pressão (psig) onde uma 

porta esteja aberta para a atmosfera, instale uma válvula de desligamento simples para o 

transdutor, cubra a porta aberta para o transdutor com filtro poroso para prevenir a 

entrada de poeira; uma tampa plástica com pequeno orifício estofado é suficiente. 

2) Se você estiver usando uma unidade para medição de diferencial de pressão 

através de uma abertura ou filtro, isto requer um esquema de válvulas mais extensivo 

para ser colocado em funcionamento e também para que seja removido sem dano de 

sobrepressão, nesse caso use um arranjo de válvulas conforme a figura abaixo:  

 
Figura E-1:.Arranjo típico de válvulas do transdutor de pressão. 

3) Para pressurizar o transdutor diferencial de pressão com segurança feche a 

válvula de dreno e abra a válvula de passagem. Então abra ambas as válvulas de 

fechamento para aplicar a pressão em ambos os lados do transdutor. Finalmente, feche a 

válvula de passagem. 

4) Para despressurizar o transdutor abra a válvula de passagem feche as válvulas 

de fechamento e abra as válvulas de dreno. 

Tomada de 

pressão 
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E.3 Conexões de pressão 

A parte fêmea de pressão 1/8-27NPT aceita o tubo americano padrão. Para evitar 

dano a caixa do transdutor, certifique-se de seguir o procedimento abaixo a risca, de 

outra forma, esforços para fazer o conector encaixar podem causar fadiga na caixa ao 

redor da porta de pressão. 

1) antes de conectar o tubo ao transdutor, certifique-se que o tubo está livre de 

incrustação interna e verifique se as linhas estão limpas ou danificadas. 

2) Envolva o tubo com duas camadas com 1” de largura de fita teflon para tubos  

3) Ao envolver, estique a fita para ela se adaptar bem e não ficar frouxa, também 

envolva na direção da linha. O teflon funciona como lubrificante e selante, minimizando 

o esfolamento da linha e torna a desmontagem mais fácil. 

4) Para conectar o cano ou ajustar, aperte-o com uma pequena chave até travar, 

então gire mais meia volta. 

E.4 Sangria do transdutor 

A maior parte dos transdutores da Validyne é equipado com portas de sangria 

para facilitar a limpeza e preenchimento das cavidades de pressão. Essa porta é fechada 

por um conjunto de parafusos fabricados para carregar um lavador chato e circular de 

teflon no seu final interior que funciona como um selo da porta de sangria. 

1) Para medir a pressão estática não é necessário preencher a cavidade do 

transdutor com ar; pois qualquer ar ou gás aprisionado transmitirá pressão ao diafragma. 

2) Quando houver mudanças na resposta para a pressão dinâmica, ou quando 

oscilações em sistemas preenchidos com líquidos forem importantes, certifique-se de 

que a cavidade de pressão e as conexões do transdutor estejam livres de gás. Agindo 

como uma mola pneumática o gás aprisionado pode reduzir seriamente a frequência da 

resposta do sistema de medição. 

3) Para remover o gás da cavidade de pressão, afrouxe o parafuso de sangria, 

uma ou duas voltas, com a pressão do sistema ligado. Para prevenir a perda do limpador 
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teflon, não remova o parafuso da sangria. Depois que o gás interno tenha sido expelido, 

o liquido sairá ao redor do parafuso. Feche o parafuso com força e enxugue o excesso 

de liquido. 

E.5 Calibração 

Como a saída depende do ponto onde você ajusta o zero, ganho e outros 

controles, a calibração do sistema é necessária para obter uma relação conhecida entre 

pressão de entrada e leitura de saída. 

1) Leia a seção de calibração da sua unidade antes de calibrar o seu sistema. 

Esse passo é necessário porque os diversos carregadores demoduladores Validyne, de 

indicação do diferencial de pressão, diferem em suas capacidades de controle, indo de 

simples zero, controles estendidos a sofisticados controles suprimidos, auto zero e fase. 

2) Use uma fonte de pressão conhecida para calibrar o seu sistema. 

3) Para maior precisão calibre o transdutor e o carregador demodulador com o 

mesmo cabeamento que você utilizará, preferivelmente com o carregador demodulador 

na sua locação de instalação se um cabo de 30m ou mais estiver envolvido. Isto também 

ajudará a testar a instalação. Uma vez que você tiver calibrado as posições de controle 

do seu sistema, grave-as ou trave-as para o caso de você precisar recalibrá-las devido a 

acidentes ou erros humanos. 

E.6 Troca de diafragma 

E.6.1 Desmontagem e limpeza 

1) Remova os parafusos de cada lado do transdutor com uma chave de boca. 

2) Separe as duas metades da caixa e remova o diafragma cuidadosamente. 

3) Limpe o diafragma e as metades da caixa com um solvente como freon ou 

álcool. Certifique-se que nenhuma partícula ou matéria permaneça interferindo na 

mobilidade do diafragma (a distância entre o diafragma e a caixa é de apenas 0,13mm 

no centro) ou nos anéis. 
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E.6.2  Remontagem 

A Validyne recomenda que você remonte o transdutor enquanto ele estiver 

conectado ao carregador demodulador. Para obter uma referência zero, zere o indicador 

antes de conectar ao transdutor, o indicador é especialmente útil durante o aperto final 

dos parafusos do corpo, já que ele mostrará os efeitos dos apertos de cada parafuso. É 

desnecessário ajustar os parafusos para obter uma saída de zero absoluto, mas ela deve 

estar entre +/- 0% do total e não ser muito sensível no aperto de cada parafuso. 

1) Para remontar, coloque os anéis de borracha em cada metade e o diafragma 

entre estas metades, se o diafragma for corrugado, coloque a porção corrugada em 

direção a metade negativa da caixa. 

2) Certifique-se que os buracos do diafragma estejam alinhados exatamente com 

os buracos das metades da caixa, e substitua os parafusos do corpo em um lado do 

transdutor, aperte os parafusos até eles travarem. 

3) Inspecione os outros buracos dos parafusos do diafragma para ver se eles 

estão alinhados com os buracos das metades das caixas e substitua os últimos parafusos; 

aperte todos os parafusos aos valores de torque da tabela de torque de parafusos de 

corpo. Se uma chave de torque não estiver disponível, aperte os parafusos tanto quanto 

possível. Certifique-se que as linhas dos parafusos de corpo não prendam nos buracos 

do diafragma, e que os anéis de borracha estejam nos seus lugares ou o zero do 

transdutor pode se deslocar para fora da tolerância. 

4) Antes de calibrar, alterne a pressão do transdutor entre 0 e 100% para 

acomodar o diafragma corretamente. Algumas alternações de temperatura também 

podem ajudar na estabilização. 

E.7  Calibração do demodulador do validyne®. 

Extraído do “Manual: Medidor de Pressão Diferencial Validyne DP-15” e do 

“Manual: Demodulador CD-23”. 

O CD 23 (indicador digital de pressão) é um corpo de metal com controles 

indicadores localizados no painel frontal, a parte traseira contém o cabo de força AC, o 
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conector da entrada elétrica do transdutor e terminais de saída analógico para conexão 

com computadores. 

O CD 23 consiste de um demodulador, um indicador digital LEAD com 

interruptor de intervalo correspondente, controles de zero e intervalos e cabeamento 

associado. Todos os circuitos são operados através de uma fonte interna regulada. A 

força primária se origina de uma linha de força de 120 V 60 Hz AC. 

O demodulador fornece uma voltagem de excitação de 5Vrms e uma onda 

senoidal de 5 KHz para o transdutor. O transdutor por sua vez fornece um sinal de saída 

para a entrada do demodulador (um conector da entrada do transdutor) onde o sinal é 

amplificado, demodulado e filtrado. O sinal então emerge como sinal DC que é 

proporcional a pressão física aplicada ao transdutor. 

Esse sinal é fornecido nas conexões de saída analógica localizadas na parte 

traseira do instrumento e através de uma rede atenuadora ao mostrador digital localizado 

na parte frontal do instrumento. 

E.7.1 Procedimento de calibração 

Antes de qualquer operação calibre o transdutor que deve estar apropriadamente 

conectado ao CD 23. 

a) Ligue o aparelho (Power); 

b) Coloque o interruptor RANGE na posição LO (LOW) sem nenhuma pressão 

aplicada ao transdutor, coloque o controle de ajuste zero até 0,00 no mostrador, depois 

trave o mostrador na posição. 

c) Coloque o interruptor RANGE na posição HI (HIGHT) aplique 100% de 

pressão no transdutor ajuste o controle SPAN para uma leitura de 100,0% no display, 

trave o DIAL e libere a pressão do transdutor. 

d) Após a calibração registre as posições dos controles zero e SPAN para 

auxiliar o reajuste do aparelho no caso dele ser inadvertidamente alterado. 
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E.7.2 Procedimento Operacional 

Após calibrar o CD 23 com o transdutor sendo usado e ligado à força, opere o 

instrumento da seguinte maneira: 

a) Ligue o aparelho (POWER); 

b) Aplique pressão ao transdutor de pressão; 

c) Leia o indicador de pressão no medidor digital; 

d) Para uma leitura de pressões normais, coloque o interruptor RANGE na 

posição HI (HIGHT). Para medições mais precisas (abaixo de 20% da escala total) 

coloque o interruptor RANGE na posição LO (LOW). 
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ANEXO F - SELEÇÃO DO DIAFRAGMA 

Retirado do “Manual: Medidor de Pressão Diferencial Validyne DP-15”. 

Diafragma 
n° 

PSI IN HG IN H 2O KPa mmHg/Torr  Cm H2O 

10 0,0125 0,026 0,35 0,086 0,65 0,88 
12 0,020 0,041 0,55 0,140 1,03 1,40 
14 0,032 0,065 0,89 0,22 1,65 2,25 
16 0,05 0,102 1,40 0,35 2,58 3,50 
18 0,08 0,16 2,22 0,55 4,14 5,60 
20 0,125 0,25 3,5 0,86 6,5 8,80 
22 0,20 0,41 5,5 1,40 10,3 14,0 
24 0,32 0,65 8,98 2,2 16,5 22,5 
26 0,50 1,02 14,0 3,5 25,8 35,0 
28 0,80 1,6 22,2 5,5 41,4 56,0 
30 1.25 2,5 35,0 8,6 65,0 88,0 
32 2,0 4,1 55,0 14,0 103 140 
34 3,2 6,5 90 22,0 165 225 
36 5,0 10,2 140 35,0 258 350 
38 8,0 16,0 222 55,0 414 560 
40 12,5 25,0 350 86,0 650 880 
42 20 41,0 550 140 1030 1400 
44 32 65,0 890 220 1650 2250 
46 50 102 1400 350 2580 3500 
48 80 160 2220 550 4140 5600 
50 125 250 3500 860 6500 8800 
52 200 410 5500 1400 10300 14000 
54 320 650 8900 2200 16500 22500 
56 500 1020 14000 3500 25800 35000 
58 800 1600 22200 5500 41400 56000 
60 1250 2500 35000 8600 65000 88000 
62 2000 4100 55000 14000 103000 140000 
64 3200 6500 89000 22000 165000 225000 
68 5000 10200 140000 35000 258000 350000 
70 8000 16000 222000 55000 414000 560000 

Tabela F-1: Escala de pressão para seleção dos diafragmas 
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ANEXO G - INCERTEZA EXPERIMENTAL 

A análise de incerteza é muito importante para validar e quantificar a exatidão 

dos dados experimentais colhidos, já que erros sempre estão presentes quando se trata 

de medições experimentais. Os erros podem ser de dois tipos: o erro fixo ou sistemático 

é o mesmo para cada leitura e pode ser eliminado por calibração ou correção apropriada 

e o erro aleatório é diferente para cada leitura, depende de condições imprevisíveis e, 

por isso, não pode ser eliminado. O objetivo da analise de incerteza é estimar o erro 

aleatório provável nos resultados experimentais, ou seja, estimar a incerteza nas 

medições e nos resultados calculados devido a este tipo de erros. A estimativa deste tipo 

de incerteza tem três etapas (FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2004): 

1- Estimar o intervalo de incerteza das medidas 

Por repetição: para dados normalmente distribuídos, mais de 99% dos dados 

medidos situam-se dentro de 3σ± , sendo σ o desvio padrão, 95% situam-se dentro de 

2σ± , e 68% situam-se dentro de σ± .  

Sem repetição: é usualmente mais ou menos a menor divisão da escala do 

instrumento de medida (contagem ou leitura mínima). 

A incerteza pode ser definida como: 

 h

incerteza relativa
u

medida
= ±  (G.1) 

 2- Estabelecer o limite de confiança de cada medida 

A determinação do intervalo de confiança baseia-se no conceito de desvio-

padrão para uma distribuição normal. Probabilidades de cerca de 20 por 1 correspondem 

a 2σ± e de 3 por 1 correspondem a limites de confiança de σ± . Probabilidades de 20 

por 1 são tipicamente usados nos trabalhos de engenharia.  

3- Análise da propagação de incerteza nos cálculos  
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Supondo que a medição das variáveis 1 2 nx ,x ,...,x , é feita, a incerteza de cada 

variável medida é iu . As medições são usadas para o cálculo de algum resultado, R . 

Em geral, R  pode ser matematicamente expresso como 1 2 nR R( x ,x ,...,x )= . Para 

analisar como os erros nas variáveis medidas 1 2 nx ,x ,...,x  propagam-se no cálculo deR , 

calcula-se o efeito sobre R  de um erro na medição de um ix individual de acordo com 

a fórmula (analogia com a derivada de uma função): 

 i i
i

R
R x

x
δ δ∂=

∂
 (G.2) 

A variação relativa em R é: 

 i i i
i

i i i

R x x1 R R
x

R R x R x x

δ δδ∂ ∂= =
∂ ∂

 (G.3) 

A Equação (G.3) pode ser usada para estimar o intervalo de incerteza do 

resultado devido à incerteza em ix . Introduzindo a notação de incerteza relativa, tem-

se: 

 
i i

i
R x

i

x R
u u

R x

∂=
∂

 (G.4) 

A incerteza deR devida a combinação dos efeitos das incertezas em todos os ix ,  

pode ser representada por: 

 

1/ 222 2

n1 2
R 1 2 n

1 2 n

xx xR R R
u u u ... u

R x R x R

     ∂ ∂ ∂
 = ± + + +     ∂ ∂ ∂       

 (G.5) 

Neste apêndice serão apresentados em detalhes os cálculos relativos à análise de 

incerteza experimental. 

É necessário avaliar as incertezas devidas à instrumentação e conferir se essas se 

encontram dentro de uma faixa satisfatória. Foram calculadas as incertezas na obtenção 

experimental das velocidades superficiais das fases, razão de injeção, fração 

volumétrica in situ, deslizamento entre as fases, fator de atrito, viscosidade da mistura e 

queda de pressão.  
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G.1 Densidade do gás. 

A densidade do ar é calculada usando os valores da temperatura e da pressão, 

como segue: 

 
.g

P

T cgas
ρ =  (G.6) 

Logo a densidade é função da temperatura e da pressão. 

 ( ),g g P Tρ ρ=  (G.7) 

Da equação (G.5) obtemos que: 

 
g

1/ 22 2

g g
P T

g g

P T
u u u

P Tρ

ρ ρ
ρ ρ

    ∂ ∂
 = ± +      ∂ ∂     

 (G.8) 

Derivando parcialmente a Eq. (G.6), obtemos: 

 
g 1

P T .cgas

ρ∂
=

∂
  (G.9) 

 
g

2

P

T T cgas

ρ∂
= −

∂
 (G.10) 

Substituindo (G.9) e (G.10) em (G.8): 

 
g

1/ 22 2

P T2
g g

P 1 T P
u u u

T .cgas T cgasρ ρ ρ

    
 = ± + −           

 (G.11) 

Logo, da Eq. (G.6), temos que a equação Eq.(G.11) reduz à: 

 ( ) ( )
g

1/ 22 2

P Tu u uρ
 = ± + −
   (G.12) 

Para a medida da temperatura utilizaremos o erro do transmissor de temperatura, 

pois este é maior que o do termopar.  
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Da Eq. (G.1) temos que: 

 Tu 0,004=  (G.13) 

 0,005 0,018Pu≤ ≤  (G.14) 

Logo o desvio na medida da densidade, tanto para o duto na vertical quanto 

inclinado à 45°, é: 

 0,006 0,019Pu≤ ≤  (G.15) 

Ou seja, o valor da densidade varia entre 1,9% e 0,6%. 

G.2 Velocidades superficiais. 

G.2.1 Velocidade superficial da água 

A velocidade superficial da água é calculada como segue: 

 l
l

Q
j

A
=  (G.16) 

Desprezando a incerteza na medição do diâmetro interno do tubo, e por 

conseguinte a incerteza no diâmetro do duto, tem-se: 

 ( )l l lj j Q=  (G.17) 

Sendo assim, a incerteza na medição da velocidade superficial de água é igual à 

incerteza na medição da vazão volumétrica.  

 
l lj Qu u=  (G.18) 

Assim, tem-se a incerteza na medição das velocidades superficiais de água, para 

as medidas feitas com o medidor de baixa e alta vazão, respectivamente: 

 
lj

u 0,75%= ±  (G.19) 

 
lj

u 1%= ±  (G.20) 



Anexos  
 

127 
 

Esses erros são relativos ao valor medido. 

G.2.2 Velocidade superficial do gás. 

A velocidade superficial do ar é calculada como segue: 

 
g

g

Q
j

A
=  (G.21) 

A análise do erro é feita tal como para o líquido, logo, a incerteza na medição da 

velocidade superficial é igual à incerteza na medição da vazão volumétrica. 

 
l gj Qu u=  (G.22) 

Logo temos que: 

Para duto na vertical 

 0,013 0,110
gj

u≤ ≤  (G.23) 

E para duto inclinado à 45° 

 0,020 0,096
gj

u≤ ≤  (G.24) 

Portanto a medida na velocidade superficial do gás possui um erro entre 1,3% e 

11%, para duto na vertical e entre 2,0% e 9,6% para o duto inclinado. 

G.3 Fração de vazio 

G.3.1 Obtida pelo Smar 301D3. 

A fração de vazio é obtida por intermédio do transdutor Smar, ou seja a fração 

de vazio é obtida através da fração de líquido. 

 1g lα α= −  (G.25) 

Portanto a fração de volumétrica de ar é função somente da fração de líquido. 
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 ( )g g lα α α=  (G.26) 

O número 1 do qual é subtraído a fração volumétrica, é um valor exato e não 

contribui para o erro da fração de vazio [Taylor (1996)]. Sendo assim, a incerteza no 

valor da fração de vazio é igual à incerteza na medição da fração volumétrica de líquido. 

Entretanto a fração de líquido (αl) é calculada a partir de uma correlação entre a 

pressão da coluna d’água para o duto anular completamente cheio (PT) e a coluna que se 

obtém em cada experimento (Pl). 

 l
l

T

P

P
α =  (G.27) 

Logo 

 ( ),l l l TP Pα α=  (G.28) 

Com isto a Eq.(G.5) fica: 

 
l l T

1/ 22 2

l l lT
P P

l l l T

P P
u u u

P Pα
α α

α α

    ∂ ∂
 = ± +   ∂ ∂     

 (G.29) 

Donde 

 l l l
2

l T T T

P1
  ,  

P P P P

α α∂ ∂= = −
∂ ∂

 (G.30) 

Substituindo as relações mostradas em (G.30) na Eq.(G.29) obtemos a Eq.(G.31) 

 
l l T

1/ 22 2

l lT
P P2

l T l T

P PP1
u u u

P Pα α α

    
 = ± +   
     

 (G.31) 

A Eq.(G.31) se reduz à Eq.(G.32) quando aplicada a correlação (A.26). 

 ( ) ( )
l l T

1/ 22 2

P Pu u uα
 = ± +
  

 (G.32) 

O desvio na medida das pressões é: 
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Para duto na vertical 

 
TPu 0,0021=  (G.33) 

 0,0022 0,0023
lPu≤ ≤  (G.34) 

Logo o erro no valor da fração de líquido é: 

 0,0030 0,0032
l

uα≤ ≤  (G.35) 

Consequentemente o erro da fração de vazio está entre 0,30% e 0,32%. 

E para duto inclinado à 45° 

 
TPu 0,0030=  (G.36) 

 0,0030 0,0032
lPu≤ ≤  (G.37) 

Logo o erro no valor da fração de líquido é: 

 0,0043 0,0044
l

uα≤ ≤  (G.38) 

Consequentemente o erro da fração de vazio está entre 0,43% e 0,44%. 

G.3.2 Estimada através do Validyne® 

No capítulo 3 pode ser visto que para obtermos o valor querido da pressão 

precisamos efetuar alguns cálculos. Advindo de uma curiosidade realizamos um cálculo 

inverso, ou seja, a partir do valor fornecido pelo Validyne® obtivemos o valor para a 

fração de vazio, para tanto utilizamos as equações (G.39) e (G.40) a seguir. 

 ( )mV l fP H g sen Pρ θρ∆ − + ∆=  (G.39) 

 (1 ) lm gg gρ α ρ α ρ+= −  (G.40) 

Onde VP∆  é a queda de pressão medida pelo Validyne®. 
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Substituindo a Eq.(G.40) na Eq.(G.39), e isolando a fração de vazio ( gα ), 

obtemos a Eq.(G.41). 

 ( )l

g
V f

g

P

g s

P

eH n
α

ρ ρ θ−
∆∆ −

=  (G.41) 

Como as velocidades superficiais trabalhadas foram baixas, podemos desprezar 

a queda de pressão devido à fricção (fP∆ ), e para distinguir a fração de vazio obtida 

pela técnica de válvulas de fechamento rápido e a obtida através do Validyne® vamos 

diferenciar esta última pela seguinte denominação gVα , logo a Eq. (G.41) fica: 

 ( )
V

g

g

l

V
se

P

g nH
α

ρρ θ
∆

−
=  (G.42) 

Da Eq. (G.5) temos que o cálculo do erro é feito como está representado na 

Eq.(G.43). 

( ) ( )V ggV

gV g

1/ 222

gV V
P 2

g l g lV

P P

g sen g sen

1
u u u

H H
α ρ∆

ρ
α αρ θ ρ θ
∆ ∆

ρ ρ

      = ± + −    − −    

 (G.43) 

Substituindo a Eq.(G.42) na Eq.(G.43), temos: 

 ( ) ( )V ggV

1/ 22

2 g
P

g l

u u uα ρ∆ ρ
ρ

ρ

  
  = ± + −
  −  

 (G.44) 

Substituindo os respectivos valores, obtemos que para o duto à 90º erro está 

entre 9,20% e 0,43%,como segue:  

 
gV

0,009 u 0,184α≤ ≤  (G.45) 

E para o duto inclinado, o erro está entre 

 
gV

0,026 u 0,231α≤ ≤  (G.46) 
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ANEXO H -  VALORES TEÓRICOS UTILIZANDO O COEFICIENTE DE DISTRI BUIÇÃO QUE 

FORNECEU AS MELHORES PREVISÕES PARA O GRADIENTE DE PRESSÃO E UTILIZANDO A 

EQUAÇÃO DO VALIDYNE 

 
αg vg (m/s) Vgj (m/s) ∆P (Pa) Regime de Bolhas 

Padrão 
Pto αgV δαgV 

αg 

Teórica 
δαg 

Teó. 
vg 

validyne 
δvg 

validyne 
vg 

Teorica 
δvg 

Teo. 
Vgj 

validyne 
δVgj 

validyne 
Vgj 

Teorica 
δVgj 

Teo. 
∆P 

Teórica 
δ∆P 
Teo 

z=9m z=0m 

1 0,010 -21% 0,049 311% 1,06 26% 0,175 -79% 1,043 27% 0,156 -81% 9935,05 -2,9% Distorcido Distorcido disperso 

2 0,009 -10% 0,051 410% 1,19 7% 0,183 -84% 1,162 7% 0,157 -86% 9928,77 -3,0% Distorcido Distorcido disperso 

3 0,009 -5% 0,044 340% 1,03 6% 0,190 -81% 1,002 6% 0,161 -83% 9986,80 -2,4% Distorcido Distorcido disperso 

4 0,010 -5% 0,039 292% 1,05 5% 0,218 -78% 1,000 5% 0,169 -82% 10032,05 -2,0% Distorcido Distorcido disperso 

5 0,009 1% 0,035 291% 1,12 -1% 0,246 -78% 1,053 -1% 0,176 -83% 10077,17 -1,6% Distorcido Distorcido disperso 

6 0,007 22% 0,029 382% 1,30 -18% 0,271 -83% 1,215 -19% 0,184 -88% 10152,69 -1,1% Distorcido Distorcido disperso 

7 0,007 5% 0,027 283% 1,32 -5% 0,297 -79% 1,212 -6% 0,191 -85% 10183,38 -0,8% Distorcido Distorcido disperso 

8 0,003 -19% 0,022 454% 3,20 23% 0,426 -84% 3,001 25% 0,223 -91% 10280,06 -0,4% Distorcido Distorcido disperso 

10 0,015 -34% 0,072 227% 1,02 51% 0,177 -74% 0,993 52% 0,151 -77% 9731,05 -4,2% Distorcido Distorcido disperso 

11 0,014 -30% 0,067 236% 1,05 43% 0,184 -75% 1,018 44% 0,154 -78% 9784,22 -3,8% Distorcido Distorcido disperso 

12 0,013 -21% 0,065 284% 1,08 27% 0,190 -78% 1,047 28% 0,156 -81% 9791,45 -3,8% Distorcido Distorcido disperso 

13 0,012 -34% 0,054 200% 1,16 51% 0,219 -71% 1,107 55% 0,166 -77% 9898,93 -2,9% Distorcido Distorcido disperso 

14 0,012 -45% 0,049 134% 1,31 82% 0,248 -66% 1,236 91% 0,174 -73% 9975,63 -2,2% Distorcido Distorcido disperso 

15 0,011 -27% 0,043 184% 1,34 37% 0,274 -72% 1,251 41% 0,182 -79% 10049,56 -1,6% Distorcido Distorcido disperso 

16 0,011 -28% 0,039 160% 1,38 40% 0,303 -69% 1,264 45% 0,190 -78% 10090,43 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

17 0,005 -35% 0,030 278% 2,74 55% 0,428 -76% 2,532 62% 0,222 -86% 10203,93 -0,9% Distorcido Distorcido disperso 

18 0,003 -51% 0,028 301% 4,27 106% 0,477 -77% 4,031 120% 0,234 -87% 10261,11 -0,6% Distorcido Distorcido disperso 

19 0,016 -32% 0,075 227% 1,22 47% 0,220 -73% 1,164 51% 0,162 -79% 9700,36 -4,4% Distorcido Distorcido disperso 
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20 0,016 -38% 0,072 187% 1,33 61% 0,249 -70% 1,249 67% 0,170 -77% 9747,29 -3,9% Distorcido Distorcido disperso 

21 0,015 -28% 0,061 191% 1,33 39% 0,276 -71% 1,229 43% 0,179 -79% 9867,80 -2,8% Distorcido Distorcido disperso 

22 0,014 -33% 0,054 159% 1,42 49% 0,305 -68% 1,302 56% 0,187 -77% 9946,97 -2,2% Distorcido Distorcido disperso 

23 0,012 -32% 0,047 162% 1,63 46% 0,370 -67% 1,462 54% 0,205 -78% 10026,45 -1,6% Distorcido Distorcido disperso 

24 0,009 -6% 0,044 335% 2,11 7% 0,420 -79% 1,910 8% 0,217 -88% 10070,65 -1,6% Distorcido Distorcido disperso 

33 0,028 -43% 0,107 118% 1,41 75% 0,307 -62% 1,289 88% 0,190 -72% 9525,14 -4,4% Agitado Distorcido disperso 

34 0,027 -39% 0,099 126% 1,42 63% 0,325 -63% 1,284 74% 0,190 -74% 9606,65 -3,7% Agitado Distorcido disperso 

35 0,025 -38% 0,088 121% 1,58 61% 0,384 -61% 1,392 76% 0,200 -75% 9662,93 -3,5% Distorcido Distorcido disperso 

36 0,020 -42% 0,079 125% 1,94 72% 0,454 -60% 1,705 91% 0,219 -76% 9772,29 -3,0% Distorcido Distorcido disperso 

37 0,013 -47% 0,057 137% 2,30 89% 0,468 -62% 2,055 111% 0,226 -77% 9985,87 -2,0% Distorcido Distorcido disperso 

38 0,016 -42% 0,086 218% 1,21 72% 0,190 -73% 1,169 76% 0,152 -77% 9599,40 -5,4% Distorcido Distorcido disperso 

40 0,004 -51% 0,024 161% 2,22 103% 0,363 -67% 2,063 119% 0,208 -78% 10236,20 -0,7% Distorcido Distorcido disperso 

41 0,008 -41% 0,034 162% 1,88 69% 0,367 -67% 1,716 80% 0,207 -78% 10144,13 -1,1% Distorcido Distorcido disperso 

Tabela H-1: Valores teóricos obtidos para duto inclinado usando o coeficiente de distribuição sugerido por Hibiki e Mishima (2001) e usando a 
equação (4.6). 
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αg vg (m/s) Vgj (m/s) ∆P (Pa) Regime de Bolhas 

Padrão 
Pto αgV δαgV 

αg 

Teórica 
δαg 

Teó. 
vg 

validyne 
δvg 

validyne 
vg 

Teorica 
δvg 

Teo. 
Vgj 

validyne 
δVgj 

validyne 
Vgj 

Teorica 
δVgj 

Teo. 
∆P 

Teórica 
δ∆P 
Teo 

z=9m z=0m 

32 0,004 -69% 0,015 12% 2,21 218% 0,558 -20% 1,961 341% 0,306 -31% 14646,62 0,2% Distorcido Distorcido disperso 

33 0,024 -23% 0,034 11% 0,86 29% 0,544 -19% 0,617 45% 0,297 -30% 14375,58 0,4% Distorcido Distorcido disperso 

34 0,011 -21% 0,020 43% 0,97 32% 0,428 -42% 0,819 41% 0,274 -53% 14499,09 -0,1% Distorcido Distorcido disperso 

35 0,023 -18% 0,034 22% 0,84 21% 0,499 -28% 0,623 30% 0,287 -40% 14352,50 0,1% Distorcido Distorcido disperso 

36 0,026 22% 0,039 86% 0,78 -18% 0,436 -54% 0,610 -22% 0,270 -65% 14260,43 -0,3% Distorcido Distorcido disperso 

37 0,007 -42% 0,017 42% 1,32 63% 0,494 -39% 1,113 84% 0,291 -52% 14570,90 0,1% Distorcido Distorcido disperso 

38 0,053 -5% 0,068 21% 0,73 6% 0,509 -26% 0,497 10% 0,279 -38% 13911,19 0,1% Distorcido Distorcido disperso 

39 0,019 -17% 0,035 53% 0,52 19% 0,243 -45% 0,504 20% 0,223 -47% 14234,25 -1,1% Distorcido Distorcido disperso 

40 0,017 42% 0,033 171% 0,58 -30% 0,258 -69% 0,551 -31% 0,228 -72% 14273,16 -1,0% Distorcido Distorcido disperso 

41 0,014 -7% 0,028 85% 0,71 10% 0,283 -56% 0,661 11% 0,235 -60% 14342,54 -0,9% Distorcido Distorcido disperso 

42 0,012 -50% 0,026 7% 0,81 94% 0,312 -26% 0,743 112% 0,243 -31% 14384,20 -0,7% Distorcido Distorcido disperso 

43 0,011 -27% 0,023 52% 0,89 35% 0,337 -49% 0,798 41% 0,250 -56% 14433,67 -0,5% Distorcido Distorcido disperso 

44 0,015 -17% 0,028 55% 0,63 23% 0,260 -49% 0,599 24% 0,229 -52% 14349,52 -0,7% Distorcido Distorcido disperso 

45 0,011 -21% 0,021 49% 0,89 28% 0,366 -47% 0,782 33% 0,258 -56% 14468,15 -0,3% Distorcido Distorcido disperso 

46 0,028 -13% 0,047 46% 0,49 16% 0,241 -43% 0,472 17% 0,219 -46% 14103,32 -1,1% Distorcido Distorcido disperso 

47 0,029 -15% 0,047 38% 0,48 18% 0,243 -41% 0,459 19% 0,220 -43% 14102,51 -1,0% Distorcido Distorcido disperso 

48 0,017 -11% 0,029 52% 0,86 19% 0,404 -44% 0,721 23% 0,265 -55% 14372,74 -0,4% Distorcido Distorcido disperso 

49 0,017 -11% 0,028 45% 0,85 14% 0,433 -42% 0,688 17% 0,273 -54% 14405,43 -0,1% Distorcido Distorcido disperso 

50 0,014 -26% 0,024 24% 0,99 41% 0,497 -30% 0,785 58% 0,289 -42% 14489,63 0,1% Distorcido Distorcido disperso 

51 0,012 -40% 0,022 12% 1,15 72% 0,536 -20% 0,918 112% 0,299 -31% 14529,50 0,2% Distorcido Distorcido disperso 

52 0,028 -14% 0,046 45% 0,51 16% 0,257 -42% 0,479 17% 0,223 -45% 14094,50 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

53 0,023 -9% 0,038 51% 0,60 10% 0,287 -48% 0,551 11% 0,233 -53% 14238,45 -0,7% Distorcido Distorcido disperso 

54 0,021 6% 0,036 78% 0,67 -6% 0,315 -56% 0,598 -6% 0,241 -62% 14275,06 -0,6% Distorcido Distorcido disperso 

55 0,018 -14% 0,032 52% 0,75 17% 0,340 -47% 0,653 20% 0,248 -54% 14321,16 -0,6% Distorcido Distorcido disperso 

56 0,017 -17% 0,030 45% 0,79 20% 0,367 -44% 0,679 25% 0,255 -53% 14348,50 -0,5% Distorcido Distorcido disperso 

57 0,043 -9% 0,068 46% 0,45 10% 0,243 -41% 0,424 10% 0,213 -45% 13807,44 -1,7% Distorcido Distorcido disperso 
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58 0,040 -10% 0,066 49% 0,50 11% 0,257 -43% 0,462 12% 0,218 -47% 13850,21 -1,7% Distorcido Distorcido disperso 

59 0,036 -10% 0,061 53% 0,54 11% 0,271 -44% 0,492 12% 0,223 -49% 13907,40 -1,7% Distorcido Distorcido disperso 

60 0,034 -4% 0,056 57% 0,56 5% 0,285 -47% 0,504 5% 0,227 -52% 13982,19 -1,3% Distorcido Distorcido disperso 

61 0,029 -13% 0,049 50% 0,68 15% 0,315 -47% 0,603 17% 0,237 -54% 14110,17 -1,0% Distorcido Distorcido disperso 

62 0,027 -16% 0,045 42% 0,74 19% 0,342 -44% 0,639 23% 0,245 -53% 14174,54 -0,7% Distorcido Distorcido disperso 

63 0,024 -21% 0,042 35% 0,81 27% 0,371 -42% 0,690 33% 0,253 -51% 14233,11 -0,6% Distorcido Distorcido disperso 

64 0,026 -10% 0,040 37% 0,77 12% 0,438 -37% 0,604 16% 0,270 -48% 14248,68 -0,3% Distorcido Distorcido disperso 

65 0,037 -16% 0,051 15% 0,78 19% 0,509 -22% 0,550 28% 0,284 -34% 14140,47 0,1% Distorcido Distorcido disperso 

66 0,040 -6% 0,058 35% 0,71 6% 0,438 -35% 0,541 8% 0,265 -47% 14006,38 -0,5% Distorcido Distorcido disperso 

67 0,045 -8% 0,066 34% 0,65 9% 0,373 -38% 0,525 11% 0,247 -48% 13907,30 -0,7% Distorcido Distorcido disperso 

68 0,045 -6% 0,070 46% 0,66 6% 0,347 -44% 0,547 7% 0,239 -53% 13861,41 -1,0% Distorcido Distorcido disperso 

69 0,045 -10% 0,071 42% 0,67 12% 0,320 -46% 0,579 14% 0,232 -54% 13892,16 -0,9% Distorcido Distorcido disperso 

70 0,048 -9% 0,077 46% 0,61 10% 0,291 -48% 0,544 11% 0,223 -54% 13801,56 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

71 0,049 -11% 0,079 43% 0,59 12% 0,279 -47% 0,530 13% 0,220 -53% 13780,74 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

72 0,061 -10% 0,095 40% 0,64 11% 0,326 -43% 0,540 14% 0,227 -52% 13577,20 -1,5% Distorcido Distorcido disperso 

73 0,053 -12% 0,081 36% 0,73 14% 0,354 -45% 0,617 17% 0,238 -55% 13809,76 -0,6% Distorcido Distorcido disperso 

74 0,056 -5% 0,086 46% 0,71 5% 0,380 -43% 0,570 7% 0,242 -55% 13664,36 -1,3% Distorcido Distorcido disperso 

75 0,052 -7% 0,076 36% 0,74 8% 0,444 -35% 0,557 10% 0,261 -48% 13782,93 -0,9% Distorcido Distorcido disperso 

76 0,078 -3% 0,113 41% 0,74 3% 0,456 -37% 0,540 4% 0,253 -51% 13285,40 -1,8% Distorcido Distorcido disperso 

77 0,087 -1% 0,104 18% 0,68 1% 0,378 -44% 0,527 2% 0,237 -54% 13383,34 -0,1% Distorcido Distorcido disperso 

78 0,022 -13% 0,041 62% 0,60 14% 0,270 -49% 0,559 16% 0,228 -53% 14176,95 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

79 0,015 -13% 0,031 82% 0,67 15% 0,271 -54% 0,633 16% 0,231 -58% 14294,07 -1,1% Distorcido Distorcido disperso 

80 0,018 -16% 0,035 66% 0,57 18% 0,249 -49% 0,550 19% 0,225 -51% 14240,07 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

81 0,074 -5% 0,104 33% 0,78 5% 0,506 -31% 0,538 8% 0,268 -46% 13413,79 -1,3% Distorcido Distorcido disperso 

82 0,024 -11% 0,044 62% 0,57 12% 0,251 -50% 0,537 13% 0,223 -53% 14151,17 -1,2% Distorcido Distorcido disperso 

83 0,038 -10% 0,064 51% 0,50 11% 0,249 -45% 0,469 11% 0,216 -49% 13892,72 -1,6% Distorcido Distorcido disperso 

Tabela H-2: Valores teóricos obtidos para duto na vertical usando o coeficiente de distribuição sugerido por Hibiki e Mishima (2001) e usando a 
equação (4.6). 


