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RESUMO 

 

Castro, M.S. (2013). Fenômeno de transição espacial do escoamento óleo pesado-água no 

padrão estratificado. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 

O escoamento estratificado óleo-água é comum na indústria de petróleo, em particular em 

poços direcionais e oleodutos. Estudos recentes mostram que o fenômeno de transição de 

padrões de escoamento de fases separadas pode estar relacionado à estrutura ondulatória da 

interface do escoamento (problema de estabilidade hidrodinâmica). A transição do padrão 

estratificado ao padrão estratificado com mistura na interface foi estudada por diversos 

autores sendo que a física envolvida está clara, e o fenômeno ocorre pelo arrancamento de 

gotículas da crista da onda interfacial. Técnicas baseadas na análise temporal da estabilidade 

hidrodinâmica para a proposição de critérios de transição são comumente encontradas na 

literatura. Entretanto, para certas condições de escoamento, foi observado que o padrão de 

escoamento estratificado muda ao longo da tubulação. O escoamento adentra a tubulação 

como estratificado ondulado e alguns diâmetros após a entrada ocorre a transição para o 

padrão bolhas alongadas. Foi também observado que o ponto no espaço em que o fenômeno 

ocorre varia com a elevação ou decréscimo das velocidades superficiais das fases. 

Aparentemente, tal fenômeno ocorre devido a efeitos de tensão interfacial e ângulo de 

contato. O modelo de dois fluidos unidimensional, a teoria da estabilidade hidrodinâmica 

linear (análise espacial) e dados experimentais das propriedades da onda interfacial são 

utilizados para estudo do escoamento, levando a um novo critério de transição em função da 

velocidade da onda interfacial. O fenômeno de transição espacial do padrão estratificado 

ocorre fora da região delimitada como estável pela teoria linear; assim, efeitos não lineares 

são predominantes e uma teoria que leve em consideração tais efeitos se faz necessária. O 

método das características foi utilizado e buscou-se prever o ponto no espaço em que a 

transição ocorre. O estudo experimental foi realizado em montagem experimental do 

Laboratório de Engenharia Térmica e Fluidos; dados experimentais permitiram a obtenção de 

uma nova carta de fluxo óleo-água e propriedades da onda interfacial. As comparações entre 

dados e previsões dos modelos são encorajadoras.  

 

Palavras-chave: escoamento óleo-água, escoamento de fases separadas, estabilidade 

hidrodinâmica, transição espacial, teoria da estabilidade linear, teoria não-linear. 



 



ABSTRACT 

 

Castro, M.S. (2013). Phenomenon of spatial transition in stratified heavy oil-water flow 

pattern. Thesis (Ph.D.) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2013. 

 

The stratified oil-water flow pattern is of common occurrence in the petroleum industry, 

especially in offshore directional wells and pipelines. Previous studies have shown that the 

phenomenon of flow pattern transition in stratified flow can be related to the interfacial wave 

structure (problem of hydrodynamic instability). The transition from stratified flow to 

stratified with mixture at the interface has been studied by several authors and the physics 

behind the phenomenon has been already explained, basically by the tearing of droplets from 

the interfacial wave crest. Techniques based on a temporal analysis of the hydrodynamic 

stability for the proposition of transition criteria are often found in the literature. However, at 

certain inlet flow conditions, it was observed that the flow pattern changes along the test line. 

The flow enters the test line as wavy stratified flow and then, several diameters from the pipe 

inlet, the transition to elongated-bubbles flow occurs. It was also observed that the location 

where the transition occurs also changes depending on the phases superficial velocities. It 

seems that this phenomenon occurs due to interfacial tension and contact angle effects. The 

one-dimensional two-fluid model, linear stability theory (spatial approach) and experimental 

data of the interfacial wave properties are used to study the flow and a new transition criterion 

based on the wave celerity is proposed. The stratified-flow spatial transition occurred outside 

the region delimitated as stable by the linear theory; so nonlinear effects are prominent. The 

method of characteristics was used as an attempt to predict the point in space at which the 

transition occurs. The experimental work was done at the experimental facility of the 

Thermal-fluids Engineering Laboratory; experimental data allowed a new oil-water flow map 

and interfacial wave properties were acquired. The agreement between data and prediction is 

encouraging. 

 

Keywords: oil-water flow, separated flows, hydrodynamic stability, spatial transition, linear 

theory, nonlinear theory 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Escoamentos bifásicos ou de dois componentes são observados em numerosos 

processos naturais e industriais, sendo compostos de duas fases imiscíveis arranjadas em 

diversas configurações geométricas ou padrões de escoamento. Há muitos exemplos comuns 

de escoamentos bifásicos, por exemplo: neblina, água fervente, fumaça, ovos mexidos, chuva, 

molho para salada, nuvens, creme batido, areia movediça e tempestades de areia. No âmbito 

industrial, eles são comumente encontrados na forma de misturas: (i) gás ou líquido-sólido 

(alguns exemplos: leitos fluidizados borbulhantes ou circulantes, biorreatores e transporte 

pneumático), com aplicações comuns na indústria farmacêutica, metalúrgica e petroquímica 

(reações de síntese, craqueamento catalítico, reações de oxidação e redução de minérios, 

processos de combustão e gaseificação, transporte de material particulado e recuperação de 

calor); (ii) gás- líquido (colunas de bolhas, torres de resfriamento, escoamentos condensado-

vapor, óleo-gás e água-gás em tubulações), com aplicações comuns na indústria petroquímica, 

nuclear e de refrigeração (microbiologia, caldeiras, refrigeração e ventilação industrial, 

reatores nucleares, produção e transporte de petróleo e gás natural); e (iii) líquido- líquido 

(escoamento de óleo leve (baixa densidade e viscosidade) ou pesado (altas densidade e 

viscosidade) e água em tubulações, escoamento de emulsões), com aplicações comuns na 

indústria de alimentos e de petróleo (transporte de emulsões na indústria de alimentos, 

produção e transporte de petróleo).  

A característica mais marcante dos escoamentos bifásicos é que a mistura de fluidos 

imiscíveis ou fases pode se apresentar em várias configurações espaciais ou padrões de 

escoamento. Considerando apenas misturas gás- líquido e líquido- líquido, essas podem ser 

agrupadas em três categorias: escoamento disperso (dispersões e emulsões), escoamento de 

fases separadas (estratificado e anular) e escoamento intermitente (golfadas ou pistonado). 

Cada padrão de escoamento tem sua própria relação de deslizamento entre as fases, isto é, sua 

forma particular para o cálculo da fração volumétrica in situ e da queda de pressão bifásica. 

Escoamento de fases separadas compreende os padrões anular e estratificado. O primeiro tem 

sido sugerido como uma alternativa rentável para o transporte e elevação artificial de óleos 

altamente viscosos, além de ser o padrão com ocorrência mais comum em sistemas de 

refrigeração e na produção de gás natural. O segundo como uma forma conveniente de evitar 

a formação de emulsões de água em óleo em oleodutos e também com uma ocorrência 
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comum em poços de petróleo direcionais. Tais padrões de escoamento são comumente 

modelados como tendo fases paralelas, i.e., um escoamento bifásico paralelo (RODRIGUEZ, 

2011).  

Em aplicações industriais, muitas vezes, a manutenção ou não de um escoamento 

laminar ou turbulento, ou mesmo de um padrão de escoamento espec ífico é interessante. É o 

caso da manutenção de escoamentos laminares em tubulações, reduzindo assim a queda de 

pressão e efeitos de corrosão, por exemplo. Já escoamentos turbulentos são importantes em 

aplicações onde a mistura de duas fases for necessária, leitos- fluidizados, ou, por exemplo, no 

escoamento do sangue pelos vasos do corpo, onde, quanto maior a agitação das partículas 

maior a troca de oxigênio das células sanguíneas com outras células. A manutenção de 

determinados padrões de escoamento é importante, como pontuado anteriormente, na 

elevação de petróleo ultra-viscoso ou aumento do coeficiente de troca de calor (anular) e no 

escoamento sem mistura de fases (estratificado). Assim, o estudo da estabilidade 

hidrodinâmica, tanto temporal quanto espacial, dos padrões de escoamento mostra-se de suma 

importância. Este estudo integra a teoria apresentada no escopo da mecânica dos fluidos 

clássica desde a primeira metade do século passado (SCHLICHTING, 1979). Em Betchov e 

Criminale (1967), Lin (1955) e Drazin e Reid (1981) verificam-se as bases para o estudo da 

estabilidade hidrodinâmica de escoamentos externos e internos. A teoria da estabilidade 

hidrodinâmica é capaz de levar em conta o efeito de um grande número de parâmetros: 

diferença de densidades, de viscosidades, velocidade relativa entre as fases, efeitos de tensão 

interfacial ou superficial, que geram instabilidades e sua relação com a transição do regime 

laminar ao regime turbulento ou ainda entre padrões de escoamento. Essa teoria tem 

encontrado inúmeras aplicações importantes, entre elas no projeto de aerofólios de baixo 

arrasto (aerofólios laminares).  

A partir da década de 1970 a teoria da estabilidade hidrodinâmica passou a ser 

aplicada com intensidade para a modelagem e previsão das fronteiras de transição de padrão 

de escoamento em escoamentos bifásicos. Segundo Wallis (1969), em alguns casos, 

transições de padrão de escoamento podem ser atribuídas a instabilidades que resultam da 

amplificação de uma onda de perturbação na interface das fases. Entretanto, a formidável 

complexidade dos escoamentos bifásicos não permite, na maioria das vezes, a solução 

analítica das equações governantes gerais. Métodos numéricos (CFD) têm sido capazes de 

descrever em detalhes a física dos escoamentos bifásicos em variadas circunstâncias, mas 

ainda com um custo computacional relativamente elevado. Assim, teorias que possam ser 
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aplicadas para o estudo da estabilidade de padrões de escoamento em escoamentos bifásicos 

foram desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos.  

Especificamente para escoamentos em tubulações, a modelagem unidimensional 

(ISHII, 1975) tem se mostrado útil. Esse modelo matemático serviu-se do arcabouço teórico 

desenvolvido no âmbito da teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, além de ter 

possibilitado algumas abordagens não lineares simplificadas. Nesse contexto, a pretensão 

desta pesquisa é aplicar a abordagem unidimensional para modelagem de escoamentos 

bifásicos paralelos. 

As linhas de transporte e produção de petróleo são compostas por tubulações extensas, 

por onde escoam as fases óleo, água e gás, quer seja em arranjos bifásicos (óleo-água, óleo-

gás) ou mesmo trifásicos (óleo-água-gás). A manutenção de determinado padrão de 

escoamento é importante em toda a extensão, evitando assim variações bruscas, por exemplo, 

da queda de pressão. Foi observado, em laboratório, que em determinadas condições do 

escoamento óleo viscoso-água o padrão de escoamento estratificado não se mantinha ao longo 

dos 12 m da linha experimental, ocorrendo uma ruptura espacial do mesmo (Figura 1.1), 

formando um novo padrão de escoamento, assim a linha pode ser dividida em duas partes: 

uma onde o padrão estratificado ocorre e outra onde um padrão gotas é observado. Ainda, que 

o ponto no espaço onde a transição ocorria era afetado pelas vazões de cada uma das fases e a 

inclinação na qual a linha se encontrava, caracterizando uma transição espacial de padrão de 

escoamento. O entendimento da ruptura espacial do padrão de escoamento estratificado 

encontra clara aplicação prática nestas linhas de transporte e produção de petróleo (oleodutos 

e poços de petróleo direcionais), onde a ocorrência do padrão estratificado líquido- líquido é 

conhecida. No entanto, a sua manutenção ao longo de toda a linha ainda parece ser um ponto 

a ser estudado e determinante para a eficiência da produção/transporte de petróleo. 

 

 

 

Figura 1.1 - Imagem da região de rompimento do escoamento estratificado óleo-água. 
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Assim, estuda-se o fenômeno de transição espacial do padrão de escoamento 

estratificado para outro padrão, sendo que este pode ser definido como pistões intermitentes 

de óleo ou simplesmente pistonado (Oil-plug flow, como descrito por LUM, AL-WAHAIBI e 

ANGELI, 2006) ou intermitente (como apresentado por BANNWART et al. 2004). 

Recentemente, este mesmo fenômeno foi observado por outros autores, mas seu estudo não 

foi o foco do trabalho (AL-WAHAIBI e ANGELI, 2007, e CASTRO e RODRIGUEZ, 2012). 

Busca-se utilizar a teoria da estabilidade hidrodinâmica para verificar quais características do 

escoamento levariam à transição de padrão de escoamento. Além disto, com a utilização de 

uma abordagem não linear simplificada, através do método das características, tentar-se-á 

prever em que ponto, ao longo da tubulação, o padrão de escoamento estratificado romper-se-

ia. 

O fenômeno observado em laboratório e na literatura tem sido pouco estudado e 

propõe-se que a manutenção do padrão estratificado não pode ser garantida pelas 

metodologias atuais, sendo que a transição a outro padrão de escoamento, pistonado ou gotas 

de óleo em água, ao longo da linha é um fato. Ao que tudo indica, tal ponto de transição é 

dependente das características do escoamento (propriedades dos fluidos, velocidades 

superficiais, características da onda interfacial do escoamento estratificado, inclinação da 

linha). Assim, o estudo de tal fenômeno se mostra importante para o desenvolvimento de 

ferramentas mais eficientes de previsão de fronteiras de padrão de escoamento e consequente 

queda de pressão ao longo de linhas de testes e linhas industriais.  

Para isto, um banco de dados extensivo de propriedades da onda interfacial do 

escoamento estratificado líquido- líquido foi levantado. Também foi levantada uma carta de 

fluxo (mapa de escoamento) experimental para comparação com as previsões das teorias 

utilizadas. Busca-se a proposição de um critério de transição baseado na teoria linear, com 

abordagens espacial e temporal do escoamento estratificado líquido- líquido, além de novos 

dados experimentais que possam ser utilizados para aperfeiçoamento de modelos para 

previsão de queda de pressão bifásica e fração volumétrica. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

A presente tese tem por objetivo principal descrever o fenômeno de transição espacial 

do padrão de escoamento estratificado a outros padrões, utilizando, para isto, três diferentes 
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frentes: dados experimentais, análise de estabilidade linear e a teoria não linear através de 

uma abordagem simplificada. Além disso, serão apresentados os dados experimentais obtidos, 

como propriedades da onda interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido e queda de 

pressão. Os objetivos específicos são listados abaixo: 

 Levantamento experimental do ponto de ruptura do padrão estratificado líquido-

líquido ao longo da linha de testes experimental do Núcleo de Engenharia Térmica e 

Fluidos da EESC-USP; 

 Estudo de padrões de escoamento líquido- líquido como alta razão de viscosidade em 

tubulação horizontal, e levantamento de carta de fluxo (mapa de escoamento) 

experimental; 

 Montagem de bancada experimental para estudo do desenvolvimento espacial da onda 

interfacial do escoamento estratificado líquido- líquido; 

 Levantamento experimental de propriedades da onda interfacial em escoamento 

estratificado líquido- líquido, ao longo da linha de testes; 

 Modelagem do escoamento bifásico líquido- líquido de fases separadas através do 

modelo unidimensional de dois- fluidos rigoroso, onde as tensões entre as fases, e entre 

as fases e a parede da tubulação são dadas por equações de fechamento ; 

 Utilização da teoria da estabilidade hidrodinâmica linear espacial e temporal, 

juntamente com dados experimentais da onda interfacial, definindo assim um novo 

critério de transição do padrão de escoamento estratificado líquido-líquido e análise da 

influência da curvatura da interface na previsão de fronteiras de transição; 

 A partir dos dados experimentais e análise linear, verificar se o fenômeno de ruptura 

espacial observado é não linear e, se assim, apresentar uma metodologia de estudo do 

mesmo. 

 Apresentação de uma metodologia de análise da estabilidade não linear através de uma 

abordagem simplificada (Método das Características - MOC), para previsão do ponto 

de ruptura do escoamento estratificado ao longo do espaço; 

 

 

1.2 Organização do trabalho 

 

 

A Tese foi dividida nos seguintes capítulos: 
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 Capítulo 2: apresentação dos parâmetros importantes que descrevem um escoamento 

bifásico e revisão bibliográfica dos seguintes pontos: 

o Padrões de escoamento bifásicos, tanto gás-líquido quanto líquido- líquido;  

o Modelagem unidimensional de escoamentos de fases separadas;  

o Teoria linear da estabilidade hidrodinâmica espacial e temporal, bem como suas 

características e critérios de transição de padrões de escoamento; 

o Estabilidade hidrodinâmica não linear simplificada, o método das características e 

suas aplicações; 

o Identificação de trabalhos sobre as características das ondas interfaciais em 

escoamentos de fases separadas. 

 Capítulo 3: montagem experimental, breve descrição dos equipamentos, metodologia 

de aquisição e tratamento de dados; 

 Capítulo 4: resultados experimentais obtidos para o escoamento estratificado líquido-

líquido; 

o Padrões de escoamento óleo viscoso-água; 

o Carta de fluxo (mapa de escoamento) experimental; 

o Queda de pressão bifásica; 

o Estudo experimental do comprimento de desenvolvimento do escoamento 

estratificado líquido- líquido; 

o Características geométricas e cinemáticas da onda interfacial do escoamento 

estratificado; 

o Características da onda interfacial ao longo da linha de testes; 

o Transição espacial do padrão estratificado líquido-líquido; 

 Capítulo 5: modelagem unidimensional do escoamento estratificado líquido- líquido 

isotérmico; 

 Capítulo 6: estudo da estabilidade hidrodinâmica linear, sua aplicação, análise de 

resultados, critério de transição e comparação com cartas de fluxo; 

 Capítulo 7: estudo da estabilidade não linear simplificada com a utilização do método 

das características, bem como comparação com dados experimentais; 

 Capítulo 8: conclusões e sugestões de trabalhos futuros; 

 Referências bibliográficas; 

 Apêndice A: equipamentos presentes na linha de testes, aferição de equipamentos e 

propriedades dos fluidos utilizados; 
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 Apêndice B: tabelas de dados experimentais e incertezas; 

 Apêndice C: Utilização de técnica objetiva para definição de fronteiras de tra nsição 

em escoamento óleo viscoso-água e método de obtenção da onda média do 

escoamento estratificado ondulado líquido-líquido; 

 Apêndice D: descrição do método das características para resolução de sistemas de 

EDPs; 

 Apêndice E: programa base em MATHEMATICA® para análise de estabilidade 

linear; 

 Apêndice F: programa base em MATHEMATICA® para análise da estabilidade não 

linear simplificada - MOC. 

 Apêndice G: utilização da metodologia descrita na análise do escoamento anular 

líquido- líquido; 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS DO ESCOAMENTO BIFÁSICO LÍQUIDO-

LÍQUIDO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos do escoamento bifásico líquido-

líquido através dos parâmetros necessários para sua caracterização. Será apresentada também 

uma extensiva revisão da literatura sobre padrões de escoamento líquido-líquido, modelagem 

unidimensional de escoamentos bifásicos de fases separadas e estabilidade hidrodinâmica 

linear e não linear por uma abordagem simplificada, bem como suas aplicações para a 

estimativa de fronteiras de transição entre os padrões de escoamento. 

 

 

2.1 Parâmetros básicos dos escoamentos bifásicos 

 

 

Considerando um escoamento óleo-água, onde os fluidos escoam simultaneamente, 

alguns parâmetros básicos e amplamente difundidos na literatura podem ser inferidos e são 

apresentados na Figura 2.1.  

 

 

 

Figura 2.1 – Esquema do escoamento bifásico de fases separadas. 

 

Os mais básicos são a área de seção transversal da tubulação, A, e as vazões 

volumétricas de cada uma das fases, óleo e água, Qo e Qw, respectivamente. A partir das 

vazões pode-se determinar as razões de injeção ou frações volumétricas de injeção do óleo, 

Co, e dá água, Cw, dadas pelas Equações (2.1) e (2.2). 
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Os fluxos volumétricos ou velocidades superficiais, de óleo (Uos) e água (Uws), são 

calculados como a razão da vazão volumétrica da fase pela área de seção transversal da 

tubulação, assim, para o óleo e a água, tem-se: 
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os
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No escoamento bifásico, como apresentado na Figura 2.1, cada uma das fases ocupa 

apenas uma parte da área total da seção transversal da tubulação. Assim, define-se como Ao a 

área ocupada pela fase óleo, e Aw a área ocupada pela fase água. Como estas áreas são 

menores que a área da seção transversal, e nestas áreas menores a mesma vazão volumétrica 

(os fluidos são considerados incompressíveis) escoa, assim, a velocidade média real de cada 

fase ou in situ (Vo para a fase óleo e Vw para a fase água) difere do fluxo volumétrico ou 

velocidade superficial. As velocidades in-situ ou velocidades médias reais são calculadas 

pelas Equações (2.5) e (2.6) para as fases óleo e água, respectivamente.  
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Cada fase ou componente imiscível do escoamento ocupa determinada parcela da área 

da seção transversal em determinado instante do escoamento; assim, uma média temporal e 

espacial dessa porcentagem é denominada fração volumétrica in-situ ou holdup (εw para a fase 
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água e εo para a fase óleo). Para seu cálculo, toma-se um diferencial do comprimento do tubo 

δL, supondo que se trata de uma grandeza local. A partir desse diferencial, pode-se definir a 

fração volumétrica como a razão entre a área ocupada por cada uma das fases em relação à 

área da seção transversal do tubo: 

 

o o
o

A AL

A L A





   (2.7) 

 

w
w

A

A
   (2.8) 

 

Nos escoamentos gás-líquido, em geral, o termo fração volumétrica in-situ é 

substituído por fração de vazio, indicando a porção da área de seção transversal que é ocupada 

pela fase gasosa. Por simplicidade, como consequência da aplicação da lei da conservação da 

massa, o somatório das frações volumétricas de água e óleo tem que ser igual a unidade. 

 

1w o    (2.9) 

 

As velocidades superficiais de cada fase e suas respectivas velocidades in-situ podem 

ser relacionadas por: 
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Outro parâmetro importante, principalmente nos escoamentos dispersos, é a 

velocidade da mistura (Us), que é definida como a razão da vazão total de líquido pela área da 

seção transversal do tubo: 
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  (2.12) 
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A velocidade da mistura também é igual à soma das velocidades superficiais: 

 

s os wsU U U   (2.13) 

 

Em geral, a fração volumétrica in-situ é diferente da fração volumétrica de injeção. 

Este fenômeno é descrito como "razão de deslizamento entre as fases" (s), não confundir com 

a condição de não-deslizamento da mecânica dos fluidos. Localmente, uma das fases escoa na 

tubulação com uma velocidade média menor, enquanto a outra escoa mais rapidamente. A 

fração volumétrica de injeção é igual a fração volumétrica quando não há deslizamento entre 

as fases. O deslizamento é definido como a razão entre as frações volumétricas in situ pela 

razão das razões de injeção.  
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   (2.14) 

 

Assim, pode-se dizer que a variável primordial do escoamento bifásico é a fração 

volumétrica in-situ. Por exemplo, o cálculo de queda de pressão bifásica e coeficientes de 

transferência de calor por convecção em tubulações dependem do prévio conhecimento da 

fração volumétrica in situ. 

 

 

2.2 Padrões de escoamento gás-líquido e líquido-líquido 

 

 

A característica mais marcante dos escoamentos bifásicos é que a mistura de fluidos 

imiscíveis ou fases pode apresentar-se em várias configurações espaciais ou padrões de 

escoamento. Considerando apenas misturas gás-líquido e líquido-líquido, essas podem ser 

agrupadas em três categorias:  

 Escoamentos dispersos (dispersões e emulsões); 

o Dispersões são caracterizadas por pequenas gotículas ou bolhas de uma das fases 

dispersa na fase contínua. 
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o Emulsões apresentam gotículas ou bolhas, menores que as presentes nos padrões 

dispersos, dispersas em uma fase contínua de forma estável, em geral a separação 

das fases somente ocorre com adição de calor ou desemulsificantes. 

 Escoamento de fases separadas (estratificado e anular); 

o Estratificado apresenta duas fases separadas por uma interface em que a fase menos 

densa escoa na parte superior da tubulação e a mais densa na parte inferior. 

o Anular é o padrão de escoamento em que uma das fases escoa envolta por um filme 

líquido da outra fase. Apenas uma das fases tem contato com a parede da tubulação. 

 Escoamentos intermitentes (golfadas ou pistonado).  

Cada padrão de escoamento tem sua própria relação de deslizamento entre as fases, 

isto é, sua forma particular para o cálculo da fração volumétrica in-situ e da queda de pressão 

bifásica. O conhecimento e definição do padrão de escoamento são importantes para a 

modelagem e cálculo de diversos parâmetros do escoamento bifásico, como previsão da 

transferência de calor, queda de pressão, fração volumétrica, corrosão, entre outros. 

 

 

2.2.1 Padrões de escoamento gás-líquido 

 

 

Em escoamentos gás-líquido ascendentes em tubulações na vertical, em geral são 

observados 5 padrões básicos descritos a seguir e apresentados na Figura 2.2: 

 Bolhas (B): Fase gasosa distribuída em forma de bolhas em uma fase líquida contínua, 

as bolhas tem tamanho menor que o diâmetro da tubulação. 

 Bolhas dispersas (BD): Fase gasosa dispersa na fase líquida contínua, com bolhas de 

tamanho menor que as do padrão bolhas. 

 Pistonado ou Slug (P): neste escoamento temos a fase gasosa na forma de bolhas de 

Taylor intercalando com o escoamento de pistões de água. 

 Agitante ou Churn (CH): Padrão dúbio, considerado um padrão de transição entre o 

pistonado e o anular. É caracterizado pelo transporte caótico das fases. 

 Anular (A): Escoamento caracterizado pela presença de um filme líquido junto à 

parede da tubulação, com a fase gasosa escoando envolvida por este filme líquido. 
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Figura 2.2 - Padrões de Escoamento Gás-Líquido na Vertical (ROUHANI e SOHAL, 1983, tradução livre). 

 

Em escoamentos gás-líquido na horizontal, em geral são observados os mesmos 

padrões de escoamento vistos na vertical com a adição dos padrões estratificado e bolhas 

alongadas e exceção do padrão agitante (Figura 2.3). 

 Estratificado (E): é caracterizado pela segregação das fases, como a fase mais pesada 

escoando na parte inferior e o gás na parte superior, devido à diferença de massa 

específica entre as fases. Este padrão pode ser subdividido em estratificado liso (EL), 

sem ondas interfaciais, estratificado ondulado (EO), onde há a presença de ondas 

visíveis na interface gás-líquido. 

 Bolhas alongadas (BA): é caracterizado pela presença de bolhas longas com 

comprimento da ordem do diâmetro do tubo. Assemelham-se às bolhas de Taylor, mas 

assimétricas. 
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Figura 2.3 - Padrões de Escoamento Gás-Líquido na Horizontal (ROUHANI e SOHAL, 1983). 

 

Devido à gravidade, todas as fases gasosas, mesmo as dispersas, tendem a se deslocar 

para a parte superior da tubulação. 

Diversos são os trabalhos de identificação de padrões de escoamento gás-líquido em 

tubulações na vertical e horizontal, em micro e macrocanais; a Tabela 2.1 apresenta os 

principais. Interessante perceber que os autores fazem subdivisões de um mesmo padrão, 

como por exemplo, anular liso e anular ondulado; na tabela serão considerados apenas os 

padrões descritos anteriormente. 
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Tabela 2.1 - Trabalhos sobre padrões de escoamento gás -líquido 

 

Autor Diâmetro Inclinação Fluidos Tubulação 
Padrões 

Observados 

Técnica de 

Identificação de 

Padrão 

Barnea et 

al. 1985 
25 e 51 mm 

0°, 0,25°, 

2°, 10°, 

20°, 50° e 

90° 

Ar e Água Acrílico 
E, BA, P, 

CH, A, BD 

Observação Visual 

e Sondas 

condutivas 

Tutu, 1982 52,2 mm 90° Ar e Água PVC 
BD, P, CH, 

A 

Assinatura de 

Pressão 

Weisman 

et al., 

1979 

12, 25 e 51 mm 0° Ar e água Vidro 
E, P, BA, A, 

BD 

Observação Visual 

e Assinatura de 

Pressão. 

Spedding 

e Spence, 

1993 

93,5 mm 0° Ar e água PMMA E, A, P 

Observação Visual 

e Assinatura de 

Pressão, Queda de 

Pressão e Fração 

Volumétrica 

Spedding 

et al., 

1998 

26 mm 90° Ar e água - 
BD, BA, P, 

CH, A. 

Observação Visual 

e Assinatura de 

Pressão. 

Waelchli e 

von Rohr, 

2006 

Retangular: 187,5 e 218 

μm (diâmetro 

hidráulico) 

0° 

Água 

deionizada, 

etanol, 

glicerol e 

nitrogênio  

Silício B, P, A 

LIF - Fluorescência 

induzida por laser e 

Rodamina B. 

Pohorecky 

et al., 

2008 

Retangular: 0,2x0,55 

mm  
0° 

Etanol, água 

e nitrogênio 
PET B, P, A Observação Visual. 

Choi, Yu e 

Kim, 2011 

Retangular:  

510x470 μm, 608x410 

μm, 501x237 μm  

503x85 μm 

0° 
Água e 

nitrogênio 

Vidro 

fotossensível 
B, P, CH, A Observação Visual. 

 

Além destes trabalhos, podem-se citar diversos trabalhos com fluidos refrigerantes e 

trabalhos em mini ou microcanais, os quais apresentam, essencialmente, os mesmos padrões 

de escoamento descritos. 

 

 

2.2.2 Padrões de escoamento líquido-líquido 

 

 

Escoamentos líquido-líquido estão presentes em grande parte da indústria petrolífera. 

No entanto, o estudo destes escoamentos ainda é escasso e relativamente recente. Devido à 

grande capacidade de transferência de quantidade de movimento, à alta viscosidade e massa 
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específica dos fluidos, e também ao empuxo menor, tais escoamentos apresentam padrões 

diferentes dos escoamentos gás-líquido. 

Em linhas horizontais os principais padrões observados são: 

 Estratificado (ST): Fase menos densa escoa na parte superior e mais densa na inferior. 

Escoamento dominado pela gravidade pode apresentar ou não ondas na interface. Em 

geral, quando apresenta ondas na interface é denominado estratificado ondulado (SW). 

 Estratificado com Mistura na Interface (ST&MI): Mesma descrição do escoamento 

estratificado, no entanto são observadas gotas de óleo e/ou gotas de água junto à 

interface líquido- líquido. 

 Dispersão de óleo em água e água (Do/w&w): Fase oleosa dispersa na fase água por 

vórtices aquosos. Gotas de óleo pequenas. 

 Emulsão de óleo em água (o/w): dispersão densa de óleo na fase água. 

 Emulsão de água em óleo (w/o): dispersão densa da fase água na fase óleo. 

 Dispersão de óleo em água e Dispersão de água em óleo (Do/w&Dw/o): Padrão dual, 

onde as duas dispersões coexistem. 

Para altas razões de viscosidade, ainda podem ocorrer: 

 Gotas alongadas de óleo em água ou oil plug flow (P): descrito por Lum, Al-Wahaibi e 

Angeli (2006)  

 Anular ou core-flow (A) descrito por Bannwart et al. (2004).  

A Figura 2.4 apresenta a classificação de padrões de escoamento segundo Alkaya, 

Jayawardena e Brill (2000). 
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Figura 2.4 - Padrões de escoamento óleo-água (ALKAYA, JAYAWARDENA e BRILL, 2000, tradução livre). 

 

Poucos trabalhos sobre a ocorrência de escoamentos bifásicos líquido-líquido em 

tubulações são encontrados na literatura. Dentre eles, podem-se citar os trabalhos de Trallero 

(1995), e Alkaya, Jayawardena e Brill (2000), onde estes apresentam seis tipos básicos de 

padrões de escoamento óleo-água em tubulações horizontais. Os trabalhos acima são 

experimentais, Trallero (1995), desenvolveu seu trabalho em tubulação de 2”, e Alkaya, 

Jayawardena e Brill (2000), também em tubulação de 2”, no entanto, Trallero (1995) 

apresentou testes somente em tubulação horizontal e Alkaya, Jayawardena e Brill (2000) em 

tubulações também levemente inclinadas. Ainda sobre a ocorrência de padrões de escoamento 

em tubulações horizontais, temos o trabalho de Elseth (2001), estudando o escoamento óleo-

água em tubulação horizontal de 56,3 mm de diâmetro interno, observando os seguintes 

padrões de escoamento. 
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Figura 2.5 – Padrões de escoamento observados por Elseth (2001). 

 

Importante ressaltar que Elseth (2001) apresenta uma maior divisão dos padrões. No 

entanto, esses ainda podem ser agrupados na classificação de Alkaya, Jayawardena e Brill 

(2000). 

Em linhas verticais e escoamentos com baixas razões de viscosidade, são observados 

apenas os padrões disperso e emulsão (ODDIE et al., 2003). No entanto, em escoamentos com 

alta razão de viscosidade, os padrões que ocorrem são: 

 Gotículas de óleo dispersas em água (GD): Fase contínua água com pequenas gotas de 

óleo, praticamente esféricas. 

 Gotas (G): As gotículas de óleo se juntam formando uma grande gota com as mesmas 

características da bolha de Taylor do escoamento gás-líquido. 

 Intermitente (P): Análogo ao padrão pistonado em escoamento gás-líquido. 

 Anular ou core-flow (A): Análogo ao escoamento anular gás-líquido. 

Imagens do escoamento podem ser observadas na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Padrões de escoamento líquido-líquido (água e óleo altamente viscoso) em tubulação vertical 

ascendente (BANNWART et al., 2004). GD - Gotículas dispersas, G - Gotas, P - Intermitente e A - Anular. 

 

A Tabela 2.2 apresenta alguns trabalhos sobre padrões de escoamento líquido-líquido. 

A classificação baseia-se na apresentada, apesar de cada autor apresentar subdivisões.  

Além destes, pode-se ainda citar os trabalhos de Wang, Gong e Angeli (2011), que, 

com óleo de alta viscosidade (628,1 mPa.s) em um tubo de 25,4 mm, levantaram padrões de 

escoamento líquido-líquido, obtendo os padrões emulsão de óleo em água, emulsão parcial de 

óleo em água, emulsão de óleo em água como água estratificada, emulsão de óleo em água e 

água em escoamento anular, escoamento anular de água com emulsão de óleo em água. 

Percebe-se que ainda há espaço na literatura para mais trabalhos sobre padrões de 

escoamento líquido-líquido, visto que devido à grande variação na razão de viscosidades, os 

padrões de escoamento são os mais diversos, ainda sem uma classificação unificada. 
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Tabela 2.2 - Trabalhos sobre padrões de escoamento líquido-líquido. 

 

Autor Diâmetro Inclinação Fluidos Tubulação 
Padrões 

Observados 

Técnica de 

Identificação de 

Padrão 

Trallero, 

1995 
50 mm 0° 

Óleo (29 mPa.s 

e 884 kg/m³) e 

água 

Acrílico 

ST, ST&MI, 

Do/w&w, 

Do/w&Dw/o, 

o/w e w/o 

 

Observação Visual 

e Sondas 

condutivas e de 

impedância 

Angeli e 

Hewitt, 

2000 

25,4 mm 0° 

Óleo (1,6 

mPa.s e 801 

kg/m³) e água 

Acrílico e 

aço inox 

ST, ST&MI, 

Do/w&w, 

Do/w&Dw/o 

 

Observação Visual 

e Sondas 

condutivas e de 

impedância 

Elseth, 

2001 
56,3 mm 0° 

Óleo (1,64 

mPa.s e 801 

kg/m³) e água 

Vidro 

ST, ST&MI, 

Do/w&w, 

Do/w&Dw/o, 

o/w e w/o 

 

Observação Visual 

e Densitometria por 

raios gama. 

Oddie et 

al., 2003 
150 mm 8° a 90°  

Querosene (1,5 

mPa.s e 810 

kg/m³) e água 

PMMA 

ST, ST&MI, 

Do/w&w, 

Do/w&Dw/o, 

o/w e w/o 

 

Observação Visual 

e Densitometria por 

raios gama. 

Bannwart 

et al. 

(2004) 

 0° e 90° 

Óleo (500 

mPa.s e 935 

kg/m³) e água 

Acrílico 
ST, G, GD, A, 

P 
Observação Visual 

 

Rodriguez 

e 

Oliemans, 

2006 

 

82,8 mm 

 

-5°, -2°, -

1,5°, 0°, 1°, 

2°, 5°. 

 

Óleo (7 mPa.s 

e 831,4  kg/m³) 

e água 

 

- 

 

ST, SW, 

ST&MI, 

Do/w&w, 

Do/w&Dw/o, 

o/w e w/o 

 

 

Observação Visual 

e Assinatura de 

Pressão. 

 

 

2.2.3 Mapas de escoamento ou cartas de fluxo 

 

 

Mapas de escoamento ou cartas e fluxo são instrumentos gráficos em que dados de 

entrada como, por exemplo, as velocidades superficiais dos fluidos, são utilizados para a 

determinação do padrão de escoamento (forma como as fases que compõem o escoamento 

estão distribuídas) em um determinado meio a ser estudado, que pode ser um tubo ou duto. 

A princípio, a indústria adotou cartas de fluxo experimentais. No entanto, diversos 

parâmetros como o diâmetro da tubulação, pressão, razão de massas específicas e razão de 

viscosidades afetavam sobremaneira as fronteiras de transição dos padrões de escoamento. 
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Assim, pode-se dizer que não há carta de fluxo experimental genérica para escoamentos de 

dois fluidos imiscíveis. Foi necessário, então, o desenvolvimento de modelos que pudessem 

prever de forma genérica tais fronteiras. Uma das modelagens utilizada é a fenomenológica, 

(HEWITT, 1978); baseada em observações experimentais correlações são propostas e 

ajustadas empiricamente para representarem os fenômenos observados. Tais modelos têm 

previsto com boa aproximação as fronteiras de transição, além de queda de pressão e fração 

volumétrica. A seguir, serão apresentadas algumas cartas de fluxo da literatura. 

 

 

2.2.3.1 Cartas de fluxo gás-líquido 

 

 

A primeira carta de fluxo foi proposta por Baker (1954) e foi feita a partir de dados 

experimentais de escoamentos ar-água e ar-óleo na horizontal, onde os eixos são baseados nos 

fluxos mássicos (G) de cada fase, multiplicados por fatores que levam em consideração as 

massas específicas, viscosidades e tensões interfaciais das fases. 

 

 

 

Figura 2.7 – Carta de fluxo de Baker (1954) (G1: fluxo mássico de líquido, G2: fluxo mássico de gás). 

 

Outra carta de fluxo experimental, para escoamentos gás-líquido na horizontal, foi 

apresentada por Mandhane, Gregory e Aziz (1974). A carta tem como dados de entrada as 

velocidades superficiais de água e ar. A grande desvantagem de tal carta é o fato de os dados 
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de entrada serem dimensionais, limitando sua utilização em outros escoamentos, que não os 

utilizados para seu desenvolvimento. 

 

 

 

Figura 2.8 – Carta de fluxo de Mandhane, Gregory e Aziz (1974). 

 

Taitel e Dukler (1976), utilizando modelagem fenomenológica, como por exemplo 

velocidade de propagação de bolhas em meio contínuo, entre outros fenômenos, propuseram 

uma série de correlações para as fronteiras de transição do escoamento ar-água em tubulações 

na horizontal. A carta de fluxo foi feita baseada em grandezas adimensionais do escoamento 

(Figura 2.9), tais mapas adimensionais são interessantes, pois são genéricos, ou seja, 

aplicáveis para uma diversidade de tubulações e fluidos (gás-líquido).  
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Figura 2.9 – Carta de fluxo para escoamento horizontal de Taitel e Dukler (1976). 

 

Em 1980, Taitel, Barnea e Dukler (1980) usando modelagem fenomenológica, 

propuseram correlações para previsão das fronteiras entre padrões de escoamento em 

escoamentos gás-líquido na vertical; a carta de fluxo é baseada nas velocidades superficiais do 

escoamento, sendo o mapa dimensional. Assim existe a necessidade de adequação do mapa a 

cada condição de diâmetro de tubo, razão de viscosidade e massa específica dos fluidos com 

os quais se trabalha. 
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Figura 2.10 – Carta de fluxo para escoamento vertical de Taitel, Barnea e Dukler (1980), para escoamento água-

ar em tubulação de 25 mm. 

 

 

2.2.3.2 Cartas de fluxo líquido-líquido 

 

 

Para escoamentos líquido-líquido, as mesmas observações feitas para escoamentos 

gás-líquido são válidas. Os primeiros mapas apresentados foram feitos de forma experimental, 

e ainda hoje há mapas experimentais. Como os dados em escoamentos líquido-líquido são 

escassos, esta é uma das lacunas que ainda vem sendo preenchidas pela literatura. Em geral os 

mapas experimentais são confrontados com modelagens de fronteiras de transição propostas 

por alguns autores como Trallero (1995) e Brauner e Maron (1992b). 

As cartas de fluxo em escoamentos líquido-líquido são em geral baseados nas 

velocidades superficiais das fases ou componentes, ou seja, são cartas dimensionais; assim, 

ter-se-ia um mapa para cada par de fluidos utilizados.  

Rodriguez e Oliemans (2006) propuseram cartas de fluxo para escoamentos óleo leve-

água, com pontos experimentais e previsões baseadas na teoria de Trallero (1995). Os mapas 

foram feitos para diversas inclinações com tubulação de 82,8 mm e um óleo de 7,17 mPa.s. 

Alguns mapas propostos são apresentados na Figura 2.11. 
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Figura 2.11 – Carta de fluxo de Rodriguez e Oliemans (2006) para escoamento água-óleo: (a) horizontal, (b) -5° 

e (c) 5°. 
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Para altas razões de viscosidade, em escoamento horizontal foi proposta uma carta 

experimental por Bannwart et. al (2004). Devido à alta razão de viscosidade os padrões 

dispersos não ocorrem.  

 

 

 

Figura 2.12 – Carta de fluxo de Bannwart et al. (2004) para escoamento horizontal. 

 

Para escoamentos de água e óleo em razões de viscosidade intermediárias, será 

apresentada neste trabalho uma nova carta de fluxo experimental que mescla os padrões 

observados para baixas e altas razões de viscosidade. Será possível a observação de uma 

região de escoamento intermitente e escoamento anular. 

Será apresentada também uma nova fronteira de transição do escoamento estratificado 

ondulado para outros padrões, baseada nas características da onda interfacial deste regime e 

na teoria da estabilidade hidrodinâmica linear. 

 

 

2.3 Modelagem unidimensional para previsão de fronteiras de transição em escoamentos 

bifásicos de fases separadas gás-líquido e líquido-líquido 

 

 

O escoamento de fases separadas compreende os padrões anular e estratificado. Tais 

padrões de escoamento são comumente modelados pelo modelo de dois-fluidos 

unidimensional (ISHII 1975), onde equações de fechamento para as tensões interfaciais e 
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parietais são necessárias. O estudo da estabilidade de tais padrões de escoamento é feito a 

partir desse modelo matemático. 

Análises fenomenológicas de escoamentos gás-líquido foram apresentadas por Taitel e 

Dukler (1976) para determinar a transição de padrões de escoamento em escoamentos gás-

líquido horizontal, partindo da análise do escoamento estratificado com interface lisa. A partir 

desta análise a carta de fluxo da Figura 2.9 foi gerada. Tal artigo é base para diversos artigos 

que propõem novas teorias para previsão de fronteiras de transição. 

Para escoamento gás-líquido na vertical, um dos artigos mais importantes, relativo à 

transição de padrões de escoamento, é o de Taitel, Barnea e Dukler (1980), onde esses 

apresentaram modelos de transição, assim como uma carta de fluxo fenomenológica (Figura 

2.10). 

Na linha dos modelos unidimensionais genéricos de escoamento bifásico baseados no 

modelo de dois fluidos de Ishii (1975), pode-se citar os trabalhos de Jones e Prosperetti 

(1985) e Prosperetti e Jones (1987). Jones e Prosperetti (1985) estudaram a aplicação da teoria 

da estabilidade linear a escoamentos unidimensionais com modelos simplificados. Em seu 

trabalho, equações algébricas que descrevem fenômenos como forças de arrasto são acopladas 

ao modelo, ao invés da utilização de derivadas de ordens superiores. Eles encontraram um 

critério de estabilidade que não depende do comprimento de onda da perturbação interfacial, o 

que é claramente não físico. Assim, de acordo com os autores, o modelo desta maneira é 

incompleto e há a necessidade da inclusão de termos de derivadas de ordem superior para que 

efeitos de tensão interfacial, por exemplo, sejam estudados. Desta forma, a análise da 

estabilidade de padrões de escoamento a partir do modelo de dois fluidos unidimensional deve 

ser feita utilizando o modelo completo, sem simplificações. A partir destas conclusões, Jones 

e Prosperetti (1987) usaram o modelo de dois fluidos completo para descrever escoamentos 

bifásicos. Este modelo leva em consideração termos de derivadas de ordem superior dos 

termos de pressão e velocidades das fases, incluindo efeitos de tensão interfacial, viscosidade 

e adição de massa; no entanto, para análises de estabilidade, no limite de ondas longas, a 

adição de tais efeitos não apresenta nenhuma melhoria no critério de estabilidade proposto. 

A partir dos trabalhos de Jones e Prosperetti, a utilização do modelo de dois fluidos 

unidimensional se mostrou uma ferramenta potente para análise da estabilidade de 

escoamentos bifásicos, sendo largamente utilizada para previsão de fronteiras de transição. 

Nesta linha, têm-se artigos como o de Crowley, Wallis e Barry (1992), que estudaram 

a transição do padrão de escoamento estratificado para o padrão de escoamento golfadas em 

escoamentos gás-líquido. Utilizando o modelo de dois fluidos unidimensional, eles 
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apresentam uma nova teoria, baseada no método das características, para análise da 

estabilidade e transição de padrões de escoamento.  

Ainda sobre escoamentos gás-líquido e previsão de fronteiras de transição, têm-se os 

artigos de Brauner e Maron (1991) apresentando a transição do padrão de escoamento gás-

líquido estratificado para padrões não estratificados, partindo do modelo de dois fluidos 

unidimensional e utilizando a teoria da estabilidade linear temporal para a análise. 

Ardron (1980) utilizou o modelo de dois fluidos unidimensional para análise de 

escoamentos gás-líquido estratificado. A partir da modelagem, analisou velocidades de onda e 

regiões de estabilidade, encontrando boa concordância com soluções exatas. Assim, o artigo 

propõe que o modelo de dois fluidos é uma boa ferramenta para análise de escoamentos de 

fases separadas.   

Barnea (1991) utilizou o modelo de dois fluidos unidimensional para análise da 

estrutura do escoamento anular. Para a análise de problemas transientes, dividiu a tubulação 

em diversas “células”, aplicando diferenças finitas e assim analisando o escoamento.  

Um modelo para a análise do padrão de escoamento bifásico anular, para dois líquidos 

imiscíveis é apresentado por Brauner (1991). O modelo apresentado trata de muitas situações 

em escoamentos bifásicos, laminar-laminar, turbulento-turbulento ou mistura de regimes de 

escoamento. Os resultados de perda de pressão e fração volumétrica foram confrontados com 

dados experimentais, mostrando boa concordância. 

Brauner e Maron (1992a) estudaram a transição do padrão de escoamento estratificado 

líquido-líquido, partindo do modelo de dois fluidos unidimensional, para modelagem do 

escoamento, e a teoria da estabilidade linear temporal, para análise de estabilidade. Os autores 

apresentam uma relação da estabilidade hidrodinâmica com o problema formado por equações 

diferenciais parciais hiperbólicas; a estabilidade estaria relacionada a um sistema de equações 

que possua velocidades características reais, onde estas variam constantemente com as 

variáveis de entrada.  

O estudo da transição de diversos padrões de escoamento líquido-líquido a partir do 

modelo de dois fluidos e da teoria de estabilidade linear, i.e., a procura da curva de 

estabilidade neutra para cada padrão de escoamento e comparações com dados experimentais 

foi apresentado por Brauner e Maron (1992b).  

Apesar da utilização do modelo de dois fluidos ser relativamente comum e bastante 

difundida, o estudo de novas ferramentas para melhoria da modelagem ainda é um tema atual, 

como apresentado por Song e Ishii (2001). Estes autores aplicaram o conceito de fluxo de 

momento e analisaram a estabilidade numérica do modelo de dois fluidos verificando que, 
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através de seus parâmetros, o modelo é sensível à estrutura do escoamento e ao mesmo tempo 

tais parâmetros ajudam na estabilização das equações diferencias governantes do escoamento.  

Zhou e Podowski (2001) utilizaram o modelo de dois fluidos para o estudo de 

instabilidades hidrodinâmicas em escoamentos bifásicos em sistemas de ebulição. O modelo 

foi implementado utilizando duas abordagens, uma no domínio da freqüência e outro no 

domínio do tempo. Ambas se mostraram satisfatórias na previsão da estabilidade do 

escoamento, quando confrontadas com dados experimentais.  

Grassi, Strazza e Poesio (2008) validaram por experimentos a utilização de modelos 

para aplicação em escoamentos bifásicos. Um dos modelos validados foi o de dois fluidos 

para o escoamento anular vertical líquido-líquido, mostrando que o modelo representa 

satisfatoriamente a física do escoamento, tendo boa concordância com os dados experimentais 

de queda de pressão bifásica e fração volumétrica. 

Issa e Kempf (2003) simularam o crescimento de instabilidades em um escoamento 

estratificado gás-líquido levando à formação do padrão pistonado. Tal simulação foi realizada 

com a utilização do modelo de dois fluidos unidimensional transiente. De acordo com os 

autores, apesar da simplicidade da modelagem utilizada foi possível capturar o fenômeno de 

transição entre padrões de escoamento. A comparação com dados experimentais da literatura 

mostrou boa concordância. Ademais, de acordo com os autores a possibilidade da utilização 

de tal modelo minimiza a necessidade da utilização e desenvolvimento de modelos 

fenomenológicos para transição de padrões de escoamento.  

Outro efeito importante, adicionado ao modelo de dois fluidos unidimensional 

(RODRIGUEZ e CASTRO, 2013) são os efeitos de tensão interfacial e molhabilidade, onde o 

ângulo de contato dos fluidos relacionados à superfície onde estão aderidos é levado em 

consideração. De acordo com tais autores devido à molhabilidade e tensão interfacial, o 

perímetro molhado por cada uma das fases pode ser alterado, resultando em um maior ou 

menor atrito com a parede e entre as fases, o que altera sobremaneira as previsões de queda de 

pressão e fração volumétrica. Ainda de acordo com os autores, tais efeitos, como esperado, 

são mais proeminentes em escoamentos líquido-líquido. 

A grande maioria dos trabalhos até aqui apresentados modela o escoamento bifásico 

de fases separadas a partir do modelo de dois fluidos e apresenta a utilização de tla modelo 

para previsão de fronteiras de padrões de escoamento. Assim, a aplicação de um modelo de 

dois fluidos unidimensional rigoroso encontra aplicação óbvia no escoamento em tubulações. 

A abordagem unidimensional tem importância indiscutível em uma grande variedade de 
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disciplinas tradicionais da engenharia e em inúmeras circunstâncias é capaz de capturar os 

efeitos preponderantes de um fenômeno multidimensional. 

 

 

2.4 Estabilidade hidrodinâmica 

 

 

2.4.1 Introdução 

 

 

De acordo com Landau e Lifshitz (1959), os escoamentos que ocorrem na natureza 

têm que obedecer às equações da dinâmica dos fluidos e, além disso, serem estáveis. Quando 

se modela um escoamento, normalmente, utiliza-se equilíbrio de forças; no entanto, este 

equilíbrio pode ser estável ou instável. O sistema instável é aquele que não retorna à sua 

condição de equilíbrio após ser perturbado. Em escoamentos, freqüentemente analisa-se a 

característica ondulatória, por exemplo, da interface do escoamento bifásico líquido-líquido. 

Assim, pode-se definir o estudo da estabilidade/instabilidade hidrodinâmica como o estudo do 

movimento oscilatório em fluidos. Tal estudo é relacionado com o crescimento/decrescimento 

ou estabilização da amplitude de oscilação de um determinado sistema fluídico, após uma 

perturbação.  

Escoamentos instáveis podem se tornar turbulentos. Classicamente, pode-se citar o 

experimento de Reynolds (1883) apud Drazin (2002). Neste experimento, Reynolds mostrou 

que um escoamento laminar se torna instável (turbulento) a partir do momento em que o 

parâmetro 
VD


, onde V é a velocidade do escoamento, D o diâmetro da tubulação e ν a 

viscosidade cinemática do fluido, ultrapassa determinado valor. Métodos para o estudo da 

estabilidade de escoamentos foram desenvolvidos baseados em metodologias já aplicadas em 

sistemas dinâmicos para partículas. Um dos métodos é o dos modos normais, em que as 

equações de movimento são linearizadas desprezando-se os termos de produtos de 

perturbações. Com isso, as perturbações poderiam ser divididas em componentes 

independentes, que teriam uma variação temporal exponencial. Bastaria identificar se a taxa 

de crescimento seria negativa ou positiva, assim, a perturbação decresceria ou cresceria, sendo 

o escoamento instável ou estável, respectivamente. 

Drazin (2002) dividiu os métodos de estudo da estabilidade hidrodinâmica em: 
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 Fenômenos naturais e experimentos em laboratório: neste item o autor faz um 

interessante adendo, de que teorias de estabilidade só fazem sentido se tais fenômenos 

forem observados em laboratório, na natureza ou em processos feitos pelo homem, 

assim a observação destes fenômenos é de suma importância para o entendimento da 

estabilidade hidrodinâmica. 

 Experimentos numéricos: com o avanço da capacidade de processamento dos 

computadores, existe hoje a possibilidade de se aplicar as equações de Navier-Stokes 

de forma mais acurada para diversos tipos de escoamento, sendo possível a realização 

de experimentos controlados de forma numérica. 

 Teorias linear e fracamente não linear: teorias baseadas na linearização de um 

escoamento base para perturbações infinitesimais. A teoria linear foi o primeiro 

método usado para o estudo da estabilidade hidrodinâmica, ainda hoje muito utilizado 

e serviu de base para a teoria fracamente não linear que considera alguns efeitos não 

lineares de perturbações finitas mas pequenas. 

 Teoria qualitativa da bifurcação e chaos: de acordo com o autor, estudos quantitativos 

de estabilidade só podem ser feitos com a utilização de cálculos numéricos acurados; 

no entanto, métodos qualitativos podem prever como boa aproximação os fenômenos 

que advém da instabilidade hidrodinâmica. 

 Teoria não linear: teorias que estudam o crescimento de grandes perturbações em 

escoamento específicos; há uma complexidade matemática maior nessa abordagem.  

Diversos autores propõem que a teoria linear, sozinha, não é suficiente para a análise 

da estabilidade de escoamentos bifásicos (CROWLEY, WALLIS e BARRY, 1992, BARNEA 

e TAITEL, 1994c), pois esta teoria apenas indicaria que uma configuração inicial de padrão 

de escoamento, por exemplo, estratificado liso, sujeito a perturbações infinitesimais, seria 

alterada. No entanto tal alteração pode ocasionar a transição para outro padrão de escoamento, 

ou apenas a transição para uma interface ondulada, sem possibilidade de uma conclusão 

definitiva sobre o que realmente aconteceria quando tal teoria propusesse instabilidade. Além 

disso, não abre possibilidade para a análise dos fenômenos que ocorreriam caso a 

configuração inicial do escoamento estivesse sujeita a perturbações finitas.  

Os mesmos autores propõem que, quando sujeito a perturbações finitas, uma 

configuração inicialmente estável pela análise linear poderia ser instável por uma análise não 

linear, causando, por exemplo, a transição do padrão estratificado gás-líquido ao padrão 
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pistonado. Assim, teorias que possam analisar os efeitos de perturbações finitas, ou mesmo 

que ajudem no entendimento das previsões da análise linear, são necessárias.  

A teoria não-linear estuda basicamente a influência dos termos não lineares à medida 

que as oscilações de instabilidade se amplificam. Uma das teorias propostas para estudar tais 

fenômenos é a teoria fracamente não linear (LANDAU e LIFSHITZ, 1959), que leva em 

consideração os efeitos de uma pequena perturbação finita, que cresceria exponencialmente, 

quando tal perturbação é incorporada. Por exemplo, nas equações de Navier-Stokes, termos 

não lineares quadráticos surgem e tais termos interagem com os termos de primeira ordem, 

causando uma mudança na taxa de crescimento das perturbações; no entanto, como dito pelo 

próprio autor, tal abordagem é bastante complexa.  

Outra análise seria dada pela teoria não-linear. No entanto, como apresentado 

anteriormente, análises não lineares são, em geral, custosas e complexas. Neste contexto, 

surge a abordagem não-linear simplificada, que visa, através do método das características e 

desprezando termos que são considerados irrelevantes (termos de derivadas de ordem 

superior) à fenomenologia do escoamento, analisar a propagação de uma onda de perturbação 

finita no escoamento e verificar como o crescimento/decrescimento de tal perturbação afeta o 

escoamento. O método das características foi escolhido, pois diferentemente de outros 

métodos de resolução de equações diferenciais parciais que geralmente distorcem a forma da 

perturbação e introduzem decaimentos artificiais, é capaz de simular de forma acurada a 

propagação e evolução de tal onda (BARNEA e TAITEL, 1994c). 

Neste trabalho, as teorias linear e uma abordagem não-linear simplificada serão 

utilizadas para tentar explicar o fenômeno de transição espacial observado em laboratório. Tal 

fenômeno pode ser descrito como a transição espacial do escoamento estratificado para o 

escoamento gotas alongadas de óleo. 

 

 

2.4.2 Teoria da estabilidade em escoamentos bifásicos paralelos 

 

 

Em escoamentos paralelos, pode-se citar a análise da estabilidade de um escoamento 

com camada cisalhante. Em tal escoamento, tem-se duas fases estratificadas com velocidades 

diferentes, e assim tem-se uma tensão de cisalhamento na interface. Tal estudo foi feito a 

princípio para a análise da formação de ondas no mar devido ao escoamento do ar na camada 

superior à água. Esta instabilidade é conhecida como instabilidade de Miles ou Kelvin-
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Helmholtz e seus resultados são utilizados até hoje para descrição de escoamentos cisalhantes 

invíscidos. As instabilidades de Kelvin-Helmholtz tem uma forma característica e estão 

presentes em diversos processos naturais (Figura 2.13). Estas instabilidades são analisadas 

pela teoria da estabilidade linear e utilização dos modos normais.  

As teorias de estabilidade levam, em geral, a curvas de estabilidade neutra, que 

poderiam ser relacionadas a fronteiras de transição em um mapa de escoamento, por exemplo, 

em situações onde o escoamento pode ser definido como estável ou instável em relação a 

determinados parâmetros. Um caso clássico de curvas de estabilidade neutra são as 

apresentadas por Schilichting (1979) para o caso de um escoamento em camada limite, uma 

representação de tais curvas pode ser vista na Figura 2.14. Nesta figura, a estabilidade é dada 

pelo sinal da parte imaginária da frequência angular (ωi) para um Reynolds (R0) e um número 

de onda (β) dado, sendo o escoamento instável para ωi positivo e estável para ωi negativo. A 

curva é delimitada fazendo ωi =0. 

 

 

 

Figura 2.13 – Instabilidade de Kelvin-Helmholtz, próximo a Birgmingham, Alabama (ALISON BEE, 2013). 
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Figura 2.14 – Curva de estabilidade neutra para o caso de camada limite (R0 é o número de Reynolds do 

escoamento e β o número de onda). (ITOH, 2000). 

 

A análise linear de instabilidades se dá a partir da análise da estabilidade de um 

determinado sistema básico sujeito a perturbações infinitesimais. Caso o sistema seja instável 

a pequenas perturbações, por suposição, o será também a grandes perturbações. Pequenas 

perturbações causam oscilações de pequena amplitude; assim sendo, os termos de ordem 

maior das derivadas, nas equações de movimento, podem ser desprezados. Portanto, as 

equações são linearizadas e chega-se à definição matemática da análise linear de estabilidade. 

Por outro lado, quando os escoamentos estão em regime não permanente ou ocorrem 

acelerações espaciais significativas, oscilações de grandes amplitudes têm de ser levadas em 

conta. Entra-se, então, no campo da teoria não linear da estabilidade de escoamentos. 

Voltando à análise linear de estabilidade, o ponto seguinte seria determinar o que 

ocorre a partir da instabilidade. No caso hidrodinâmico, poderia ocorrer a mudança para um 

novo padrão de escoamento, sendo ele em regime permanente ou transitório. Dentro dos 

transitórios, podemos ter oscilações periódicas (transientes periódicos), escoamentos caóticos 

ou turbulentos. 

Através da teoria da estabilidade hidrodinâmica é possível levar em conta o efeito de 

um número de parâmetros sobre a transição do regime laminar ao regime turbulento. Essa 

teoria tem encontrado inúmeras aplicações importantes, entre elas no projeto de aerofólios de 

baixo arrasto (aerofólios laminares). A partir da década de 1970, a teoria da estabilidade 

hidrodinâmica passou a ser aplicada com intensidade para a modelagem e previsão das 

fronteiras de transição de padrão de escoamento bifásico. Segundo Wallis (1969), em alguns 
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casos, transições de padrão de escoamento podem ser atribuídas a instabilidades que resultam 

da amplificação de uma onda de perturbação na interface das fases. Entretanto, a formidável 

complexidade dos escoamentos bifásicos não permite, na maioria das vezes, a solução 

analítica das equações governantes gerais. 

O ponto de partida natural para o estudo da geração de ondas em escoamentos 

bifásicos paralelos de fases separadas é a teoria linear da estabilidade hidrodinâmica. 

Preservando a analogia com os escoamentos monofásicos, na teoria linear investiga-se como 

perturbações infinitesimais são amplificadas e como a evolução dessas perturbações está 

relacionada à transição de um padrão de escoamento bifásico a outro. Essa hipótese permite a 

linearização das equações em torno do padrão bifásico básico, por exemplo, o padrão 

estratificado liso ou o padrão anular perfeito (sem ondas). Assim, o ponto de interesse é o 

sinal da taxa de crescimento de uma perturbação senoidal com certo comprimento de onda. 

Uma taxa de crescimento negativa significa extinção da perturbação, enquanto que uma taxa 

de crescimento positiva indica que a perturbação se amplificará e crescerá mais e mais, até a 

quebra do padrão básico original ou até que efeitos não lineares saturem o crescimento. O 

efeito de saturação do crescimento de uma perturbação conduz tipicamente à formação de 

ondas interfaciais de amplitude e comprimento finitos.  

Entretanto, a maior desvantagem da teoria linear é que ela considera apenas 

perturbações infinitesimais, não levando em conta que a instabilidade pode ser gerada por 

perturbações de amplitude finita, mesmo quando o padrão básico é estável sob perturbações 

infinitesimais, o que é conhecido como instabilidade subcrítica. Como instabilidade subcrítica 

ocorre devido à presença de perturbações de amplitude finita ela só pode ser representada por 

teorias que são de natureza não linear como a teoria fracamente não linear, apresentada por 

Landau e Lifshitz (1959); esta pode ser considerada como uma correção das aproximações 

feitas na teoria linear.  

O critério de estabilidade dado pela teoria da instabilidade de Kelvin-Helmholtz ainda 

hoje é utilizado na análise de escoamentos de fases separadas em dutos, levando ao critério de 

Kelvin Helmholtz invíscido (IKH) (TAITEL e DUKLER, 1976; e MISHIMA e ISHII, 1980) 

que leva a fronteiras de transição entre padrões de escoamento. No entanto, como dito 

anteriormente, tal critério não leva em consideração os termos viscosos, que, como será 

apresentado a seguir, estão relacionados a um dos mecanismos de geração de instabilidades, 

atuando na geração de vorticidade tornando o escoamento instável, ou estabilizando o 

escoamento devido à dissipação viscosa. Assim, a partir da necessidade de incorporação 

destes termos, chegou-se ao critério de Kelvin-Helmholtz com adição dos termos viscosos 
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(VKH). Diversos autores chegaram a critério que são equivalentes, dentre os quais pode-se 

citar o trabalho de Andritsos, Williams e Hanratty (1989) que estudaram o efeito da 

viscosidade na formação do padrão pistonado em escoamentos gás-líquido;  Wallis (1969) 

apresentou um critério equivalente, baseado na análise de uma onda unidimensional; Crowley, 

Wallis e Barry (1992) utilizaram a mesma teoria de Wallis (1969) e compararam o critério 

com dados experimentais, encontrando boa concordância entre os mesmos. Lin e Hanratty 

(1986) estudaram os efeitos viscosos em critérios de transição de padrões de escoamento em 

canais, comparando com os critérios de Taitel e Dukler, que apesar de conterem termos 

viscosos, são bastante empíricos; assim, estes autores propõem uma abordagem menos 

empírica e um novo critério de transição, equivalente ao VKH. Pode-se citar o trabalho de 

Barnea (1991) que estudou a estabilidade estrutural do escoamento anular gás-líquido, 

chegando ao um critério que compara as tensões cisalhantes entre as fases, em suma viscoso e 

equivalente ao VKH. Por fim, pode-se citar o critério viscoso de Brauner e Maron (1992a) 

que, utilizando a teoria da estabilidade linear aplicada ao modelo de dois fluidos completo, 

chegam a um critério viscoso de transição do escoamento estratificado líquido-líquido. Assim, 

verifica-se que a incorporação dos termos viscosos altera sobremaneira a previsão das 

fronteiras de transição entre padrões de escoamentos nos escoamentos bifásicos, pois altera o 

comprimento da onda interfacial. 

 

 

2.4.2.1 Classificação das instabilidades 

 

 

Baseado nos mecanismos citados anteriormente pode-se classificar as instabilidades 

em (DRAZIN e REID, 1981): 

 Instabilidade de Rayleigh-Taylor: representada por um escoamento de um fluido mais 

pesado sobre um mais leve; assim, a força gravitacional age gerando instabilidades. 

Fonte de instabilidades são tensões normais à interface. 

 Instabilidade de Kelvin-Helmholtz (ou de Miles): geração de ondas superficiais por 

escoamentos cisalhantes. Trata-se de um mecanismo invíscido, inspirado pelo 

fenômeno de transferência de energia de ventos para ondas em águas profundas. 

Tensão cisalhante no meio menos denso é a fonte da instabilidade. 
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 Instabilidade induzida por perturbações tangenciais interfaciais: origina-se na 

interface, dependendo de como velocidade e tensões variam na direção do 

escoamento. 

o Induzida pela viscosidade: aumento das tensões interfaciais tangenciais, por 

diferença de viscosidade dos fluidos. 

o Induzida pela gravidade: aumento das tensões interfaciais normais, devido a 

diferentes densidades dos fluidos. 

o Induzida pela viscosidade e gravidade; 

 Instabilidade viscosa: escoamentos monofásicos de Poiseuille em canal tornam-se 

instáveis a partir de determinado Reynolds. Essa instabilidade, denominada viscosa, 

ocorre pela condição de não deslizamento na parede e efeitos viscosos no seio da fase. 

As ondas de perturbação são conhecidas por ondas de Tollmien-Schlichting. 

 Instabilidade interna: Combinação de dois ou mais dos fatores desestabilizadores 

descritos acima. 

Assim, as instabilidades em escoamentos bifásicos de fases separadas (paralelos), gás-

líquido ou líquido-líquido, podem ser originadas por diversos mecanismos, dentre eles, pode-

se citar: 

 Efeitos devido à viscosidade (podem ser estabilizadores ou desestabilizadores); 

 Tensão interfacial ou superficial, normais (estabilizador) ou tangentes (estabilizador u 

desestabilizador) à interface; 

 Tensão cisalhante (sempre desestabilizador); 

 Hidrostática; 

 Diferença de viscosidade entre os fluidos; 

 Diferença de densidade entre os fluidos (pode ser estabilizador ou desestabilizador). 

 

 

2.4.2.2 Estabilidade espacial e temporal 

 

 

Criminale, Jackson e Joslin (2003), Drazin (2002) e Drazin e Reid (1981) apresentam 

a possibilidade do estudo da instabilidade de escoamentos em uma análise espacial e/ou 

temporal. Uma instabilidade pode ser analisada temporalmente quando seu 

crescimento/decrescimento ocorre no tempo, para um determinado ponto fixo no espaço 
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analisado. Com a utilização dos modos normais e considerando o número de onda real 

(oscilações periódicas no espaço), analisa-se o sinal da parte imaginária da frequência angular 

(Figura 2.13), sendo que a inversão de sinal (positivo/negativo ou negativo/positivo 

dependendo de como as perturbações são definidas) indica mudança de um escoamento 

instável para estável ou vice-versa. Esta é a análise mais utilizada e mais difundida. 

No entanto, a maioria das oscilações em fluidos apresenta uma amplitude que é 

constante no tempo, mas que cresce em alguma direção no espaço. Alguns exemplos são as 

camadas limites, camadas de mistura, esteiras e jatos. Assim, estes escoamentos são 

representados por equacionamentos nos quais a parte imaginária da frequência angular é nula 

(oscilações periódicas no tempo) e o sinal da parte imaginária do número de onda indica a 

estabilidade/instabilidade do escoamento. 

Vale ressaltar que, independentemente do crescimento espacial ou temporal de uma 

estabilidade, a curva de estabilidade neutra será a mesma para uma análise temporal ou 

espacial, a não ser pela utilização de dados experimentais, como será apresentado no Capítulo 

6 da Tese. Entretanto, com a análise espacial é possível a incorporação de termos como a 

velocidade da onda interfacial como um dos parâmetros de um critério de estabilidade, como 

será apresentado no Capítulo 6 deste trabalho. 

Um tratamento correto da estabilidade hidrodinâmica espacial foi apresentado por 

Gaster (1962); este propôs uma correlação entre os fatores de amplificação temporal e 

espacial baseada na velocidade de grupo das perturbações. De acordo com o autor, há uma 

relação assintótica entre os crescimentos temporal e espacial das perturbações. 

 

 

2.4.3 Estabilidade hidrodinâmica de escoamentos de fases separadas 

 

 

Com relação à análise da estabilidade nos escoamentos bifásicos, Barnea e Taitel 

(1989) estudaram a estabilidade interfacial segundo análises de Kelvin-Helmholtz com 

soluções de regime permanente, com respeito à espessura do filme, mesmo que a interface 

seja instável. Barnea e Taitel (1994a) definiram que a estabilidade de padrões de fases 

separadas (estratificado e anular) deve ser estudada, para uma compreensão completa, pelas 

análises da estabilidade interfacial, como apresentado em estudo anterior (BARNEA E 

TAITEL, 1989), e pelo estudo da estabilidade estrutural. Basicamente, a estabilidade 

estrutural pode ser definida como o estudo da relação entre as tensões interfaciais das fases 
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líquida e gasosa que fazem com que o escoamento seja estável. A estabilidade estrutural do 

padrão estratificado foi analisada e comparada com resultados obtidos a partir das equações 

do modelo de dois fluidos.  

Trabalhando com fatores físicos que influenciam a estabilidade dos padrões de 

escoamento, Joseph, Bannwart e Liu (1996) propuseram um critério viscoso para a 

estabilidade do escoamento anular gás-liquido e um mecanismo inercial que direciona as 

ondas em pistões no escoamento pistonado.  

Resultados analíticos para escoamento bifásico estratificado ondulado estável foram 

estudados por Galimov et. al. (2005), utilizando o modelo de dois fluidos e levando em 

consideração parâmetros como fração volumétrica das fases, pressão média e pressão 

interfacial média, entre outros. 

Como discutido até aqui, a onda interfacial parece ter relação com o fenômeno de 

instabilidade em escoamentos bifásicos de fases separadas. Rodriguez e Bannwart (2006a) 

mediram a velocidade de onda, amplitude e tipo de onda das ondas interfaciais em 

escoamento anular líquido-líquido. Rodriguez e Bannwart (2006b) propuseram uma solução 

analítica para prever a geometria da onda interfacial em escoamentos anulares líquido-líquido 

e compararam as previsões com dados experimentais, encontrando boa concordância entre os 

mesmos.  

Ainda em 2006, Rodriguez, Mudde e Oliemans (2006) estudaram a estabilidade do 

escoamento estratificado líquido-líquido a partir do modelo de dois fluidos unidimensional e 

teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, incluindo a curvatura da interface no plano da 

seção transversal, melhorando sobremaneira as previsões em relação a modelos que sugerem 

uma interface plana. 

Gu e Guo (2007) propuseram um critério viscoso de instabilidade da onda interfacial a 

partir da análise da estabilidade linear do modelo de dois fluidos unidimensional. O critério 

prevê o limite de estabilidade do padrão estratificado em tubos horizontais e 

aproximadamente horizontais. A inclinação do tubo foi levada em consideração, chegando-se 

a conclusão de que não afeta a geometria da onda interfacial, mas afeta diretamente as 

velocidade superficial do liquido e a velocidade da onda. 

Sob a ótica da análise de ondas interfaciais, Al-Wahaibi e Angeli (2007a) estudaram as 

características das ondas interfaciais em escoamentos estratificados óleo-água e 

desenvolveram um modelo baseado na instabilidade de Kelvin-Helmholtz para prever a 

amplitude de onda crítica, onde estas se tornam instáveis para determinados comprimentos e, 

assim, prever o momento em que o escoamento passa de estratificado para disperso. Ainda em 
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2007, Al-Wahaibi e Angeli (2007b) apresentaram um estudo experimental sobre a transição 

de padrões de escoamento líquido-líquido, mostrando a propagação de ondas interfaciais em 

tais escoamentos.  

Rodriguez e Bannwart (2008) utilizaram o modelo de dois fluidos unidimensional 

aplicado a um escoamento anular líquido-líquido para propor dois critérios de transição. Esses 

critérios, invíscido e viscoso, levam em consideração a existência de dois números de onda 

interfaciais críticos, um relacionado à transição do padrão anular para o padrão pistonado e 

outro relacionado aos termos de tensão parietal e interfacial, onde a teoria da estabilidade 

linear ainda pode ser aplicada. 

Modelos para escoamentos bifásicos devem ser validados através de estudos 

experimentais. Esse foi o trabalho de Grassi, Strazza e Poesio (2008), validando o modelo de 

dois fluidos para o padrão de escoamento anular, mostrando boa concordância com os dados 

experimentais de queda de pressão, por exemplo.  

A grande maioria dos trabalhos pesquisados relativos à estabilidade dos padrões de 

escoamento de fases separadas aplica uma análise temporal da propagação de uma 

perturbação na interface. Trabalhos relativos ao crescimento espacial são relativamente 

poucos e, geralmente, feitos em conjunto com a análise temporal.  

Pode-se citar o trabalho de Brauner e Maron (1992) que estudaram a transição entre 

padrões no escoamento líquido-líquido; utilizaram o modelo de dois fluidos rigoroso e análise 

de estabilidade linear e não linear simplificada através do método das características. Os 

autores definiram dois critérios de transição, o ZNS (zero neutral stability) que é a curva de 

estabilidade neutra dada pela análise de estabilidade linear, e o ZRC (zero real characteristic). 

De acordo com os autores, para o escoamento ser estável, as equações da modelagem não 

linear simplificada devem ser hiperbólicas ou que o problema deve ser bem-posto, isso 

implica em velocidades características (MOC) reais. De acordo com os autores os dois 

critérios formam uma zona onde o escoamento estratificado ondulado pode ocorrer, e os dois 

critérios são necessários para a correta definição desta região. No entanto as características da 

onda interfacial não foram abordadas neste trabalho. 
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2.4.4 Teoria não-linear por uma abordagem simplificada 

 

 

O método das características (MOC na sigla em inglês) é um método analítico de 

resolução de sistemas de equações diferenciais parciais de primeira ordem hiperbólicas ou 

equações diferenciais parciais de segunda ordem hiperbólicas, que são aquelas que possuem 

autovalores reais. 

O método consiste em encontrar, no plano espaço-tempo, direções em que as equações 

diferenciais parciais possam ser reduzidas a equações diferenciais ordinárias. Este método 

consegue reduzir a difusão numérica por permitir uma simulação da propagação de uma onda 

de perturbação no escoamento de forma acurada e sem afetar o escoamento. 

O início da utilização do MOC em escoamentos remonta a trabalhos relacionados com 

acústica e escoamentos supersônicos; em tubulações, está relacionado à análise de transientes 

em escoamentos monofásicos; como exemplo, podem-se citar os “golpes de aríetes”, como 

apresentado por Assy (1975). Em escoamentos bifásicos, tem-se a sua utilização na análise da 

onda interfacial em escoamentos gás-líquido, como em Crowley, Wallis e Barry (1992), onde 

ocorreu a análise da transição do padrão de escoamento de fases separadas estratificado gás-

líquido para o padrão pistonado. Barnea e Taitel (1994b), também para escoamentos gás-

líquido de fases separadas, utilizaram o MOC para a análise de estabilidade e propagação de 

ondas interfaciais do padrão de escoamento estratificado gás-líquido.  

Apesar de existirem relativamente muitos trabalhos sobre escoamentos gás-líquido, as 

correlações e análises feitas nesses trabalhos não podem, em geral, ser utilizadas na análise de 

escoamentos líquido-líquido. Para o caso do método das características, no entanto, a 

utilização deste é feita em ambos os tipos de escoamento, como apresentado por Brauner e 

Maron (1992a), Barnea e Taitel (1994c) e Trallero (1995), com a utilização do método das 

características em escoamentos líquido-líquido de fases separadas para a análise de 

estabilidade dos padrões de escoamento. 

Tal técnica é uma boa ferramenta para o estudo do crescimento de ondas 

unidimensionais interfaciais no escoamento líquido-líquido. No entanto, para observação do 

ponto de ruptura do padrão no espaço é necessária a definição correta da forma e das 

características da onda interfacial do escoamento estratificado. Assim, estes dados foram 

levantados e serão utilizados para simulação do ponto de ruptura. 
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2.5 Onda interfacial em escoamentos de fases separadas 

 

 

O estudo das características da onda interfacial em escoamentos é apontado por 

diversos autores como de suma importância para o entendimento da estabilidade destes 

padrões (ver seção 2.4.3); no entanto, dados experimentais destas ondas ainda são escassos e 

representam uma nova fronteira a ser desbravada.  

A estrutura ondulatória de escoamentos gás-líquido estratificados foi estudada por 

Bontozoglou e Hanratty (1989) e Bontozoglou (1991). Os autores descrevem entre outros 

fatores o aumento do fator de atrito bifásico em 50 vezes devido à presença de ondas na 

interface, em comparação com interfaces não onduladas. 

Bannwart (1998) apresentou dados de velocidade da onda interfacial em escoamento 

anular líquido-líquido horizontal e vertical, com óleo ultra-viscoso e água em tubulação de 

acrílico de 22,5 mm de diâmetro. Além destes dados, o autor utilizou a teoria de onda 

cinemática para o estudo destas ondas, mostrando que tal ferramenta pode ser utilizada como 

boa aproximação para a predição de dados de fração volumétrica no escoamento anular 

líquido- líquido. 

Rodriguez e Bannwart (2006b), utilizando os dados de Bannwart (1998), apresentaram 

um modelo analítico para prever a geometria da onda interfacial no escoamento anular 

líquido-líquido. Tais autores consideraram o escoamento axisimétrico. O modelo proposto 

depende apenas das características da tubulação, propriedades dos fluidos e velocidades 

superficiais das fases.    

Ainda no escoamento anular líquido-líquido, Ooms, Vuik e Poesio (2007) estudaram a 

propagação de uma onda interfacial deste escoamento no tempo, usando a teoria da 

lubrificação hidrodinâmica. 

No escoamento estratificado líquido-líquido, pode-se citar o trabalho experimental de 

Al-Wahaibi e Angeli (2006) que utilizando um óleo de 5,5 mPa.s, em uma seção de testes de 

38 mm mediram as flutuações na interface (ondas interfaciais) no escoamento estratificado 

em dois pontos da tubulação. Tais autores mediram as ondas em dois pontos da tubulação, a 2 

m e 7 m da entrada e observaram o crescimento da onda interfacial, assim como a 

consequente formação de gotículas de óleo no escoamento. O aparecimento de gotas de óleo 

somente foi observado a 7 m do início da tubulação, sendo que este pode ser um indicativo do 

crescimento espacial de instabilidades e consequente formação de um novo padrão de 

escoamento, que foi definido pelos autores como um padrão dual. 
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Ainda no escoamento estratificado líquido-líquido, Castro et al. (2012) e Castro e 

Rodriguez (2012) apresentaram características da onda interfacial em um escoamento de óleo 

de 300 mPa.s e água em uma tubulação de 26 mm como 12 m de extensão. Foram 

apresentados em Castro et al. (2012) dados de comprimento, amplitude e velocidade da onda 

interfacial bem como sua forma. Em Castro e Rodriguez (2012) foram apresentadas as 

características da onda ao longo da tubulação para escoamentos estáveis. Foi observado que 

as ondas se mantinham com as mesmas características ao longo da tubulação. 

 

 

2.6 Conclusão 

 

 

A partir da revisão bibliográfica e das observações experimentais, que serão 

apresentadas no capítulo 4 do presente trabalho, as seguintes lacunas foram observadas: 

 Ainda há a necessidade de mais dados experimentais e cartas de fluxo em escoamentos 

líquido- líquido, principalmente com altas razões de viscosidade. 

 Há poucos estudos experimentais sobre as características da onda interfacial do 

escoamento estratificado líquido- líquido e também gás-líquido. 

 O estudo da estabilidade hidrodinâmica deste escoamento parece estar consolidado 

através das análises temporais linear e não-linear simplificada; no entanto, poucos 

trabalhos reportam um estudo mais aprofundado da estabilidade espacial. 

 O fenômeno de transição espacial de padrão de escoamento parece, até o momento, 

não ter sido reportado. Entretanto, os resultados de Al-Wahaibi e Angeli (2006) 

parecem indicar que este é um fenômeno mensurável. 

 Não há trabalho sobre o crescimento espacial da onda interfacial do escoamento 

estratificado líquido- líquido e a análise do ponto de ruptura no espaço. 

Assim, o presente trabalho busca preencher algumas destas lacunas e abrir a 

possibilidade de novos estudos na estabilidade hidrodinâmica de escoamentos líquido-líquido 

de fases separadas. 
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CAPÍTULO 3 - INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Será apresentada a instalação experimental utilizada, com os medidores de vazão, 

estação e controle, além dos novos equipamentos instalados para medição de características 

da onda interfacial e comprimento de desenvolvimento no escoamento estratificado líquido-

líquido. Ainda serão apresentados os programas de aquisição e tratamento dos dados em 

plataforma LabVIEW® e, por fim, o procedimento experimental para aquisição de todos os 

dados. Mais informações relativas aos equipamentos, à aferição dos mesmos e características 

específicas dos fluidos utilizados são apresentadas no Apêndice A. 

 

 

3.1 Instalação experimental 

 

 

O desenvolvimento do trabalho experimental foi realizado no aparato experimental 

"oleoduto piloto" inclinável do NETeF (Figuras 3.1 e 3.2), sendo que este já possui a 

instrumentação necessária e em estado operacional para a caracterização de padrões de 

escoamento, medidas de queda de pressão bifásica e de fração volumétrica in situ em 

escoamentos bifásicos gás-líquido e líquido-líquido, e trifásico líquido-líquido-gás. A linha de 

testes é composta de tubos de vidro borossilicato de 1,5 m, com 12 m de extensão e 26 mm de 

diâmetro interno com parede de 2 mm e uma linha by-pass para medição de fração 

volumétrica in situ através da técnica de válvulas de fechamento rápido. 

O suprimento de óleo e água é feito por bombas de deslocamento positivo controladas 

por variadores de frequência. As medições de vazão volumétrica são feitas, na linha de água, 

por dois medidores de vazão, um de engrenagens com faixa de medição entre 1 e 35 l/min e o 

segundo do tipo vortex com faixa de medição de 30 a 1600 l/min. A linha de óleo conta com 

três medidores de vazão de engrenagens com faixa de medição de 0,042 a 13,8 l/min, de 2,5 a 

106,7 l/min e de 6,67 a 233,3 l/min. O suprimento de ar é feito por um compressor do tipo 

parafuso com vazão máxima de 3511 l/min a uma pressão de trabalho de 7,5 bar. O ar é 

direcionado a tanques, antes da entrada na linha de testes ou nas válvulas pneumáticas, 

evitando assim variações de pressão e vazão na linha. 

Na linha de óleo, há termopares (tipo K) para medição da temperatura e definição de 

suas características físicas; considera-se que a temperatura da água seja bem aproximada pela 
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do óleo. As linhas possuem manômetros para controle de pressão e segurança, evitando o 

rompimento e acidentes.  

Na saída da linha de testes os fluidos são direcionados a um separador de gás 

intermediário; a mistura água-óleo restante passa por um separador de placas coalescentes e 

os fluidos voltam aos tanques de estocagem. 

Para o levantamento experimental, necessário para este trabalho, foram instaladas 

tomadas de pressão para medição de queda de pressão bifásica ao longo da linha, 

possibilitando o estudo da variação da queda de pressão e, consequentemente, o levantamento 

do comprimento de desenvolvimento do escoamento bifásico estratificado líquido-líquido. 

Além disto, sete caixas de acrílico foram instaladas na linha e são utilizadas para a filmagem 

do escoamento; tais caixas são preenchidas com água para redução do efeito de lente devido à 

curvatura da tubulação. 

Os fluidos utilizados foram: óleo mineral de viscosidade aproximadamente 300 cP a 

25 °C e densidade aproximada de 880 kg/m³, e água com densidade de 1 cP e densidade de 

aproximadamente 1000 kg/m³, e ar atmosférico. As características dos fluidos variaram ao 

longo dos testes; assim, algumas amostras foram retiradas e analisadas e os resultados serão 

apresentados no Apêndice A. 

Foram simulados experimentalmente escoamentos em diversos padrões de escoamento 

óleo-água para levantamento de carta de fluxo e queda de pressão bifásica. Inicialmente os 

tubos foram limpos com uma solução de metassilicato de sódio em água a 1% em volume. 

Após isso, um escoamento monofásico de óleo foi feito, e aprisionado na tubulação. Isto 

garante que toda a parede estivesse molhada por óleo, de forma homogênea, antes do início 

dos experimentos. Os fluidos são injetados por um misturador em “Y” (Apêndice A), onde a 

água entra pela parte inferior e o óleo pela superior, facilitando a formação do escoamento 

estratificado. Testes foram realizados em busca da melhor sequência de injeção, no entanto o 

fato de água ou óleo serem injetados primeiramente não afetou a formação dos padrões de 

escoamento. Optou-se então pela injeção inicial de óleo. 

A onda interfacial foi filmada ao longo da tubulação e as imagens analisadas através 

de um software de análise de imagens desenvolvido, encontrando assim as características de 

tal onda (vide Seção 3.2). A partir das características da onda e do ponto, no espaço, onde o 

escoamento estratificado rompe a outro padrão de escoamento, denominado neste trabalho de 

“ponto de ruptura”, e o  crescimento da instabilidade até transição para outro padrão de 

escoamento, pode-se comparar os resultados com o modelo proposto, tanto de estabilidade 
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linear espacial para análise de fronteira de transição, quanto do método das características 

(teoria não linear simplificada) para análise do ponto de ruptura. 

Nesta Seção serão apresentados, de forma breve, os principais equipamentos que 

compõem a linha de testes, detalhes de cada equipamento podem ser encontrados no 

Apêndice A. 

 

 

 

Figura 3.1 - Esquema do oleoduto piloto do NETeF. 

 

Tabela 3.1 – Descrição de equipamentos presentes no NETeF. 

 

Código Equipamento Código Equipamento 

OT Reservatório de óleo W VFP 
Variador de freqüência para bomba 

de água 

WT Reservatório de água O VFP 
Variador de freqüência para bomba 

de óleo 

OP Bomba de óleo FO1 e FO2 Medidores de vazão de óleo 

WP Bomba de água FW1 e FW2 Medidores de vazão de água 

CV Válvulas de controle GLM Misturador óleo-água-ar 

LLS Separador água-óleo DV Válvula para drenagem 

LGS 
Separador de gás 

intermediário 
V1, V2 e V3 Válvula de fechamento rápido 

T Termopar DPT Transdutor de pressão diferencial 
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Figura 3.2 - Linha de testes pronta para realização dos experimentos de análise do desenvolvimento espacial de 

instabilidades. 

 

 

3.1.1 Diferencial de pressão  

 

 

A primeira dúvida a ser sanada com os testes experimentais é a relação entre a ruptura 

espacial do padrão estratificado e o comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico do 

escoamento estratificado líquido-líquido. Se o ponto de rompimento estiver dentro do 

comprimento de desenvolvimento, o fenômeno visto não seria de crescimento de 

instabilidades hidrodinâmicas, mas apenas o desenvolvimento hidrodinâmico do escoamento 

em si, ou desenvolvimento do perfil de velocidades de ambas as fases. Como não foram 

encontradas na literatura equações que poderiam prever o desenvolvimento espacial de 

escoamentos bifásicos de fases separadas, optou-se por um experimento, relativamente 

simples: a medição da queda de pressão bifásica ao longo da linha de testes. Teoricamente, 

caso o escoamento esteja desenvolvido hidrodinamicamente, espera-se que o gradiente de 

pressão seja constante ao longo da linha. 

De forma a verificar tais informações, a linha de testes do NETeF recebeu, ao longo de 

seus 12 metros de comprimento, 9 tomadas de pressão, espaçadas em 1,5 m, as 7 primeiras e 

as duas últimas com espaçamento de 1 m, todas estão voltadas para baixo, evitando assim o 

acúmulo de ar nas mangueiras. Um “manifold” foi construído, de forma a ser possível a 

medição da queda de pressão bifásica entre quaisquer duas tomadas de pressão, ao longo de 
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toda a linha (Figura 3.5). As tomadas de pressão são numeradas de 1 a 9, sendo que a tomada 

1 está na entrada da linha e a tomada 9 na saída da linha (Figura 3.5). Espera-se que a queda 

de pressão seja maior entre as tomadas 1 e 2, devido ao desenvolvimento do escoamento, e a 

partir de alguma posição a jusante ela se torne constante. Tal estudo é apresentado na Seção 

4.2 do Capítulo 4, onde será apresentado que o desenvolvimento do escoamento estratificado 

ondulado ocorre no primeiro 1,5 m da tubulação. Uma tabela com os dados e respectivas 

incertezas é apresentada no Apêndice B. 

Para a medição da perda de carga, foi usado um transdutor de pressão Validyne DP-15 

(Figura 3.4a), com diafragma de fundo de escala de 2200 Pa e incerteza de 0,25 % do fundo 

de escala (5,5 Pa) (Figura 3.4b). Foram feitas aquisições de 1 min para cada ponto de teste. O 

transdutor de pressão diferencial emite um sinal senoidal de 5 kHz que é codificado e 

ampliado pelo demodulador Validyne CD-23 (Figura 3.4b). No demodulador, o sinal de saída 

de 1 kHz varia linearmente de -10 a 10V em relação ao sinal recebido do transdutor de 

pressão diferencial Validyne DP-15. 

 

 

 

Figura 3.3 – “Manifold” para medição do gradiente de pressão ao longo da linha de testes. 
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(a)     (b) 

 

Figura 3.4 – (a) Transdutor de pressão diferencial; (b) Transmissor. 

 

 

 

Figura 3.5 – Tomadas de pressão ao longo da linha, setas vermelhas. 

 

 

3.1.2 Seções de visualização 

 

 

A aquisição de dados da onda interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido 

foi realizada através da filmagem do escoamento com câmeras de alta definição e alta 

velocidade; tais câmeras serão detalhadas na Seção 3.2. Para visualização do escoamento, 

seções de visualização de acrílico foram projetadas de forma que, ao serem preenchidas com 
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água, o efeito de distorção devido à curvatura da parede da tubulação seria reduzido (Figura 

3.6). 

 

 

 

Figura 3.6 - Seção de visualização em acrílico. 

 

A Figura 3.7 apresenta uma comparação entre a imagem vista dentro e fora da seção 

de visualização. Percebe-se que, devido ao efeito de lente da parede cilíndrica da tubulação, a 

seção ocupada pelo óleo parece ser muito maior do que realmente é; assim, verifica-se  a 

necessidade da utilização das seções para correta visualização do escoamento. 

 

 

 

Figura 3.7 - Imagem do escoamento com e sem a seção de visualização. 
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Para a correta medição das ondas interfaciais foi necessária a calibração da imagem 

obtida pela câmera, corrigindo efeitos de paralaxe e difusão da luz.  Assim, uma régua foi 

inserida dentro da tubulação e outra colocada fora da seção de visualização. A tubulação foi 

preenchida com água e uma correlação tanto para a altura quanto para o comprimento da 

região filmada com relação à realidade fora da tubulação foi levantada. A Figura 3.8 apresenta 

as réguas utilizadas para correção da imagem. 

 

 

 

Figura 3.8 - Réguas de calibração da imagem (PEREIRA, 2011). 

 

Para realização dos testes de estabilidade hidrodinâmica, 7 seções de visualização 

foram montadas na seção de testes, assim sendo possível a filmagens e aquisição de dados da 

onda interfacial em diversas distâncias da entrada da tubulação. Com isso, o crescimento da 

onda interfacial em vários pontos ao longo dos 12 m da seção de testes pôde ser estudado 

(Figura 3.9). Neste caso, dois experimentos foram realizados: primeiro a medição das 

características da onda interfacial ao longo dos 12 m em casos de escoamento estável (Seção 

4.4.2 do Capítulo 4), e um segundo experimento analisando a ruptura do escoamento 

estratificado tornando-se outro padrão em um ponto da linha de testes. (Seção 4.5 do Capítulo 

4). 
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Figura 3.9 – Seções de visualização (setas vermelhas) instaladas ao longo da linha de testes. 

 

 

3.1.3 Medidores de vazão 

 

 

Nesta seção serão apresentados os medidores de vazão volumétrica utilizados para 

levantamento das vazões de água e óleo durante os experimentos. A aferição realizada antes 

do início dos experimentos será apresentada no apêndice A. 

 

  

3.1.3.1 Medidores de vazão de água 

 

 

Um medidor da marca Badgermeter®, modelo OGT HF ½”, de engrenagens ovais, 

com saída de pulso, com faixa de medição de 1 a 35 l/min e precisão de +/- 0,75 % do fundo 

de escala. Um medidor da marca Oval®, modelo Ex – Delta, do tipo vórtices, com faixa de 

medição de 16,6 a 1646 l/min, com precisão de +/- 1 % da leitura. 
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Figura 3.10 – Medidor de vazão para baixas vazões de água (OGT HF). 

 

 

 

Figura 3.11 – Medidor de vazão para altas vazões de água (Ex – Delta). 

 

 

3.1.3.2 Medidores de vazão de óleo 

 

 

Medidor para baixas vazões de óleo, Oval M - III, modelo LSF-45L, com faixa de 

medição de 0,042 a 13,8 l/min, com precisão de +/-1 % da leitura. 

Dois medidores de vazão Oval®, sendo um para altas vazões, modelo Flowpet – EG 

LS5576-430A com faixa de medição de 6,67 a 233,3 l/min e precisão de +/- 1 % do fundo de 

escala.  Um segundo medidor, modelo Flowpet – EG LS5376-430A com faixa de medição de 

2,5 a 106,7 l/min, com a mesma precisão do primeiro. 
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Figura 3.12 – Medidor de vazão para baixas vazões de óleo (LSF-45L). 

 

 

 

Figura 3.13 – Medidor de vazão para médias vazões de óleo (FLowpet – EG LS5376-430A). 

 

 

 

Figura 3.14 – Medidor de vazão para altas vazões de óleo (Flowpet – EG LS5576-430A). 
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3.1.4 Estação de controle 

 

 

Um microcomputador equipado com sistema de aquisição integra os sinais medidos, tanto 

de operação quanto de análise, assim como os sinais de comando (inversores de frequência) 

via protocolo TCP/IP. O sistema de aquisição e controle utilizado no presente trabalho é 

formado por uma placa modelo NI PCI-6224 da National Instruments instalada em um 

computador e reconhecida pela plataforma Labview 8.6 (Figura 3.15). A placa de aquisição 

possui 16 bits de resolução, 48 canais digitais, 32 canais analógicos de tensão e capacidade 

para 250 mil amostras simultâneas por segundo. A grande maioria dos sensores utilizados nos 

ensaios experimentais envia um sinal de corrente que varia de 4 a 20 mA. Para que os sinais 

enviados pelos sensores sejam reconhecidos pela placa de aquisição, encontra-se instalado na 

entrada da placa de aquisição um bloco conversor com resistências de precisão de 250 Ohms 

que converte os sinais de corrente em sinais de tensão. 

 

 

 

Figura 3.15 – Microcomputador para aquisição de sinais e emissão de sinais de comando. 

 

As interfaces A/D e de processamento de sinais são compostas por programas em 

plataforma LabVIEW®. Tais programas controlam a rotação das bombas de deslocamento 

positivo de água e óleo e abertura e fechamento de válvulas pneumáticas para controle da 

vazão das linhas de ar, tudo isto, via protocolo TCP/IP. Os mesmos programas efetuam a 

leitura de diversos sensores, como pressão absoluta (manômetros), medidores de pressão 
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diferencial, medidores de vazão para baixas e altas vazões de água, óleo e ar. A Figura 3.16 

apresenta a interface do programa utilizado de controle e aquisição de dados. 

 

 

 

Figura 3.16 – Interface do programa de aquisição e controle em plataforma LabVIEW®. 
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3.2 Aquisição e tratamento de imagens 

 

 

3.2.1 Aparato de aquisição de imagens 

 

 

A medição das propriedades geométricas e velocidade da onda interfacial foram feitas 

com o auxílio de uma câmera de alta definição (SONY HVR-HD 1000N, com taxa de 

aquisição de 30 quadros/s, resolução de 1080i, Lentes Carl Zeiss Vario-Sonnar T, zoom 10x 

(óptico), distância focal entre 5,4 a 54 mm e diâmetro do filtro: 37 mm) e uma câmera de alta 

velocidade (taxa máxima de 33.000 quadros/segundo) modelo i-SPEED 3 OLYMPUS, 

utilizada a uma taxa de 100 quadros/segundo, na resolução máxima de 800x600 pixels, com 2 

lentes NIKON, AF NIKKOR, distância focal de 50 e 28 mm, abertura máxima de f/1,4 e f/2,8 

respectivamente). De acordo com Pereira (2011) a taxa de 30 quadros/s já seria suficiente para 

aquisição das imagens da onda interfacial. As câmeras foram instaladas em pedestais. Para a 

iluminação foram utilizadas duas lâmpadas xenon posicionadas atrás da seção de 

visualização; dessa maneira poder-se-ia, com o uso delas, reduzir a interferência do óleo que 

se adere à tubulação e obter maior detalhe do escoamento. Para diminuir o efeito de lente, 

seções de visualização especificadas na Seção 3.1.2 foram utilizadas.  

 

 

3.2.2 Tratamento de imagens 

 

 

Com a utilização dos equipamentos descritos na seção anterior, imagens da onda 

interfacial como da Figura 3.17, são obtidas a partir dos vídeos. Tais imagens são tratadas em 

um software de análise de imagens desenvolvido em plataforma LabVIEW®. Com este 

software é possível a medição das propriedades geométricas e cinemáticas da onda interfacial. 

A análise destes dados é o primeiro passo para análise do crescimento de instabilidades no 

escoamento. 
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Figura 3.17 – Imagem da onda interfacial do escoamento líquido-líquido em escoamento na horizontal, com 

velocidade superficial de óleo de 0,06 m/s e velocidade superficial de água de 0,16 m/s. 

 

O programa de análise de imagens utilizado foi descrito de forma detalhada por 

Pereira (2011). No entanto, a versão utilizada neste trabalho tem algumas melhorias 

implementadas, que serão descritas abaixo. O programa é dividido em quatro partes. A 

primeira faz a binarização da imagem, reconhecimento da interface, e conversão de pixels em 

mm, transformando a mesma em um arquivo de texto com coordenadas (mm) de cada ponto 

da interface (Figura 3.18) em cada quadro.  

 

 

 

Figura 3.18 – Programa de binarização da imagem. 
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Um segundo programa faz a separação da interface nas ondas que a compõem, tal 

separação era feita através de filtros de Fourier, na primeira versão do programa (PEREIRA, 

2011). Na versão utilizada, as ondas são separadas pela mudança no valor da derivada do sinal 

da interface; no entanto, ondas de diversos tamanhos, incluindo ruídos poderiam ser 

computadas. Para evitar tal erro, parábolas com determinado número de pontos, definido pelo 

usuário, são ajustadas à interface no programa atual: caso a onda separada contenha uma 

parábola como esse número mínimo de pontos ela é computada; caso contrário, são 

descartadas. O processo parece ser pior que a utilização de filtros de Fourier; no entanto, é de 

extrema importância para determinação da forma da onda interfacial média, sem as distorções 

que o filtro de Fourier pode produzir. Assim, é possível a recuperação da forma da onda do 

mar na região de arrebentação e não uma senóide, como quando os filtros de Fourier são 

usados. Este programa também realiza a medição do comprimento de onda, de todas as ondas 

separadas. Após isso, o mesmo programa efetua a medição das amplitudes de cada onda. Para 

evitar ambiguidades, faz-se a medição da amplitude de um pico da onda em relação ao seu 

vale à direita e à esquerda, e efetua-se uma média desses dois valores; pelo fato de as ondas 

não serem simétricas, lembrando a forma de uma onda do mar, a preferência por um dos lados 

poderia incorrer em super ou subdimensionamento da amplitude das ondas. Uma 

normalização das ondas é feita, sendo que o comprimento de onda é normalizado pelo maior 

comprimento de onda medido e a amplitude é normalizada pelo diâmetro da tubulação (26 

mm). Outra mudança no programa foi a possibilidade de separação das ondas por picos ou por 

vales; essa modificação foi importante para recuperação da forma média da onda pois, devido 

à velocidade relativa entre as fases, esta se apresenta como uma onda do mar invertida, sendo 

a reconstrução desta imagem somente possível caso uma separação por picos das ondas fosse 

feita. A interface do programa utilizado é apresentada na Figura 3.19. 
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Figura 3.19 – Programa de filtragem da onda interfacial 

 

A terceira parte do programa faz a PDF dos comprimentos de onda e amplitudes e 

encontra o comprimento de onda e amplitude da onda média para cada par de vazões de 

líquidos (Figura 3.20). 

 

 

 

Figura 3.20 – Programa de medição de comprimento e amplitude médios da onda interfacial. 
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O quarto programa faz a medição da velocidade da onda através de correlação cruzada 

entre dois frames consecutivos. No caso, este programa continha o erro de fazer a correlação 

de ondas já filtradas, visto que o filtro de Fourier, ao filtrar as ondas, acaba adiantando cada 

onda de diferentes formas, fazendo com que a celeridade calculada estivesse errada. O novo 

programa faz a correlação cruzada das ondas não filtradas, gerando a PDF da celeridade. 

Assim, obtêm-se a celeridade média da onda interfacial, para cada par de vazões de líquidos 

(Figura 3.21). 

 

 

 

Figura 3.21 – Programa de correlação cruzada para cálculo da celeridade da onda. 

 

A validação da relação entre as dimensões da onda filmada e as dadas pelo software foi 

feito com outro software de geração de ondas de dimensões conhecidas. Tal software foi 

utilizado na validação das medidas das dimensões das ondas e na utilização das técnicas de 

filtragem e separação das ondas utilizadas. Assim, o software só foi utilizado após diversos 

testes com as imagens produzidas pelo software auxiliar. 
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3.3 Procedimento experimental 

 

 

3.3.1 Queda de pressão bifásica 

 

 

Os experimentos de medição de queda de pressão bifásica iniciam-se com a aferição 

dos transdutores de pressão diferencial da VALIDYNE®. A aferição é realizada com 

escoamento monofásico de água, onde o valor de queda de pressão dado pelo sensor tem que 

ser igual, ou dentro da incerteza, ao dado pela equação de Darcy. Caso os valores sejam 

diferentes procede-se o sangramento das mangueiras das tomadas de pressão, e realiza-se 

nova medição. Caso os valores continuem sendo diferentes, procede-se nova calibração dos 

transdutores. Quando os resultados obtidos forem os mesmos, ou dentro da faixa de incerteza 

dos medidores, o equipamento está pronto para realização dos experimentos. 

A validação com Darcy é feita online, antes de cada bateria de experimentos. Uma 

sub-rotina do programa de aquisição de dados calcula, a partir do sinal de vazão de água, a 

queda de pressão teórica pela equação de Darcy, e o valor medido pelo transdutor é 

comparado com este valor teórico. As tomadas de pressão foram escolhidas de forma a retirar 

efeitos de comprimento de desenvolvimento e de entrada na tubulação, assim as tomadas de 

número 3, 4 e 5 eram as utilizadas, dependendo do fundo de escala do diafragma utilizado no 

transdutor.  

Para experimentos bifásicos, a rotação das bombas de água e óleo é controlada de 

forma a se alcançar as vazões ou velocidades superficiais dos fluidos desejadas. Após o 

escoamento estar em regime permanente, que, neste caso, considera-se que as flutuações nos 

medidores de vazão cessam ou se tornam mínimas, o sinal do transdutor de pressão 

diferencial é adquirido para posterior tratamento. Normalmente, a taxa de aquisição é de 5 

kHz por 60 s em duas ou três replicatas. Faz-se também a aquisição de dados de temperatura 

do óleo. 
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3.3.2 Comprimento de desenvolvimento 

 

 

Os experimentos de estudo do comprimento de desenvolvimento do escoamento 

bifásico líquido-líquido seguem o mesmo procedimento dos experimentos de medição de 

queda de pressão bifásica. Neste caso, a queda de pressão é medida entre as tomadas de 

pressão instaladas (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7). Tenta-se assim verificar se a queda de pressão 

varia ao longo da linha de testes e a partir de que ponto ela se torna constante, indicando 

escoamento desenvolvido. Assim, faz-se o sangramento de todas as tomadas de pressão e 

aferição de todos os pares de tomadas de pressão do “manifold” com escoamento monofásico, 

até que em todos estes pares a queda de pressão dada pelo transdutor seja a mesma da equação 

de Darcy (aferição realizada online, a partir da sub-rotina do programa de aquisição de 

dados). Quando os valores coincidem a linha está pronta para os testes. Procede-se a definição 

das vazões a serem utilizadas através das bombas e posterior aquisição dos dados do sensor 

como no item anterior, para cada par de tomadas de pressão, nas mesmas taxas indicadas. O 

tratamento dos dados é feito posteriormente. 

 

 

3.3.3 Aquisição de imagens do escoamento 

 

 

Para aquisição de imagens do escoamento, para os experimentos de medição da onda 

interfacial, ruptura de padrão de escoamento e levantamento de carta de fluxo, primeiro tem-

se a definição do ponto experimental; par de vazões água óleo que se deseja visualizar. Após 

isso, a rotação das bombas é controlada de forma a alcançar tais vazões. Toda a estrutura de 

visualização é montada; tal estrutura é composta das lâmpadas de xênon e câmeras de 

visualização, em determinado ponto da linha de testes previamente escolhido. As câmeras e 

lâmpadas são ligadas; neste momento procede-se a verificação do foco, velocidade de 

abertura do diafragma da lente, velocidade de gravação, verificação da iluminação e qualidade 

de definição. Após todos estes parâmetros serem checados procede-se a filmagem do 

escoamento para posterior análise via software. Na câmera de alta definição a filmagem foi 

feita em uma taxa de 30 quadros/s por 90 s, e na câmera de alta velocidade a uma taxa de 100 

quadros/s por 48 s (este tempo é uma limitação da câmera utilizada, devido à resolução). 
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3.3.4 Desenvolvimento espacial da onda interfacial 

 

 

Foram realizados experimentos em que as propriedades da onda interfacial foram 

medidas em diversos pontos da linha de testes, utilizando as seções de visualização montadas. 

Os escoamentos eram gerados (velocidades superficiais selecionadas), o escoamento se 

desenvolvia por toda a linha de testes e, após cessarem as flutuações dos medidores de vazão, 

os experimentos foram filmados em 4 pontos distintos: 1,3 m, 2,8 m, 4,8 m e 7,3 m. As 

características da onda interfacial foram, posteriormente, analisadas com o software de análise 

de imagens desenvolvido. 

 

 

3.3.5 Ponto de ruptura 

 

 

A aquisição de dados do ponto no espaço onde ocorre o rompimento do padrão 

estratificado a outro padrão de escoamento foi realizada utilizando o “oleoduto piloto” do 

NETeF. As rotações das bombas eram selecionadas e era observado durante algum tempo se o 

rompimento ocorria. Em caso de rompimento, o escoamento era mantido por mais um tempo 

e seu desenvolvimento era observado. Observava-se se o rompimento se mantinha em relação 

à entrada da tubulação, o que era anotado. Caso o rompimento não se mantivesse após um 

período ou não fosse visualizado (nos 12 m da linha de testes) novas vazões eram ajustadas e 

o processo refeito. O ponto onde o escoamento rompia foi relacionado à seção de visualização 

anterior mais próxima, tendo assim um marcador espacial de tal ponto. Os experimentos 

foram realizados em 4 inclinações diferentes e o rompimento observado em diversos pares de 

velocidades superficiais de óleo e água.  
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3.3.6 Matriz de dados experimentais 

 

 

A matriz de dados experimentais será apresentada juntamente com os dados 

experimentais no Capítulo 4 do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Este capítulo apresentará, em espacial, uma das frentes de estudo da transição espacial 

do escoamento estratificado líquido-líquido: a ruptura deste padrão no padrão intermitente e 

outras transições como função do espaço. Busca-se, além do estudo do próprio fenômeno, 

analisar os padrões de escoamento líquido-líquido com óleo viscoso, obtendo assim uma carta 

de fluxo (mapa de escoamento) experimental que poderá ser confrontada com as fronteiras de 

transição geradas pela teoria da estabilidade linear (Capítulo 6). Dados experimentais de 

gradiente de pressão bifásica do escoamento estratificado líquido-líquido e de outros padrões 

líquido-líquido, observados em testes na horizontal, serão apresentados, além de dados de 

comprimento de desenvolvimento do escoamento estratificado. O objetivo é verificar se o 

fenômeno observado tem relação com o desenvolvimento hidrodinâmico do perfil de 

velocidades do escoamento estratificado ou se está relacionado com o crescimento de 

perturbações na interface (instabilidades). As características geométricas e cinemáticas da 

onda interfacial, além da forma média da onda para diversos pares de vazões óleo-água, são 

apresentadas e serão utilizadas em conjunto com a teoria da estabilidade linear para o 

levantamento de fronteiras de transição do escoamento estratificado. Tabelas com os dados 

experimentais detalhados serão apresentadas no Apêndice B. 

 

 

4.1 Padrões de escoamento e cartas de fluxo 

 

 

A partir da classificação dos padrões de escoamento, cartas de fluxo podem ser feitas. 

Cartas de fluxo são representações gráficas bidimensionais que tem como objetivo a 

localização dos diversos padrões de escoamento em função, por exemplo, das velocidades 

superficiais de água e óleo. Alguns exemplos de padrões de escoamento e cartas de fluxo 

foram apresentados na Seção 2.2 da revisão bibliográfica. 
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4.1.1 Padrões de escoamento 

 

 

O levantamento dos padrões de escoamento foi feito a partir da observação de 338 

pontos experimentais com velocidades superficiais de óleo variando de 0,02 a 1 m/s e 

velocidade superficiais de água variando de 0,03 a 3 m/s e a tubulação na horizontal. A 

temperatura do óleo variou de 23 a 30°C, dependendo do dia em que os pontos foram 

levantados. O escoamento foi filmado com as câmeras apresentadas no Capítulo 3. 

Os padrões de escoamento observados foram divididos em: 

 Estratificado liso (ST): óleo na parte superior da tubulação e água na parte inferior, 

sem ondas interfaciais e ondas não visíveis a olho nu. O padrão ocorre para baixas 

velocidades superficiais de água e óleo. 

 Estratificado ondulado (SW): mesma característica do padrão estratificado liso, no 

entanto há presença de ondas interfaciais visíveis e mensuráveis. Ocorre para 

velocidades superficiais de água até 0,2 m/s e de óleo até 0,4 m/s. 

 Estratificado com Mistura na Interface (SW&MI): mesmas características do 

escoamento estratificado; no entanto agora, além da interface ondulada, tem-se o 

arrancamento de gotículas da interface, que escoam na fase água. Ocorre em 

velocidades de água na faixa entre 0,1 e 0,3 m/s. 

 Gotas de óleo em água (G), este padrão pode ser subdividido em gotas pequenas e 

gotas médias (trem de gotas). É formado por gotas de óleo, menores que o diâmetro da 

tubulação; podem se apresentar dispersas em uma fase contínua de água ou em forma 

de um trem de gotas que não coalescem. Ocorrem em velocidades baixas de óleo e 

velocidades de água maiores que 0,3 m/s, e em altas velocidades de óleo com 

velocidades de água superiores a 0,1 m/s. Observa-se que a água forma uma camada 

lubrificante, e o óleo não molha a parede da tubulação. 

 Intermitente ou gotas alongadas de óleo em água (P): pistões alongados de óleo 

circundados por água são intercalados por escoamento monofásico de água. Ocorre 

para velocidades de água superiores a 0,2 m/s e velocidades de óleo superiores a 0,08 

m/s. Neste padrão de escoamento a água também forma uma camada lubrificante. 

 Dispersão de óleo em água e fase contínua de água (Do/w&w): apresenta pequenas 

gotas de óleo dispersas, menores que o padrão gotas, deslocadas para a parte superior 

do tubo. Ocorre a velocidades superficiais de água superiores a 1,5 m/s. 
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 Anular ou core-flow (A): o óleo escoa envolto a um anel de água; a característica 

marcante é o não molhamento da parede pelo óleo. Ocorre para velocidades 

superficiais de óleo e água elevadas, acima de 0,3 m/s e acima de 0,4 m/s, 

respectivamente. 

Os padrões de escoamento foram definidos por observação visual no momento do 

levantamento e confirmados posteriormente através de filmagens realizadas. As Figuras 4.1 a 

4.8 apresentam imagens dos padrões de escoamento observados. 

 

 

 

Figura 4.1 - Padrão de escoamento estratificado liso (ST) (Uws=0,03 m/s, Uos=0,02 m/s). 

 

 

 

Figura 4.2 - Padrão de escoamento estratificado ondulado (SW) (Uws=0,1 m/s, Uos=0,04 m/s). 

 

 

 

Figura 4.3 - Padrão de escoamento estratificado com mistura na interface (SW&MI)  

(Uws=0,23 m/s, Uos=0,06 m/s). 

 

 

 

Figura 4.4 - Padrão de escoamento gotas de óleo em água, gotas pequenas (G) (Uws=0,3 m/s, Uos=0,06 m/s). 

 



106  Capítulo 4 

 

Marcelo Souza de Castro  EESC-USP 

 

 

Figura 4.5 - Padrão de escoamento gotas de óleo em água, gotas médias  (trem de gotas) (G) 

(Uws=0,35 m/s, Uos=0,28 m/s). 

 

 

 

Figura 4.6 - Padrão de escoamento intermitente (P) (Uws=0,45 m/s, Uos=0,28 m/s). 

 

 

 

Figura 4.7 - Padrão de escoamento anular (A) (Uws=1,5 m/s, Uos=0,5 m/s). 

 

 

 

Figura 4.8 - Padrão de escoamento dispersão de óleo em água e fase contínua de água (Do/w&w)  

(Uws=3 m/s, Uos=0,5 m/s). 

 

 

4.1.2 Cartas de fluxo 

 

 

Baseado nas filmagens e nas observações realizadas nos experimentos, uma nova carta 

de fluxo é proposta para escoamento de óleo viscoso-água.  

A Figura 4.9 apresenta a carta levantada. 
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Figura 4.9 - Carta de fluxo experimental para escoamento óleo viscoso-água na horizontal. 

 

A título de comparação, o código desenvolvido por Trallero (1995) foi utilizado para a 

previsão de uma carta de fluxo para as mesmas condições do escoamento; a carta é 

apresentada na Figura 4.10. 

 

 

 

Figura 4.10 - Carta de fluxo para escoamento óleo viscoso-água na horizontal utilizando os modelos de Trallero 

(1995). 

 

São claras as diferenças entre as cartas. Não há, por exemplo, na carta de Trallero, a 

previsão dos padrões gotas, intermitente e anular, assim como há a previsão de uma grande 

região de escoamento estratificado com mistura na interface. Tais diferenças devem-se, em 

grande parte, às condições em que o modelo de Trallero (1995) foi desenvolvido, baseado no 
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escoamento de um óleo de baixa viscosidade, ou seja, seu modelo não prevê tais escoamentos. 

A região de ocorrência do padrão estratificado é subestimada e há a previsão da formação de 

emulsões de água em óleo já para baixas vazões de óleo (velocidade superficial em torno de 

0,2 m/s). 

A grande diferença de viscosidades é um fator preponderante para entender a grande 

diferença entre as duas cartas de fluxo, o que mostra que para o escoamento de óleos viscosos 

e água, novas análises e novas fronteiras de transição ainda são necessárias. 

Vale ressaltar que nem mesmo há uma definição clara de quais são os padrões de 

escoamento básicos em um escoamento óleo viscoso-água. Outro ponto a destacar é que as 

técnicas subjetivas, como a utilizada até aqui, dependem da sensibilidade visual do operador 

para as diferenças entre os escoamentos. No entanto, apesar desta análise subjetiva estar 

sujeita a erros, ela ainda pode ser considerada um bom ponto de partida para a definição dos 

padrões de escoamento. No caso estudado, é clara a presença dos padrões intermitente e 

anular, que não são, novamente, contemplados pelo modelo de Trallero (1995), um dos mais 

utilizados e aceitos para definição de fronteiras de transição em escoamentos líquido- líquido. 

Para minimizar os erros da técnica subjetiva, normalmente são utilizadas técnicas 

objetivas para definição dos padrões de escoamento. Entre elas, pode-se citar a análise 

estatística da assinatura de pressão (sinal de pressão no tempo), sensores condutivos, 

capacitivos, utilização de densitometria por raios gama, entre outros. 

Uma técnica baseada na análise estatística da assinatura de pressão para definição da 

fronteira de transição do padrão de escoamento estratificado foi proposta por Castro et al. 

(2011). A técnica espelha-se nos trabalho de apresentados por Drahos et al. (1987) e por 

Matsui (1986). No trabalho de Drahos et al. (1987), os autores utilizaram a análise das PDFs 

(Probabibility density function - função distribuição de densidade de probabilidade) e das 

PSDs (Power Spectral Density - função distribuição de densidade do espectro de frequências), 

através de uma transformada de Fourier, para identificar e caracterizar os padrões de 

escoamento em um duto horizontal. Matsui (1986) fez uso de ferramentas estatísticas para 

analisar as PDFs dos sinais para caracterizar e identificar os padrões de escoamento bifásico 

na vertical. Ambos os trabalhos foram feitos para o escoamento gás-liquido. A técnica de 

análise das características da assinatura de pressão é apresentada no Apêndice C, e 

relacionada a dados experimentais de outros autores apresentado boa concordância.  
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4.2 Comprimento de desenvolvimento 

 

 

O comprimento de desenvolvimento é definido como a distância na direção axial, a 

partir da entrada da tubulação, na qual os perfis de velocidade de ambas as fases atingem seu 

formato definitivo, ou seja, a magnitude dos vetores de velocidade média in situ não mais 

varia com a direção axial. O escoamento atinge um perfil de velocidades e o mantém 

praticamente estável. Note que quando ocorre uma estrutura ondulatória interfacial, a 

magnitude dos vetores de velocidade deve ser obtida através de uma média temporal já que, 

devido à ondulação, trata-se de um escoamento transiente periódico. Assim sendo, a primeira 

dúvida a ser sanada com os testes experimentais é a possível relação entre a ruptura espacial 

do padrão estratificado líquido-líquido e o comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico 

do mesmo. Caso o ponto de rompimento esteja dentro do comprimento de desenvolvimento, o 

fenômeno visto não seria de crescimento de instabilidades hidrodinâmicas, mas de 

desenvolvimento hidrodinâmico do escoamento em si. Existem na literatura equações que 

relacionam o comprimento de desenvolvimento dos escoamentos monofásicos ao número de 

Reynolds de tal escoamento. Entretanto, no caso de escoamentos bifásicos de fases separadas 

não foram encontradas na literatura equações que poderiam prever tal comprimento de 

desenvolvimento, optou-se pela experimentação. Como apontado por Sparrow, Lin e 

Lundgren (1964) o gradiente de pressão de um escoamento na região de desenvolvimento é 

diferente do gradiente em regiões onde o escoamento está totalmente desenvolvido. Assim, 

um experimento relativamente simples é proposto: a medição do gradiente de pressão bifásica 

ao longo da linha de testes. Teoricamente, caso o escoamento esteja desenvolvido 

hidrodinamicamente, espera-se que o gradiente de pressão seja praticamente constante ao 

longo da linha. 

De forma a verificar tais informações, a montagem experimental descrita na Seção 

3.1.1 (“manifold” e 9 tomadas de pressão ao longo da linha de testes) foi utilizada. As 

tomadas de pressão são numeradas de 1 a 9, sendo que a tomada 1 está na entrada da linha e a 

tomada 9 na saída da linha (Figura 3.5). Espera-se que o gradiente de pressão seja maior no 

início da linha, devido ao desenvolvimento do escoamento e efeitos de entrada, enquanto a 

partir do par 2-3 ela se torne constante. Para a medição do gradiente de pressão, foi usado um 

transdutor de pressão Validyne®, com diafragma de fundo de escala de 2200 Pa e incerteza 

de 0,25 % do fundo de escala (5,5 Pa) (Figura 3.4). Foram feitas aquisições de 1 min para 

cada ponto testado. 
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Diversos experimentos foram realizados, inicialmente com escoamento monofásico de 

água. Para tal escoamento, há equações para o comprimento de desenvolvimento, e pode-se 

prever o gradiente de pressão através da equação de Darcy. A Figura 4.11 apresenta o 

desenvolvimento do gradiente de pressão ao longo da linha para algumas velocidades de água. 

 

 

 

Figura 4.11 – Gradiente de pressão ao longo da linha de testes - escoamento monofásico de água. 

 

Pode-se inferir da Figura 4.11 que o comprimento de desenvolvimento parece estar 

confinado à primeira seção de 1,5 m, pois o gradiente de pressão passa a ser aproximadamente 

constante a partir da segunda tomada de pressão. Isto é corroborado pelas equações, que 

apontam um comprimento de desenvolvimento, para os testes realizados com escoamento 

monofásico, de aproximadamente 600 mm. No entanto, observa-se um aumento significativo 

do gradiente de pressão entre as tomadas 5-6, e uma diminuição entre as tomadas 6-7. Isto se 

deve, provavelmente, às quedas de pressão localizadas (singularidades), causadas por 

imperfeições nos tubos de vidro ou mesmo devido a imperfeições presentes nas luvas de 

conexão dos tubos ou das tomadas de pressão. Pode-se perceber um aumento potencial do 

gradiente de pressão, conforme a velocidade superficial de água aumenta. Nota-se, entretanto, 

que não foi atingido o patamar inicial (seção 1-2). 

Testes bifásicos também foram realizados, com diferentes pares de vazões água-óleo, 

mas mantendo o padrão de interesse (estratificado). A Figura 4.12 apresenta o gradiente de 

pressão para o escoamento bifásico, como as incertezas são pequenas (5,5 Pa) estas não foram 

apresentadas nos gráficos. A Tabela 4.1 apresenta as condições do escoamento em cada 

ponto. O número de Reynolds de cada fase (Eqs. 5.71, Capítulo 5) é baseado na velocidade in 
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situ, fração volumétrica e propriedades de cada fase; a fração volumétrica foi obtida através 

de modelos (RODRIGUEZ e BALDANI, 2012). 

 

 

 

Figura 4.12 – Queda de pressão ao longo da linha de testes – bifásico 

 

Tabela 4.1 – Condições de escoamento 

 

Uws [m/s] Uos [m/s] Reynolds água Reynolds óleo 

0,05 0,04 1804 6,5 

0,19 0,04 5009 11,1 

0,04 0,06 1629 8,9 

0,04 0,1 1807 14 

 

Numa primeira análise, observa-se uma queda brusca do gradiente de pressão entre as 

seções 1-2 e 2-3, a qual parece crescer exponencialmente com a vazão da mistura e com a 

fração de óleo. O gradiente de pressão volta a subir significativamente na seção 4-5, 

provavelmente devido a quedas de pressão localizadas; entretanto, não atinge o patamar 

inicial (seção 1-2). Assim, pode-se inferir que o comprimento de desenvolvimento estaria, 

como no caso monofásico, confinado à primeira seção de tubos. 

A diferença entre os pontos onde ocorrem as possíveis quedas de pressão localizadas, 

seções 5-6 e 6-7 nos testes monofásicos e seções 4-5 e 5-6 nos testes bifásicos, ocorreu devido 

a modificação na linha de testes, onde tubos foram trocados de lugar de forma a minimizar 

esta queda de pressão. Tal queda de pressão se manteve, o que indica a presença de quedas de 

pressão localizadas (imperfeições dos tubos ou ainda das tomadas de pressão).  
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4.3 Gradiente de pressão bifásico em escoamento líquido-líquido 

 

 

Concomitante ao levantamento dos padrões de escoamento em tubulação horizontal 

em escoamentos líquido-líquido foram levantados dados de queda de pressão bifásica. Foi 

utilizado o aparato experimental descrito na Seção 3.1.1, com o diafragma de fundo de escala 

14 kPa e incerteza de 0,25 % (35 Pa). A distância entre as tomadas de pressão foi de 3 m para 

os primeiros 181 pontos e 1,5 m para os pontos restantes; essa mudança nas tomadas de 

pressão foi necessária para não se atingir o fundo de escala do diafragma. Foram utilizadas as 

tomadas de pressão 3-4 (1,5 m) e 3-5 (3 m). Foi tomado o cuidado de minimizar as quedas de 

pressão localizadas, pela troca de posição das luvas e tubos. 

As Figuras 4.13 a 4.16 apresentam gráficos com o gradiente de pressão em função da 

velocidade superficial da água para velocidades constantes de óleo. Estes gráficos estão 

divididos de acordo com padrões que foram observados; tais padrões serão o alvo das 

discussões presentes nesta Seção. 

A Figura 4.13 apresenta a variação do gradiente de pressão para baixas velocidades de 

óleo (0,02 a 0,08 m/s). Observam-se três tendências distintas conforme a velocidade 

superficial de água aumenta. Inicialmente há um aumento do gradiente de pressão até atingir 

um ponto de máximo local, a mesma decresce e depois volta a aumentar. Pode-se inferir, ao 

fazer comparações com as observações dos padrões de escoamento (Figura 4.9), que a 

mudança de tendência do gradiente de pressão se deve à mudança no padrão de escoamento. 

Assim, na Figura 4.13 tem-se inicialmente o padrão estratificado (SW e SW&MI), depois há a 

transição para o padrão (G) e finalmente o padrão disperso (Do/w&w). Não há presença do 

padrão anular (A). 
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Figura 4.13 – Gradiente de pressão em escoamento bifásico para baixas velocidades superficiais de óleo  

(Uos=0,02 m/s a 0,08 m/s), vide Figura 4.9 para comparações . 

 

A Figura 4.14 apresenta o gradiente de pressão para velocidades superficiais moderadas 

de óleo (0,1 a 0,28 m/s) em função da velocidade superficial de água. Novamente, percebem-se 

três tendências diferentes conforme a velocidade superficial de água aumenta. Inicialmente há 

um decréscimo do gradiente de pressão até um valor mínimo, conforme a velocidade superficial 

de água aumenta teríamos um aumento do perímetro molhado pelo óleo e, consequentemente, 

uma diminuição do perímetro do óleo, acarretando menor atrito parietal do óleo e diminuição do 

gradiente de pressão. O gradiente se torna constante, onde tem-se os padrões gotas de óleo (G), 

tais gotas coalescem formando o padrão anular (A). O gradiente de pressão então aumenta 

conforme a velocidade superficial de água aumenta. Pode-se dizer que este aumento da 

velocidade causa a ruptura da fase interna do anular (óleo) levando a formação do padrão 

pistonado. Novamente, pode-se dizer que os padrões de variação do gradiente de pressão se 

mantêm quando o padrão de escoamento é o mesmo. Neste gráfico, tem-se a variação do padrão 

estratificado (SW e SW&MI) aos padrões gotas e anular (G e A), em seguida ao padrão 

intermitente (P) e finalmente a transição ao padrão disperso (Do/w&w).  
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Figura 4.14 – Gradiente de pressão em escoamento bifásico para moderadas velocidades superficiais de óleo  

(Uos=0,1 m/s a 0,28m/s), vide Figura 4.9 para comparações . 

 

A Figura 4.15 apresenta a variação do gradiente de pressão para velocidades 

superficiais de óleo de moderadas a altas (0,31 a 0,6 m/s). Há agora quatro tendências 

diferentes no gradiente de pressão conforme a velocidade superficial de água aumenta. 

Inicialmente tem-se uma região de queda de pressão praticamente constante onde o padrão 

estratificado ondulado é observado (SW). Ocorre uma queda abrupta do gradiente de pressão, 

o padrão de escoamento muda para padrão gotas (G), neste padrão o óleo não está em contato 

com a parede da tubulação, causando diminuição das perdas por atrito e corroborando a 

diminuição do gradiente de pressão. Ocorre um pequeno acréscimo no gradiente de pressão 

com o aumento da velocidade superficial de água, mas não há mudança do padrão de 

escoamento, deve-se ao aumento das perdas por atrito devido ao aumento da velocidade da 

fase água. O padrão de escoamento muda ao anular com o aumento da velocidade de água, e 

este também causa aumento do gradiente de pressão. Com a mudança ao padrão disperso um 

aumento da velocidade de água causa aumento do grau de turbulência aumentando o gradiente 

de pressão. Assim, as mudanças na tendência do gradiente de pressão estão associadas a 

transições de padrões de escoamento; inicialmente tem-se o padrão estratificado (SW e 

SW&MI), ao padrão gotas (G), ao padrão anular (A) e finalmente aos padrões intermitente (P) 

e disperso (Do/w&w) (ver Figura 4.9). 
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Figura 4.15 – Gradiente de pressão em escoamento bifásico para moderadas a altas velocidades superficiais de 

óleo (Uos=0,31 m/s a 0,6 m/s), vide Figura 4.9 para comparações . 

 

A Figura 4.16 apresenta a variação do gradiente de pressão em função da velocidade 

superficial de água para altas velocidades superficiais de óleo (0,7 a 1 m/s). Nesta região 

observa-se somente o aumento do gradiente de pressão com o aumento da velocidade 

superficial de água. Nesta região observam-se apenas dois padrões de escoamento: anular (A) 

e disperso (Dow&w). Na região de velocidades superficiais de água entre 1,2 e 1,5 m/s pode-

se perceber uma mudança na derivada do sinal; isto é comparado à transição de padrões de 

escoamento. Comparando a região em que ocorre mudança de derivada do sinal com as 

observações de padrões de escoamento, percebe-se que nesta região foi observada a mudança 

do padrão anular ao padrão disperso, o que corrobora a afirmação feita anteriormente (vide 

Figura 4.9). 
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Figura 4.16 – Gradiente de pressão em escoamento bifásico para altas velocidades superficiais de óleo  

(Uos=0,7 m/s a 1,0 m/s), vide Figura 4.9 para comparações . 

 

Essas mudanças de tendência no gradiente de pressão podem ser úteis para a definição 

de uma carta de fluxo objetiva. Há ainda a necessidade de um estudo do sinal de assinatura de 

pressão nestas regiões para verificação da existência de mais alguma característica que possa 

ser utilizada para identificar a mudança, por exemplo, entre o padrão gotas e o intermitente e 

entre o padrão anular e intermitente. Estes estudos serão deixados para trabalhos futuros. 

 

 

4.4 Características geométricas e cinemáticas da onda interfacial 

 

 

Pretende-se, agora, estudar as características cinemáticas e dinâmicas da onda 

interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido, bem como a forma média para, a partir 

destes dados estudar a natureza da onda (hiperbólica ou dispersiva) e se as mesmas são 

cinemáticas ou dinâmicas. 

Para tanto foi utilizado o aparato experimental descrito nas Seções 3.1.2 (Seções de 

visualização) e 3.2 (Aquisição e tratamento de imagens). Assim, escoamentos estratificados 

líquido-líquido foram produzidos e filmados com a câmera de alta velocidade descrita na 

Seção 3.2.1 e as características da onda foram levantadas. Com este aparato foi possível 

extrair a amplitude, comprimento de onda e velocidade (celeridade) das ondas interfaciais do 

escoamento estratificado líquido- líquido. 
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4.4.1 Amplitude, comprimento de onda e velocidade da onda interfacial 

 

 

As principais características de uma onda são a sua amplitude (), comprimento de 

onda () e velocidade (c). A amplitude é definida como a dimensão da diferença entre o vale e 

o pico da onda, neste caso pode-se utilizar o vale à esquerda ou à direita, ou a média entre as 

duas dimensões, como utilizado neste trabalho (Figura 4.17). O comprimento de onda é o 

comprimento entre dois vales ou dois picos consecutivos de uma mesma onda (Figura 4.18).  

 

 

 

Figura 4.17 – Amplitude () de uma onda genérica. 

 

  

 

Figura 4.18 – Comprimento de onda () de uma onda genérica. 

 

A velocidade de onda é calculada a partir de uma correlação cruzada entre dois frames 

consecutivos, defasados no tempo (BENDAT e PIERSON, 2000) (Figura 4.19).  
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Figura 4.19 – Ondas defasadas no tempo, para cálculo de velocidade de onda (correlação cruzada).  

 

A velocidade superficial de óleo utilizada no experimento variou de 0,02 a 0,18 m/s e 

a velocidade superficial de água variou de 0,05 a 0,23 m/s, em 4 inclinações diferentes 

(horizontal, +5°, +10°, -5°).  

A primeira providência tomada foi a comparação das velocidades de onda obtidas 

experimentalmente com as velocidades in situ das fases. Era esperada, de acordo com a 

literatura (WALLIS, 1969), que a velocidade de onda estivesse sempre entre as velocidades 

das fases, assim, a Figura 4.20 foi feita para apresentar tal comparação. 

É observado que a velocidade da onda interfacial está sempre entre as duas 

velocidades in situ. Isto corrobora a afirmação da literatura de que os limitantes inferior e 

superior da velocidade da onda seriam as velocidades in situ  das fases, caso contrário, a 

estabilidade do escoamento não pode ser garantida. 

Nos escoamentos líquido-líquido observa-se uma grande relação entre diversos 

fatores, entre eles pode-se citar efeitos de inércia, relacionados à velocidade relativa entre as 

fases; efeitos gravitacionais, relacionados à gravidade e densidade das fases; efeitos capilares 

e de molhabilidade, relacionados à tensão interfacial e ângulo de contato entre as fases; e 

finalmente, efeitos relacionados à viscosidade das fases. No caso específico do escoamento 

estratificado, percebe-se que a curvatura da interface, a velocidade relativa, efeitos 

gravitacionais e a viscosidade das fases são importantes na manutenção do escoamento e da 

interface do mesmo. Percebeu-se que as características da onda interfacial poderiam ser 

correlacionadas aos fatores anteriormente citados através de grupos adimensionais. Assim 

dois grupos adimensionais são propostos, um número de Froude modificado para 

correlacionar a razão da velocidade da onda pela velocidade da mistura e um número de 

Weber modificado para correlacionar a razão de aspecto da onda (razão do comprimento da 

onda pela amplitude da mesma). 
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Figura 4.20 – Comparação da velocidade de onda experimental (c) com as velocidades in situ  das fases (Vw e 

Vo). 

 

O número de Froude relaciona forças inerciais (velocidade relativa entre as fases) e 

forças gravitacionais. O número de Froude proposto é dado por: 
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onde Vw e Vo são, respectivamente, a velocidade in situ da água e do óleo, g é a aceleração da 

gravidade,   é o ângulo de inclinação da tubulação e ycar é uma dimensão característica. 

O número de Weber é usado na análise de escoamentos onde há uma interface entre os 

mesmos, em especial os casos onde há curvatura. Ele representa a razão entre forças inerciais 

e de tensão superficial/interfacial. O número de Weber modificado proposto é dado por: 
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onde  é a diferença de massa específica entre o óleo e a água e  é a tensão interfacial 

água-óleo. A dimensão característica (ycar) é definida por: 
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  (4.3) 

 

onde w é a fração volumétrica de água, calculada pela relação proposta por Rodriguez e 

Baldani (2012) e D é o diâmetro interno da tubulação. Importante ressaltar que apesar de a 

viscosidade não ser apresentada nas equações, esta está indiretamente relacionada quando do 

cálculo das velocidades in situ e dimensão característica, sendo este efeito importante nos dois 

grupos adimensionais. 

Utilizando estes adimensionais as Figuras 4.21 e 4.22 apresentam os dados 

experimentais de razão de aspecto e velocidade da onda interfacial, respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.21 – Razão de aspecto da onda interfacial em função do número de Weber modificado. 

 

Da Figura 4.21 e da análise do número de Weber modificado (Eq. 4.2), pode-se 

afirmar que o aumento da velocidade relativa entre as fases acarreta aumento do número de 

Weber e, de acordo com o gráfico, ocorre uma diminuição da razão de aspecto, ou seja, um 

aumento da amplitude e diminuição do comprimento de onda da onda medida. Em termos de 

balanço de forças, pode-se concluir que ondas com razão de aspecto maior representam ondas 

em que gotículas podem ser arrancadas da interface mais facilmente, devido às forças 

inerciais. Devido à maior velocidade relativa (desestabilizante), essas forças se sobrepõem as 

forças restauradoras viscosas e capilares (estabilizantes), as últimas relacionadas à tensão 

interfacial, levando a um maior nível de instabilidade, o que corrobora as observações 
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experimentais, em que escoamentos com números de Weber maiores estão próximos à 

transição do padrão estratificado ao padrão estratificado com mistura na interface.  

 

 

 

Figura 4.22 – Razão da velocidade de onda interfacial pela velocidade da mistura em função do número de 

Froude modificado. 

 

A velocidade da onda foi relacionada ao número de Froude modificado (Eq. 4.1), neste 

caso a velocidade da onda adimensionalizada pela velocidade da mistura cresce com o 

aumento do número de Froude. Visto que o número de Froude relaciona forças inerciais 

(desestabilizantes) com forças gravitacionais (estabilizantes), um aumento do número de 

Froude está relacionado com um maior grau de instabilidade do escoamento. Assim como 

proposto por Wallis (1969), existe uma velocidade de onda cinemática limite em um 

escoamento estável. De acordo com a Figura (4.22), a curva assintótica apresenta uma relação 

limite em torno de 1,5 para a velocidade de onda adimensionalizada. Esta relação estaria 

relacionada à velocidade de onda crítica proposta por aquele autor.  

Infere-se dos gráficos que as correlações exponenciais baseadas nos adimensionais 

propostos parecem capturar bem as características da onda interfacial. Tais relações serão 

utilizadas nos modelos de estabilidade hidrodinâmica do escoamento estratificado líquido-

líquido, para verificar a influência das mesmas.  

Esperava-se que os dados de razão de aspecto e velocidade de onda adimensional 

também pudessem ser apresentados em função dos grupos adimensionais de Froude e Weber, 

respectivamente, no entanto não foram observadas claras correlações entre os mesmos. Não 
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há uma tendência definida de crescimento ou decrescimento, sendo observada apenas uma 

nuvem de pontos, assim tais relações não foram apresentadas. 

 

 

4.4.2 Características médias da onda ao longo da linha de testes 

 

 

O comportamento da onda interfacial ao longo da linha de testes foi estudado, em 

casos onde o escoamento estratificado era visualizado em todos os 12 m da tubulação. Foram 

levantadas as características da onda interfacial, comprimento de onda, amplitude e 

velocidade, em 4 pontos distintos: 1,3 m, 2,8 m, 5,8 m e 7,2 m da entrada. As Figuras 4.23 e 

4.24 apresentam os resultados obtidos.  

Pode-se observar que as características da onda, razão de aspecto, varia ao longo 

tubulação nos casos de números de Weber mais baixos, enquanto que para números de Weber 

altos esta característica é constante ao longo da linha. Número de Weber baixo está ligado a 

ondas mais instáveis, com possibilidade de arrancamento de gotículas da crista, ademais, este 

aumento da razão de aspecto da onda pode indicar um início de um efeito de colapso onde o 

crescimento exagerado da onda pode levar à ruptura espacial da mesma, fenômeno principal 

desta tese.  

 

 

 

Figura 4.23 – Razão de aspecto da onda interfacial em função da distância da entrada da tubulação para vários 

números de Weber modificados. 
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A análise de incertezas é apresentada no Apêndice B. Observar-se-á que as incertezas 

relacionadas à razão de aspecto são grandes, no entanto a tendência de aumento é claramente 

observada. 

Observa-se também a mesma relação assintótica observada nas Figuras 4.21 e 4.22 em 

que a razão de aspecto decresce com aumento do número de. Na Figura 4.23 o menor número 

de Weber observado foi de 0,55 relacionado à maior razão de aspecto, em torno de 28, e o 

maior número de Weber foi de 1,03 relacionado à razão de aspecto baixa, em torno de 10, 

como observado nas figuras anteriores.  

Com relação à velocidade adimensionalizada (Figura 4.24), esta característica se 

mantém constante ao longo da linha. O maior número de Froude observado foi de 1,18 

relacionado à velocidade de onda em torno de 1,8 e o menor adimensional foi de 0,41 

relacionado à velocidade de onda adimensionalizada de 0,5, como apresentado na Figura 4.22. 

Não foram observados nestes experimentos um aumento significativo da velocidade da onda 

ao longo da linha de testes, diferentemente da razão de aspecto. O efeito na velocidade da 

onda deve ser menos proeminente nos casos de transição espacial. 

A partir destes resultados, pode-se concluir que em escoamentos estratificados óleo 

viscoso-água estáveis (entender por estabilidade, ser estável nos 12 m da seção de testes) as 

características da onda interfacial se mantêm, não importando em que ponto no espaço as 

medições são realizadas. 

Outra conclusão importante é que a utilização destas características como dado de 

entrada em modelos de previsão de fração volumétrica, gradiente de pressão é coerente, visto 

que se tal onda se mantém ao longo da linha de testes. Ademais, será apresentado que a 

análise da estabilidade linear é dependente das características da onda interfacial, assim, as 

correlações levantadas nos experimentos realizados e apresentadas nas Figuras 4.21 e 4.22 

serão utilizadas como dados de entrada no modelo de estabilidade proposto no Capítulo 6. 
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Figura 4.24 – Razão da velocidade de onda interfacial pela velocidade da mistura em função da distância da 

entrada da tubulação para vários números de Froude modificados. 

 

 

4.4.3 Forma média da onda interfacial 

 

 

A forma média da onda interfacial no escoamento líquido-líquido parece ser ainda 

uma incógnita. Não há na literatura estudos que definam uma forma característica de tal onda. 

Assim, estudos numéricos que simulam a propagação da onda interfacial ainda se baseiam em 

ondas genéricas, sem qualquer relação com a física ou sem levar em conta as intensas relações 

entre os fluidos. Observou-se que tais ondas interfaciais lembram a onda do mar na região de 

arrebentação, assim, nas próximas seções pretende-se apresentar tal forma de onda e uma 

equação genérica que possa descrevê-la.  

Ainda, a forma e características dessa onda serão importantes para a simulação do 

ponto de ruptura da onda no espaço, na simulação a ser realizada através do método das 

características. O ponto de ruptura está intimamente ligado à evolução da amplitude de tal 

onda. 

Pretende-se apresentar, para a mesma faixa de velocidades superficiais da seção 

anterior, a forma da onda interfacial média. O cálculo desta onda é baseado nas imagens 

obtidas e no método proposto no Apêndice C. É importante frisar que o escoamento ocorre da 

direita para a esquerda. 
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A Figura 4.25 apresenta a variação da forma da onda com o aumento da velocidade 

superficial de água para uma velocidade superficial de óleo constante (0,1 m/s). O aumento da 

velocidade superficial de água causa um aumento na amplitude da onda; no entanto, não altera 

de forma significativa o comprimento de onda. 

A partir do gráfico, verifica-se também que o valor absoluto da derivada do lado 

direito da onda é menor que a derivada do lado esquerdo; assim, a onda lembra a forma de 

uma onda do mar na região de arrebentação. 

 

  

 

Figura 4.25 – Variação da forma da onda média em função da velocidade superficial da água para uma 

velocidade superficial de óleo constante (0,1 m/s). 

 

A variação da forma da onda com o aumento da velocidade superficial de óleo para 

uma mesma velocidade superficial de água (0,09 m/s) é apresentada nas Figuras 4.26 e 4.27; 

os gráficos apresentam as mesmas abscissas e ordenadas para facilitar a comparação. Ainda 

pode-se perceber a diferença entre as derivadas do lado direito e esquerdo da onda, lembrando 

a onda do mar na arrebentação. Percebe-se que o aumento da velocidade superficial de óleo 

causa diminuição da amplitude e no comprimento de onda da onda interfacial média. 

Foi dito anteriormente que a razão de aspecto da onda varia com a velocidade relativa 

das fases, naquele ponto as velocidades in situ são utilizadas no cálculo da velocidade 

relativa. Nesta seção, cabe ressaltar que uma variação na velocidade superficial de água ou 

óleo, mantendo a outra constante, acarreta, necessariamente, uma mudança na velocidade in 

situ das fases o que leva a uma mudança na velocidade relativa, corroborando a afirmação 

feita na Seção 4.4.1. 
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Figura 4.26 – Variação da forma da onda média em função da velocidade superficial de óleo para uma 

velocidade superficial de água constante (0,09 m/s). 

 

 

 

Figura 4.27 – Variação da forma da onda média em função da velocidade superficial de óleo para uma 

velocidade superficial de água constante (0,09 m/s). 

 

A partir da onda média interfacial pode-se reconstruir a onda do escoamento apenas 

fazendo ondas sequenciais de mesmo formato. Estas ondas médias geradas são comparadas 

com figuras binarizadas da onda interfacial do escoamento real.  

As Figuras 4.28 e 4.29 apresentam a onda interfacial real e a reconstruída, 

respectivamente, para um escoamento óleo-água com velocidade superficial de água e óleo, 

respectivamente de 0,09 e 0,1 m/s. 
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Figura 4.28 - Imagem da onda interfacial real (Uws=0,09 m/s e Uos=0,1 m/s). 

 

 

 

Figura 4.29 - Onda interfacial média reconstruída (Uws=0,09 m/s e Uos=0,1 m/s). 

 

Novamente, as Figuras 4.30 e 4.31 apresentam, respectivamente a onda interfacial real 

e a reconstruída, para um escoamento óleo-água com velocidade superficial de água e óleo de 

0,16 e 0,02 m/s respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.30 - Imagem da onda interfacial real (Uws=0,16 m/s e Uos=0,02 m/s). 
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Figura 4.31 - Onda interfacial média reconstruída (Uws=0,16 m/s e Uos=0,02 m/s). 

 

Percebe-se que a metodologia de reconstrução da onda capturou de forma coerente a 

forma da interface no escoamento estratificado líquido-líquido em questão. A comparação 

com as imagens reais do escoamento mostram uma ótima concordância entre ambas. 

No entanto, tais resultados só seriam relevantes se a forma de uma onda qualquer, 

dadas as condições do escoamento, pudesse ser reconstruída. A próxima Seção busca 

encontrar uma equação genérica para a onda interfacial utilizando apenas adimensionais do 

escoamento como dados de entrada. 

 

 

4.4.4 Equação genérica da forma da onda média 

 

 

A Seção anterior mostrou que a onda interfacial do escoamento estratificado líquido-

líquido pode ser reconstruída e que esta reconstrução mostra boa concordância com os dados 

experimentais. Nesta seção será proposta uma equação genérica forma da onda interfacial do 

escoamento estratificado líquido-líquido, como se esta fosse uma onda periódica. Para isso, 

séries de Fourier de várias ordens foram utilizadas e encontrou-se que uma série de segunda 

ordem representa, com boa acuracidade, esta onda:  
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As Figuras 4.32 a 4.34 apresentam ondas interfaciais médias em várias condições de 
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ondas reconstruídas capturam a mudança na inclinação de cada lado da onda, lembrando a 

onda do mar.  

 

 

 

Figura 4.32 – Comparação entre onda média e reconstrução por série de Fourier  

(Uws=0,13 m/s, Uos=0,12 m/s e θ=0°). 

 

 

 

Figura 4.33 – Comparação entre onda média e reconstrução por série de Fourier  

 (Uws=0,16 m/s e Uos=0,06 m/s e θ=10°). 
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Figura 4.34 – Comparação entre onda média e reconstrução por série de Fourier  

 (Uws=0,07 m/s e Uos=0,12 m/s e θ=-5°). 

 

A questão agora é como definir os coeficientes da Equação (4.4), como determiná-los de 

forma genérica, em função de condições conhecidas do escoamento.  

Para tanto, lançamos mão dos grupos adimensionais propostos na Seção 4.4.1, os números 

de Froude (Equação 4.1) e Weber (Equação 4.2) modificados. Gráficos dos valores dos coeficientes 

para diversas ondas foram plotados em função dos adimensionais e algumas relações foram 

encontradas, sendo apresentadas a seguir. 

 Coeficiente a0: a melhor correlação encontrada para o coeficiente foi obtida com o 

produto dos números de Froude e Weber através da seguinte curva (Figura 4.35):  
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Figura 4.35 - Coeficiente a0 em função do produto dos números de Froude e Weber e curva ajustada. 

 

 Coeficiente a1: a regressão dos dados do coeficiente A1 em função do número de 

Weber modificado é apresentada na Figura (4.36). Esta regressão é dada por uma reta: 

 

1 0,21 0,86a We   (4.6) 

 

  

 

Figura 4.35 - Coeficiente a1 em função do número de Weber e curva ajustada. 

 

 Coeficiente b1: o coeficiente foi bem correlacionado pelo número de Weber 

modificado e a seguinte reta (Figura 4.37): 
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1 0,002 0,23b We   (4.7) 

 

 

 

Figura 4.37 - Coeficiente b1 em função do número de Weber e curva ajustada. 

 

 Coeficiente a2: o coeficiente também foi bem correlacionado pelo número de Weber 

modificado e a seguinte reta (Figura 4.38): 

 

2 0,03 0,1a We    (4.8) 

 

 

 

Figura 4.38 - Coeficiente a2 em função do número de Weber e curva ajustada. 

 

 Coeficiente b2: o coeficiente foi bem correlacionado pelo número de Weber 

modificado e a seguinte reta (Figura 4.39): 
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2 0,07 0,19b We    (4.9) 

 

 

 

Figura 4.39 - Coeficiente b1 em função do número de Weber e curva ajustada. 

 

 Coeficiente w: o coeficiente também foi bem correlacionado pelo número de Froude 

modificado e a seguinte reta (Figura 4.40): 

 

0,09 0,16w Fr   (4.10) 

 

 

 

Figura 4.40 - Coeficiente w em função do número de Froude e curva ajustada. 
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Assim chega-se a uma equação da forma da interface em escoamento líquido-líquido 

no padrão estratificado como função dos números de Froude e Weber modificados (Equação 

4.11). Pode-se assim reconstruir a forma, amplitude e comprimento de onda de tais ondas 

apenas conhecendo as velocidades superficiais do escoamento e utilizando uma correlação 

para previsão da fração volumétrica de água.  

 

 

         

       

0 1 1

2 2

, cos sen

cos 2 sen 2

y a Fr We a We w Fr x b We w Fr x

a We w Fr x b We w Fr x

         

      
 (4.11) 

 

O próximo passo é verificar a acurácia do método proposto de reconstrução da onda 

interfacial. 

Tentou-se aqui a apresentação de uma equação genérica para a onda interfacial do 

escoamento estratificado, no entanto a física por trás de cada um dos termos e sua relação com 

os adimensionais ainda é uma incógnita e é deixada como trabalho futuro. 

 

 

4.4.5 Reconstrução da onda média através do método proposto 

 

 

A partir das velocidades superficiais das fases, a fração volumétrica pode ser calculada 

para o escoamento estratificado ondulado, utilizando a teoria proposta por Rodriguez e 

Baldani (2012). Com estes três dados os números de Froude e Weber modificados podem ser 

calculados pelas Eqs. (4.1) e (4.2), respectivamente. Os adimensionais possibilitam o cálculo 

das constantes da a0, a1, b1, b2 e w da onda interfacial com a utilização das Eqs. (4.5) a 

(4.10). Assim utilizando a Eq. (4.11) e as constantes calculadas a onda interfacial pode ser 

reconstruída com boa aproximação.  

As Figuras (4.41), (4.42) e (4.43) apresentam ondas reconstruídas para algumas 

condições experimentais testadas.  
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Figura 4.41 – Comparação entre onda média e reconstrução pela Equação (4.11) 

(Uws=0,13 m/s, Uos=0,12 m/s e θ=0°). 

 

A Figura (4.41) apresenta a reconstrução da onda experimental por uma série de 

Fourier de segunda ordem (Eq. 4.11) com as constantes obtidas a partir das correlações 

propostas e um escoamento na horizontal. Tem-se uma pequena diferença no comprimento de 

onda e amplitude, maior na amplitude, no entanto a forma da onda foi conservada, com a 

diferença de inclinação entre os lados. 

 

  

 

Figura 4.42 – Comparação entre onda média e reconstrução pela Equação (4.11) 

 (Uws=0,16 m/s e Uos=0,06 m/s e θ=10°). 
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Na Figura (4.42) uma onda interfacial do escoamento na ascendente (+10°) foi 

reconstruída, o comprimento foi conservado, no entanto tem-se uma diferença de 25% na 

amplitude da onda. A forma da onda se mantém, lembrando uma onda do mar, com diferença 

de inclinação entre os lados da onda. 

 

 

 

Figura 4.43 – Comparação entre onda média e reconstrução pela Equação (4.11)  

 (Uws=0,07 m/s e Uos=0,12 m/s e θ=-5°). 

 

A Figura (4.43) apresenta a onda reconstruída para um caso e escoamento na 

descendente (-5°). A forma onda se mantém, o comprimento de onda também, no entanto 

observa-se uma pequena diferença relativa à amplitude. 
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metodologia pode ser utilizada para a previsão da onda interfacial e estudo, por exemplo da 

sua propagação ao longo do tempo e espaço, e ainda a influência de determinados parâmetros 

do escoamento (viscosidade, e tensão interfacial) na forma da onda. 

É notório que mais dados experimentais são necessários, principalmente em outras 

condições de escoamento, no entanto tal estudo apresenta um caminho que pode se utilizado 

como guia para um estudo mais completo das características da onda interfacial. 
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A utilização de tal onda interfacial com a previsão da curvatura da interface na seção 

transversal do tudo pode acarretar uma melhoria significativa na previsão de queda de pressão 

dos modelos utilizados, por exemplo, na indústria de petróleo. 

 

 

4.5 Estudo da ruptura espacial do padrão estratificado 

 

 

Este capítulo apresentará as observações experimentais do fenômeno que dá título a 

esta tese. Observou-se em laboratório, com a utilização da linha de testes do NETeF, que em 

determinadas condições de escoamento, determinados pares de vazões (velocidades 

superficiais de água e óleo) e inclinação, alguns escoamentos nos padrões estratificado 

ondulado (SW) e estratificado com mistura na interface (SW&MI), observados no início da 

tubulação, não se mantinham ao longo da mesma, ocorrendo a transição para outros padrões 

de escoamento ao longo do espaço. Observou-se, além disto, que a alteração dos parâmetros 

acima citados acarretava alteração no ponto no espaço em que a transição ocorre, tendo como 

referência a entrada da tubulação. Foi observado em laboratório que, para determinados pares 

de velocidades superficiais de óleo e água, o padrão estratificado ondulado (SW), presente no 

início da tubulação, poderia transicionar ao padrão estratificado com mistura na interface 

(SW&MI) ou intermitente (P) e que o padrão de escoamento estratificado com mistura na 

interface (SW&MI) transicionava ao padrão gotas (G) ao longo da linha de testes.  

Observa-se que tal fenômeno acarreta mudança em como a previsão do gradiente de 

pressão e fração volumétrica em uma tubulação de grande comprimento deve ser calculada. 

Se ocorre uma transição espacial pode-se, por exemplo, ao invés de utilizar um modelo de 

dois fluidos, mais aconselhável para escoamento de fases separadas (anular e estratificado), 

passar para um modelo de deslizamento, que é mais apropriado para escoamento com gotas 

ou bolhas. Pretende-se apresentar tal fenômeno e estudá-lo tendo como base teórica teorias de 

estabilidade linear e não linear, visto que, em uma primeira observação, o fenômeno está 

relacionado ao crescimento de instabilidades na interface do escoamento.  

O fenômeno será presentado nas seções seguintes, com a apresentação do aparato 

experimental utilizado, as observações experimentais feitas, uma apresentação esquemática de 

como a ruptura espacial dos padrões ocorre, uma tabela com alguns dados experimentais e 

finalmente conclusões feitas a partir da observação.  
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4.5.1 Aparato experimental 

 

 

Para o levantamento dos dados experimentais foi utilizado o aparato experimental 

descrito na Seção 3.3.1. 

O procedimento experimental adotado para estudo deste fenômeno foi proposto na 

Seção 4.4.5 do presente Capítulo. As seções de visualização instaladas foram utilizadas para 

filmagem do escoamento transicionando e posterior análise. Tais seções permitiram que dada 

determinada condição do escoamento fossem realizadas filmagens do ponto exato onde a 

ruptura ocorre. É interessante apontar aqui que não há um ponto exato em que a transição 

ocorre, mas sim uma região que conforme as observações experimentais está entre os 15 cm 

que antecedem e sucedem o ponto no espaço apresentado na Tabela 4.2. Imagens de tal 

ruptura serão apresentadas na próxima Seção. 

 

 

4.5.2 Ruptura espacial do padrão estratificado – imagens 

 

 

Toma-se, por exemplo, o escoamento com velocidades superficiais de água e óleo de 

0,2 e 0,04m/s respectivamente. Observa-se na Figura 4.44 o escoamento base, estratificado 

ondulado na região em torno de 5,8 m da entrada da linda de testes.  

 

 

 

Figura 4.44 - Escoamento estratificado líquido-líquido a 5,5 m da entrada da tubulação (Uws=0,2 m/s e 

Uos=0,04 m/s). 

 

No entanto, na região em torno de 7,3 m da entrada da tubulação ocorre o rompimento 

do escoamento em um novo padrão o padrão pistonado. A Figura 4.45 apresenta o novo 

padrão de escoamento intermitente, observado após a transição espacial.  
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Figura 4.45 - Escoamento estratificado líquido-líquido a 7,3 m da entrada da tubulação, região onde ocorre o 

rompimento (Uws=0,2 m/s e Uos=0,04 m/s). 

 

A Figura 4.46 apresenta a vista superior da transição espacial do escoamento 

estratificado com mistura na interface (SW&MI) para o escoamento em gotas (G). Tal 

transição ocorre na região em torno de 3 m da entrada da tubulação para as condições de 

escoamento observadas (Uws=0,27 m/s e Uos=0,06 m/s). 

  

 

 

 Figura 4.46 - Ruptura do escoamento estratificado com mistura na interface em padrão gotas a 3 m da entrada da 

tubulação, região onde ocorre o rompimento (Uws=0,27 m/s e Uos=0,06 m/s). 

 

A Figura 4.47 apresenta o momento exato de rompimento espacial do escoamento 

estratificado ondulado (SW) ao escoamento intermitente (P), ocorrendo na região em torno de 

7,3 m com velocidades superficiais de água e óleo de 0,2 e 0,04 m/s, respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.47 - Escoamento estratificado líquido-líquido a 7,3 m da entrada da tubulação, imagem do rompimento 

(Uws=0,2 m/s e Uos=0,04 m/s). 
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A Figura 4.47 foi manipulada para melhorar a visualização do ponto de ruptura. 

Graficamente, as Figuras 4.48 a 4.50 apresentam a forma como foi observado a 

ocorrência da ruptura espacial dos padrões. Nos desenhos os escoamentos ocorrem da direita 

para a esquerda, e são apresentadas as vistas frontal e superior do escoamento. A Figura 4.47 

apresenta o escoamento estratificado estável visto em um ponto distante da região de ruptura. 

 

 

 

Figura 4.48 - Esquema de escoamento estratificado ondulado em um ponto distante da região de ruptura. 

 

A Figura 4.49 apresenta o aumento da amplitude e comprimento de onda da onda 

interfacial que ocorre em um ponto próximo à região de ruptura do padrão estratificado 

ondulado. 

 

 

 

Figura 4.49 - Esquema de escoamento estratificado ondulado em um ponto próximo da ruptura. 

 

Finalmente, a amplitude de onda cresce de tal forma que a parte superior do 

escoamento fica tão fina que, devido a um fenômeno parecido com o arranchamento de gotas 

da interface no escoamento estratificado com mistura na interface (SW&MI), o escoamento é 

dividido e um pistão de óleo é arrancado do escoamento base estratificado ondulado (SW) 

(Figura 4.50).  
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Figura 4.50 - Esquema de escoamento estratificado ondulado na região em que ocorre a ruptura. 

 

 

4.5.3 Ruptura espacial do padrão estratificado – dados experimentais 

 

 

Foram levantados pontos experimentais da ocorrência das transições citadas na Seção 

4.5.1 e 4.5.2 em diversas inclinações. A Tabela 4.2 apresenta os pontos experimentais em que 

foi observado o fenômeno, a região do ponto de ruptura e se a ruptura ocorre do padrão 

estratificado ondulado (SW) para intermitente (P), do padrão estratificado com mistura na 

interface (SW&MI) para o padrão gotas (G) ou ainda do padrão estratificado ondulado (SW) 

para o padrão estratificado com mistura na interface (SW&MI), sendo esta última transição o 

mesmo fenômeno observado por Al-Wahaibi e Angeli (2007). 

 

Tabela 4.2 – Rompimento espacial do padrão estratificado 

 

Uos [m/s] Uws [m/s] Inclinação [°] 
Temperatura 

do Óleo [°C] 
Padrões 

Ponto de 

ruptura [m] 

0,02 0,18 0 21 SW-P 2,8 

0,02 0,2 0 21 SW-P 7,3 

0,02 0,23 0 21 SW-P 4,3 

0,02 0,27 0 22 SW&MI-G 4,3 

0,02 0,3 0 23 SW&MI-G 4,3 

0,04 0,18 0 23 SW-P 3 

0,04 0,2 0 23 SW-P 7,3 

0,04 0,23 0 20 SW-P 4,3 

0,04 0,27 0 22 SW&MI-G 4,3 

0,04 0,3 0 23 SW&MI-G 3 
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Uos [m/s] Uws [m/s] Inclinação [°] 
Temperatura 

do Óleo [°C] 
Padrões 

Ponto de 

ruptura [m] 

0,06 0,2 0 22 SW-P 8,8 

0,06 0,23 0 22 SW&MI-G 4,3 

0,06 0,27 0 23 SW&MI-G 3 

0,08 0,2 0 22 SW-SW&MI 5,8 

0,08 0,23 0 23 SW&MI-G 8,8 

0,08 0,27 0 23 SW&MI-G 2,8 

0,1 0,2 0 24 SW-P 5,8 

0,1 0,23 0 25 SW&MI-G 8,8 

0,1 0,27 0 25 SW&MI-G 4,3 

0,1 0,3 0 25 SW&MI-G 1,3 

0,12 0,2 0 25 SW&MI-G 2,8 

0,12 0,23 0 25 SW&MI-G 8,8 

0,12 0,27 0 25 SW&MI-G 2,8 

0,12 0,3 0 25 SW&MI-G 1,3 

0,14 0,23 0 23 SW&MI-G 4,3 

0,14 0,27 0 23 SW&MI-G 3 

0,16 0,23 0 25 SW&MI-G 3 

0,18 0,23 0 24 SW&MI-G 4,3 

0,02 0,18 +5 24 SW-P 10,3 

0,02 0,2 +5 24 SW-P 8,8 

0,02 0,23 +5 24 SW-P 7,3 

0,02 0,26 +5 24 SW-P 4,3 

0,02 0,3 +5 24 SW&MI-G 1,3 

0,04 0,27 +5 24 SW&MI-G 8,8 

0,04 0,3 +5 24 SW&MI-G 1,3 

0,06 0,23 +5 24 SW&MI-G 4,3 

0,06 0,27 +5 25 SW-SW&MI 8,8 

0,06 0,3 +5 25 SW&MI-G 4,3 

0,06 0,33 +5 25 SW&MI-G 1,3 

0,08 0,3 +5 25 SW&MI-G 1,3 

0,1 0,3 +5 25 SW&MI-G 2,8 

0,1 0,33 +5 25 SW&MI-G 1,3 

0,12 0,3 +5 25 SW&MI-G 1,3 

0,02 0,27 +10 21 SW-SW&MI 10,3 

0,02 0,3 +10 21 SW-P 2,8 

0,04 0,2 +10 21 SW-P 7,3 

0,04 0,23 +10 22 SW-P 5,8 

0,04 0,27 +10 22 SW&MI-G 4,3 
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Uos [m/s] Uws [m/s] Inclinação [°] 
Temperatura 

do Óleo [°C] 
Padrões 

Ponto de 

ruptura [m] 

0,04 0,3 +10 22 SW&MI-G 2,8 

0,04 0,33 +10 22 SW&MI-G 1,3 

0,06 0,23 +10 23 SW-P 8,8 

0,06 0,27 +10 24 SW&MI-G 8,8 

0,06 0,3 +10 24 SW&MI-G 10,3 

0,06 0,33 +10 24 SW&MI-G 2,8 

0,08 0,27 +10 25 SW&MI-G 7,3 

0,08 0,3 +10 25 SW&MI-G 2,8 

0,1 0,23 +10 25 SW&MI-G 10,3 

0,1 0,27 +10 26 SW&MI-G 8,8 

0,1 0,3 +10 26 SW&MI-G 2,8 

0,02 0,27 +15 24 SW&MI-G 1,3 

0,04 0,27 +15 25 SW-SW&MI 10,3 

0,04 0,3 +15 25 SW&MI-G 1,3 

0,06 0,28 +15 26 SW-SW&MI 8,8 

0,06 0,33 +15 26 SW&MI-G 8,8 

0,08 0,3 +15 27 SW&MI-G 10,3 

0,08 0,33 +15 27 SW&MI-G 7,3 

0,08 0,36 +15 27 SW&MI-G 1,3 

0,1 0,3 +15 28 SW&MI-G 10,3 

0,1 0,33 +15 28 SW&MI-G 5,8 

0,04 0,3 -5 28 SW&MI-G 1,3 

0,06 0,27 -5 28 SW-SW&MI 5,8 

0,06 0,3 -5 28 SW&MI-G 7,3 

0,06 0,33 -5 28 SW&MI-G 2,8 

0,08 0,23 -5 28 SW&MI-G 5,8 

0,08 0,27 -5 27 SW&MI-G 2,8 

0,1 0,27 -5 27 SW-SW&MI 2,8 

0,1 0,3 -5 27 SW&MI-G 1,3 

0,04 0,27 -10 27 SW-P 5,8 

0,04 0,3 -10 27 SW-P 1,3 

0,06 0,23 -10 28 SW&MI-G 7,3 

0,06 0,3 -10 28 SW&MI-G 2,8 

0,08 0,27 -10 27 SW&MI-G 5,8 

0,08 0,3 -10 27 SW&MI-G 1,3 
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4.5.4 Ruptura espacial do padrão estratificado – conclusões 

 

 

As observações experimentais mostram que o fenômeno tem conexão com os 

fenômenos descritos por diversos autores (DRAZIN, 2002, DRAZIN e REID, 1981, 

CRIMINALE, JACKSON e JOSLIN, 2003) de instabilidade de Kelvin-Helmholtz, ou seja, 

relacionada à velocidade relativa entre as fases. Neste caso específico, tal fenômeno encontra 

similaridade com as ondas capilares-gravitacionais, que são aquelas onde os efeitos de tensão 

interfacial e gravitacionais estão presentes, atuando em conjunto para 

estabilização/desestabilização do sistema. Ainda, neste caso a perda de adesão de parte do 

escoamento com a parede da tubulação é outra conclusão do crescimento da instabilidade. 

O fenômeno pode ocorrer isolado, no rompimento do padrão estratificado ondulado 

em intermitente, ou ainda em conjunto com a formação de gotas na interface, ou seja, um 

rompimento do padrão estratificado com mistura na interface em um padrão gotas. 

Alguns fatos podem ser inferidos da Tabela 4.2. Entre eles, pode-se citar o fato de o 

fenômeno ser mais proeminente para escoamentos na horizontal, enquanto que em 

escoamentos inclinados a faixa de velocidades superficiais de óleo em que ocorre o 

rompimento diminui. Em escoamentos inclinados o fenômeno ocorre em velocidades 

superficiais de água mais elevadas, tanto na ascendente quanto na descendente. Em 

escoamentos na descendente o fenômeno de ruptura não ocorre para velocidades superficiais 

de óleo mais baixas. Quando à distância da entrada da tubulação em que a ruptura ocorre, em 

escoamentos na descendente a ruptura ocorre em um ponto mais próximo da entrada que em 

escoamentos na ascendente. 

De forma mecanicista o fenômeno está associado ao deslizamento entre as fases, o que 

fica claro na análise de escoamentos na ascendente e descendente. Na ascendente, a gravidade 

atua “puxando” o óleo, fase mais leve, este escoa mais rapidamente, aumentando o 

deslizamento, e favorecendo o fenômeno. Isto corrobora a informação de que na ascendente, 

mesmo em velocidades baixas de óleo o fenômeno ocorre. No caso de escoamentos na 

descendente, o fenômeno não ocorre em velocidades superficiais baixas de óleo, pelo fato de 

este estar se acumulando na linha, diminuindo o deslizamento entre as fases. Assim, o 

deslizamento entre as fases, em conjunto com os efeitos de tensão interfacial e molhabilidade 

explicam o fenômeno observado. 

Foi encontrada certa dificuldade em apresentar os dados experimentais de outra forma, 

visto que é um tanto impositivo definir o padrão de escoamento como sendo estratificado, a 
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montante da ruptura, ou gotas, a jusante da ruptura. Qual seria a fração volumétrica a ser 

considerada no cálculo de adimensionais como os números de Reynolds, Froude ou Weber ou 

mesmo a velocidade in situ de cada fase? Assim a apresentação em tabelas parece ser a 

melhor representação. 

 

 

4.5.5 Análise matemática do fenômeno 

 

 

A análise matemática do fenômeno é outro ponto discordante, pois basicamente a 

instabilidade pode ser estudada por vias lineares ou não-lineares. Para definição de qual a 

melhor forma de estudo de tal fenômeno utilizar-se-á ambas as análises de forma a buscar 

meios que indiquem se o fenômeno é linear ou não-linear. Tal estudo é objeto dos Capítulos 6 

e 7 da presente Tese, respectivamente.  

Antecipadamente, pode-se dizer que a análise linear definirá a região na qual os efeitos 

lineares seriam proeminentes, caso o fenômeno esteja dentro desta região. Por hipótese, 

apenas a análise linear seria necessária para a completa definição. No entanto, fora da região 

prevista como estável pela teoria linear os efeitos não-lineares seriam proeminentes e uma 

análise por esta via parece ser a mais viável. 

De forma mais clara, a análise linear seria aplicável apenas nos instantes iniciais da 

instabilidade e, em caso de crescimento, deixa de ser válida após um tempo relacionado à taxa 

de crescimento, momento em que as ondas se tornam não-lineares e a análise não-linear deve 

ser feita. 

Será observado no Capítulo 6 que os pontos experimentais em que o fenômeno de 

ruptura do padrão estratificado ocorre, pelo menos para o caso de escoamento na horizontal, 

estão fora da região prevista como estável pela teoria linear, assim um estudo que leve em 

consideração efeitos não-lineares se faz necessário.  
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CAPÍTULO 5 - ESCOAMENTO ESTRATIFICADO LÍQUIDO-LÍQUIDO: 

MODELAGEM UNIDIMENSIONAL  

 

 

O fenômeno de transição espacial do escoamento estratificado líquido-líquido foi 

apresentado na última Seção do Capítulo 4. Foram apresentadas as condições nas quais o 

fenômeno ocorre. No entanto, existe a necessidade de se formalizar matematicamente a 

explicação do mesmo; assim, o fenômeno poderá ser modelado, estudado e previsto. E caso 

sua ocorrência deva ser evitada ou facilitada, em determinadas condições de operação de 

poços de petróleo ou oleodutos, ferramentas para sua previsão são necessárias.  

Na revisão da literatura foram discutidas as forma de estudo da estabilidade 

hidrodinâmica em geral, como se propõem, a priori, que tal fenômeno ocorre devido ao 

crescimento de instabilidades na interface do escoamento estratificado, ou seja, um problema 

de estabilidade hidrodinâmica, deve-se estuda-lo à luz das metodologias propostas por Drazin 

(2002) (Seção 2.4.1). Dentre elas estão os experimentos, apresentados no Capítulo 4, e as 

teorias linear e não linear. O estudo da estabilidade hidrodinâmica tanto no âmbito da teoria 

linear quanto por teorias ou abordagens não lineares se baseia em modelos matemáticos que 

descrevam os escoamentos observados. Assim, utilizar-se-á o modelo de dois fluidos 

unidimensional, visto que no caso de escoamentos em tubos a dimensão axial da tubulação é 

preponderante. Com tal modelagem será possível o estudo do fenômeno e definição se sua 

ocorrência está relacionada a efeitos lineares ou não-lineares.  

 

 

5.1 Modelagem unidimensional 

 

 

A modelagem baseia-se em um escoamento como o apresentado na Figura 5.1. O 

ângulo de inclinação será um dos dados da modelagem, i.e., ela é válida para escoamentos na 

horizontal e escoamentos em pequenas inclinações. 
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Figura 5.1 – Figura esquemática do padrão de escoamento estratificado líquido-líquido 

 

Inicia-se a modelagem fazendo algumas hipóteses: 

a) Escoamento isotérmico; 

b) Não há mudança de fase; 

c) Não há transferência de massa; 

d) Fluidos incompressíveis. 

 

 

5.2 Conservação da massa 

 

 

Partimos da equação da conservação da massa instantânea média espacial na seção 

transversal (RODRIGUEZ, 2002): 

 

 
 ,

k k k k k k k i k

k kz t

d
A w A V V

t z 


   

 

 
             (5.1) 

 

onde a média referente à fase k de determinada propriedade é dada por: 

 

k

k

A

k

k

f dA

f
A




 (5.2) 

O termo do lado direito representa a transferência de massa pela interface, que no caso 

estudado é desconsiderada; assim, a Eq. (5.1) fica: 
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0k k k k kA w A
t z

 
 
         

 (5.3) 

 

O índice k denota a fase a ser modelada, o para óleo e w para água, e as médias 

espaciais são definidas como na Eq. (5.2). Sabendo que a massa específica de cada uma das 

fases e a área de seção transversal do tubo são constantes, e supondo que a velocidade média 

espacial na seção transversal referente à fase k, 〈  〉  é dada por: 

 

k kw V  (5.4) 

 

onde    é a velocidade in situ da fase em estudo, pode-se reescrever a Eq. (5.3) da seguinte 

forma: 

 

0k k k
k k

A V A
A V

t z z

  
  

  
 (5.5) 

 

Para as fases óleo, água: 

 

0o o o
o o

A V A
A V

t z z

  
  

  
 (5.6) 

 

0w w w
w w

A V A
A V

t z z

  
  

  
 (5.7) 

 

Como pode-se inferir da seção transversal da tubulação, a partir da Figura 5.1, a área 

ocupada pela água, Aw, é função da altura de água, h(z,t): 

 

 w wA A h  (5.8) 

 

Assim, 
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w
w i

w w

dA
A S

dh

dA A dh

 



 (5.9) 

 

Assim, substituindo a Eq. (5.9) em (5.7): 

 

0w
w w w w

Vh h
A A V A

t z z

 
  

  
 (5.10) 

 

Sabendo que Ȧw, perímetro molhado pela interface, é não nulo e operando a Eq. (5.10), 

esta pode ser reescrita como: 

 

0w w
w

w

A Vh h
V

t A z z

 
  

  
 (5.11) 

 

Pelo somatório das áreas, temos que a área total do tubo é a soma das áreas ocupadas 

pela fase óleo, e pela fase água: 

 

w o

o w

A A A

A A A

 

 
 (5.12) 

 

A Eq. (5.6) pode ser reescrita: 

 

 
 

 
0

w wo
w o

A A A AV
A A V

t z z

   
   

  
 (5.13) 

 

Os primeiro e terceiro termo do lado esquerdo da Eq. (5.13) podem ser reescritos da 

forma como segue, sabendo que a área do tubo é constante e utilizando a Eq. (5.9): 

 

 w w
w

A A AA h
A

t t t t

   
   

   
 (5.14) 
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Substituindo as Eqs. (5.14) e (5.15) na Eq. (5.13) e operando, chega-se à equação da 

conservação da massa para a fase óleo: 

 

0o o
o

w

A Vh h
V

t A x x

 
  

  
 (5.16) 

 

As Eqs. (5.11) e (5.16) formam o conjunto de equações de conservação da massa 

unidimensionais instantâneas médias na seção transversal para o escoamento estratificado 

líquido- líquido. 

 

 

5.3 Conservação da quantidade de movimento 

 

 

A equação da quantidade de movimento unidimensional instantânea média em uma 

seção transversal é dada por (RODRIGUEZ, 2002): 

 

 

 
 

 
 

2

, ,k

k k k k k k k k z k k z k z k

z k k k k z k k

k k k kz t z t

w A w A A g P A A
t z z z

d d
m V

  

     

 
   

   

   
                     

         
 (5.17) 

 

Atendendo a hipótese de que não há transferência de massa pela interface, a Eq. (5.17) 

fica: 
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 (5.18) 

 

A tensão cisalhante do fluido contra ele próprio é representada pelo último termo do 

lado esquerdo da Eq. (5.18), sendo reescrito da seguinte forma: 
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 z k z zz       (5.19) 

 

A notação de parâmetros ou fatores de forma é dada por: 

 

2

2

k

k

k

w
K

w
  (5.20) 

 

Assim: 

 

22

k k k k kw K w K V   (5.21) 

 

O tensor das Tensões k é composto de duas partes, uma de tensões normais (pressão 

de uma fase na outra) e uma parte de tensões cisalhantes de cada fase, podendo ser dividido e 

reescrito como: 

 

k k kP I      (5.22) 

 

onde I é o tensor identidade. 

O teorema de Gauss modificado é definido como: 
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,k

z k

k kz t
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   (5.23) 

 

O último termo do lado esquerdo da Eq. (5.18) representa a variação na direção axial 

do cisalhamento do fluido com ele mesmo, o qual é considerado desprezível nesta análise. O 

primeiro termo do lado direito da Eq. (5.18) pode ser reescrito usando a Eq.(5.22) e o teorema 

de Gauss modificado Eq. (5.23): 
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    (5.24) 
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Estes termos representam as tensões na interface líquido-líquido: tensão normal 

(pressão) e tensão viscosa cisalhante, respectivamente. O sinal do último termo, ki, é dado 

pela relação entre as velocidades das fases; Si representa o perímetro da interface entre os 

fluidos. 

Usando novamente a Eq. (5.22) e o teorema de Gauss modificado Eq. (5.23), o 

segundo termo do lado direito da Eq. (5.18) pode ser reescrito como: 

 

 
 

   
  , , ,

0

k k k

z k k z k k z k k kw k

k k k k k kz t z t z t

d d d
P S

    

  
       

     
              (5.25) 

 

O primeiro termo é nulo, pois representa a componente da tensão normal na interface 

em contato com a parede na direção do escoamento, que no caso é nula. O segundo termo, 

kw, representa a tensão parietal no escoamento, que é sempre contrária à direção do 

escoamento (por isso o termo ser negativo); Sk representa o perímetro da parede do tubo 

molhado por cada uma das fases. 

O termo gravitacional é: 

 

senzg g    (5.26) 

 

Substituindo as Eqs. (5.24), (5.25) e (5.26) na Eq. (5.18) e usando a Eq. (5.21), temos 

a equação final da quantidade de movimento para cada uma das fases.  
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 (5.27) 

 

Iniciaremos o estudo pela fase água, para simplificação das etapas, as quais serão 

praticamente as mesmas para a fase óleo. 

 

 

5.3.1 Fase água 

 

 

Substitui-se o índice k por w na Eq. (5.27). 
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2

sen
w w w ww w w w w w

w w wi wi i ww w

K V AV A P A A
A g P S S

t z z z


   

  
      

   
  (5.28) 

 

Para simplificação, substitui-se a Eq. (5.11) (conservação da massa para a fase água 

em função da área ocupada pela mesma fase), e faz-se Kw tender a 1, assim os dois primeiros 

termos da Eq. (5.28) podem ser reescritos como: 
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(5.29) 

 

 

5.3.2 Modelagem da pressão no seio da fase 

 

 

O último termo do lado esquerdo da Eq. (5.28) pode ser modelado a partir da pressão 

na interface Pwi, e da coluna hidrostática, como apresentado na Figura 5.2. 

 

 

 

Figura 5.2 – Seção transversal de tubo com escoamento no padrão estratificado líquido-líquido. 
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O termo à direita da Eq. (5.30) pode ser integrado por partes: 
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 (5.31) 

 

Mas: 

 

  wb y dy dA   (5.32) 
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    (5.33) 

 

Substituindo a Eq. (5.33) na Eq. (5.31) e rearranjando os termos: 
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 (5.34) 

 

A última integral do colchete da Eq. (5.34) pode ser integrada por partes: 
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 (5.35) 

 

Substituindo a Eq. (5.35) na Eq. (5.34), fazendo y variar de 0 a h(z) e, posteriormente, 

substituindo o resultado na Eq. (5.30): 

 

 
 cosw w wi w w w h z

P A P A g A h z     (5.36) 
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Assim, supondo interface entre as fases plana, tem-se: 
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 (5.37) 

 

Voltando à equação da quantidade de movimento (5.28), substituímos as Eqs. (5.29) e 

(5.27) e fazendo Aw|h(z)=Aw, para simplificação da notação, obtém-se: 
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 (5.38) 

 

O segundo termo do lado esquerdo da Eq. (5.38) pode ser reescrito, sabendo que: 

 

   w w wK K A h z  (5.39) 
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Substituindo as Eqs. (5.41) e (5.40) na Eq. (5.38), e dividindo todos os termos por Aw 

(por simplificação, o termo wi será substituído por i, visto que a tensão interfacial é a 

mesma, independente da fase em análise, mudando somente o sentido de atuação): 
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 (5.42) 

 

Esta é a equação da quantidade de movimento unidimensional instantânea média em 

uma seção transversal para a fase água. 

 

 

5.3.4 Fase óleo 

 

 

 Como dito anteriormente, os passos para modelagem da fase óleo são os mesmos 

apresentados para a fase água, assim, a equação da quantidade de movimento unidimensional 

instantânea média em uma seção transversal é: 
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 (5.43) 

 

 

5.3.5 Acoplamento das equações de quantidade de movimento unidimensionais 

instantâneas médias na seção 

 

 

O acoplamento das equações é feito subtraindo-se a Eq. (5.43) da Eq. (5.42): 
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 (5.44) 

 

 

5.3.6 Modelagem do último termo do lado esquerdo da Eq. (5.45) considerando interface na 

seção transversal plana 

 

 

O gradiente de pressão na interface líquido-líquido do escoamento estratificado 

 wi oiP P

z

 


 pode ser modelado a partir da tensão interfacial e dos raios de curvatura da 

interface líquido-líquido através da equação de Young-Laplace (Eq. 5.45). Dois raios de 

curvatura são definidos: r1 que representa a curvatura da interface na direção do escoamento e 

r2 que representa a curvatura da interface em uma seção transversal da tubulação (Figura 5.3). 

 

 

 

Figura 5.3 – Vista esquemática dos raios de curvatura interfaciais no escoamento estratificado. 
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Inicialmente supõem-se a interface na seção transversal plana, ou seja, o raio r2 tende a 

infinito, assim somente o raio de curvatura r1 será considerado, relacionado à interface entre 

os fluidos, na direção do escoamento, e supondo ainda que a onda interfacial seja uma onda 

longa pode-se apresentar a interface da Figura 5.3 com os vetores como apresentado na Figura 

5.4: 

 

 

Figura 5.4 – Vetores ortonormais na interface líquido-líquido no escoamento estratificado. 

 

Pode-se escrever: 
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O vetor unitário tangente   é dado por: 
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O vetor unitário normal   é dado por: 
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  (5.49) 

 

onde: 
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assim: 
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Assim os raios de curvatura podem ser dados, para o caso de r2 tendendo a infinito, 

por: 
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Assim o gradiente de pressão na interface pode ser reescrito, para as condições acima 

descritas, como: 
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 (5.54) 

 

 

5.3.7 Modelagem do último termo do lado esquerdo da Eq. (5.45) considerando interface na 

seção transversal curva 

 

 

Observou-se experimentalmente que a interface na seção transversal do escoamento 

estratificado não seria plana, mas apresentaria uma curvatura, relacionada ao ângulo de 

contanto e tensão interfacial entre os fluidos que compõem o escoamento (RODRIGUEZ E 

BALDANI, 2012). Para o caso onde a curvatura da interface na seção transversal não tende a 

infinito (Figura 5.5), Rodriguez, Mudde e Oliemans (2006) propuseram que o raio r2 pode ser 

modelado a partir da altura média de água, h(z), sendo inversamente proporcional ao quadrado 

de tal medida. 

  

 

 

Figura 5.5 – Vista esquemática dos raios interfaciais no escoamento estratificado. 
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Assim: 
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 (5.55) 

 

Assim o gradiente de pressão na interface pode ser reescrito com a condição de 

curvatura da interface na seção transversal como: 
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 (5.56) 

 

 

5.4 Equação geral da quantidade de movimento acoplada 

 

 

Assim duas equações da conservação da quantidade de movimento acoplada são 

obtidas, uma com a simplificação de interface na seção transversal plana, e outra 

considerando a curvatura de tal interface. 

 

 

5.4.1 Interface plana 

 

 

Substituindo a Eq. (5.54) na Eq. (5.44), tem-se a equação acoplada da conservação da 

quantidade de movimento unidimensional instantânea média em uma seção: 
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 (5.57) 

 

As Eqs. (5.11), (5.16) e (5.57) formam o conjunto de equações unidimensionais 

médias na seção transversal que descrevem o escoamento estratificado líquido-líquido. Com a 

suposição de que a interface líquido-líquido em uma seção transversal do tubo é plana, os 

termos de fatores de forma são iguais à unidade; ainda, se considerada apenas a análise de 

ondas longitudinais longas, pode-se reescrever a Eq. (5.57) como: 
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 (5.58) 

 

Para simplificar a notação reescreve-se o lado direito da Eq. (5.58) como:  
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 (5.59) 

 

E o termo gravitacional do lado esquerdo da Eq. (5.58) como: 

 

  cosw oL g      (5.60) 

 

Assim a equação unidimensional média na seção transversal da quantidade de 

movimento acoplada pode ser reescrita de forma simplificada como: 
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As Eqs. (5.11), (5.16) e (5.61) formam o conjunto de equações unidimensionais 

médias na seção transversal que descrevem o escoamento estratificado líquido-líquido com 

interface plana. A Eq. (5.61) é a mesma apresentada por diversos autores, entre eles 

Rodriguez, Mudde e Oliemans (2006) e Trallero (1995). 

 

 

5.4.2 Interface curva 

 

 

Substituindo a Eq. (5.56) na Eq. (5.44) e fazendo as mesmas simplificações realizadas 

para o caso de interface plana, tem-se a equação da conservação da quantidade de movimento 

acoplada unidimensional instantânea média em uma seção: 
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 (5.62) 

 

As Eqs. (5.11), (5.16) e (5.62) formam o conjunto de equações unidimensionais 

médias na seção transversal que descrevem o escoamento estratificado líquido-líquido com 

interface curva. Estas equações serão as utilizadas neste trabalho para as análises 

matemáticas. 
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5.5 Cálculo da fração volumétrica in situ e gradiente de pressão bifásico  

 

 

Partindo da Eq. (5.27) e supondo escoamento em regime permanente, totalmente 

desenvolvido e tubulação de seção transversal constante, chega-se à forma final da equação da 

quantidade de movimento para escoamento estratificado líquido- líquido:  
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 (5.63) 

 

O gradiente de pressão de cada uma das fases passa a ser uma constante e a tensão 

cisalhante interfacial é a mesma para ambas as fases por uma questão de equilíbrio mecânico. 

Aplicando a Eq. (5.63) para as fases óleo e água chega-se às equações: 
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  (5.65) 

 

O gradiente de pressão das fases é igual. No caso de escoamentos bifásicos 

incompressíveis, sem mudança no diâmetro da tubulação, e periódicos, esta hipótese é válida. 

Essa é a hipótese básica do modelo de fases separadas. Anteriormente, a diferença de pressão 

na interface é modelado pela Lei de Young Laplace. No entanto quando todas as fases são 

consideradas, o equilíbrio é verificado. Assim, eliminando o gradiente de pressão das 

equações acima chega-se: 
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  (5.66) 

 

que é a função fe definida pela Eq. (5.59), sendo que o sinal positivo da tensão interfacial 

corresponde a velocidade in situ do óleo maior que a da água. 
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Para condições de operação específicas dadas (velocidades superficiais, propriedades 

dos fluidos e geometria do tubo) os parâmetros in situ do escoamento (velocidades médias e 

frações volumétricas) podem ser calculados pela Eq. (5.66). No entanto, tal equação é não 

linear, mas pode ser resolvida numericamente desde que relações para o cálculo dos 

parâmetros geométricos (Ao, Aw, So, Sw e Si) em função da fração volumétrica sejam 

conhecidas e correlações para as tensões cisalhantes possam ser aplicadas.  

Na Seção seguinte serão apresentadas correlações da literatura para o cálculo das 

tensões cisalhantes e parâmetros geométricos do escoamento estratificado líquido-líquido com 

interface plana e interface curva. 

 

 

5.6 Parâmetros Geométricos 

 

 

As interfaces plana e curva são apresentadas nas Figuras 5.3 e 5.5, respectivamente. 

Os parâmetros geométricos para interface plana foram extraídos de Trallero (1995); para 

interface curva os parâmetros foram extraídos de Rodriguez e Baldani (2012); ambos os casos 

são apresentados na Tabela 5.1.  

 

 

 

Figura 5.6 – Parâmetros geométricos para interface curva (RODRIGUEZ e BALDANI, 2012). 
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Tabela 5.1 - Parâmetros geométricos 

 

Parâmetros 

Geométricos 
Interface Plana Interface Curva 

oS   2
2

D
    0D    

wS   2
2

D
   0D  

iS  cosD    2 *cr    

oA  wA A  wA A  

wA  

2 cos
2

8 4 8

D hD  



 
  

 
 

 

 
 

2
0

0

2

sen 2

4 2

sen2 *
*

2
c

D

r




 
 

 
  

 

 
  

 

 

* - 
1

0sen sen
c

D

r
   
  

 
 

 

 

5.7 Tensões Cisalhantes Parietais 

 

 

As tensões cisalhantes são funções das velocidades in situ das fases e dos fatores de 

atrito correspondentes. As equações que descrevem as tensões cisalhantes são as mesmas para 

interface plana e interface curva, variando apenas a forma como os parâmetros geométricos 

são calculados. De forma geral para uma fase genérica k a tensão parietal é definida como 

(RODRIGUEZ e OLIEMANS, 2006): 

 

8

k k k

k k

V V
f


   (5.67) 

 

onde fk é o fator de atrito que é função dos diâmetros hidráulicos e do número de Reynolds de 

cada uma das fases. 
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5.7.1 Fatores de Atrito 

 

 

Os fatores de atrito são calculados pelas correlações de Churchil modificadas (ROMA, 

2006). As correlações serão apresentadas para a fase genérica k.  
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O número de Reynolds é definido como: 
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Os diâmetros hidráulicos são dados por (RODRIGUEZ e BANDANI, 2012): 
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onde s é o deslizamento entre as fases definido como: 
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o

w

V
s

V
  (5.74) 

 

A constante Cl foi ajustada experimentalmente. 

 

 

5.7.2 Tensão cisalhante interfacial 

 

 

A tensão cisalhante interfacial é função das velocidades in situ das fases; no entanto o 

fator de atrito e massa específica dependem de qual das fases escoa de forma mais rápida. 

Assim, escreve-se:  
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  (5.75) 

 

Se a onda interfacial for desconsiderada, a massa específica e o fator de atrito são 

dados por: 

f o
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 se o wV V  (5.76) 

 

ou 
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 se w oV V  (5.77) 

 

Quando a onda interfacial é considerada no o cálculo do fator de atrito interfacial 

outras expressões são utilizadas, tais expressões são baseadas no conceito de "equivalent-

sand-roughness" de Wallis (1969) e foram apresentadas por Rodriguez e Baldani (2012), 

deste modo a amplitude da onda interfacial (α) é levada em consideração:  
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O termo fk é definido pelas relações dadas quando a onda interfacial é desconsiderada; 

o termo Ci e a relação da amplitude da onda interfacial foram ajustados experimentalmente.  

 

 

5.8 Equação da onda interfacial para o escoamento estratificado óleo-água 

 

 

O estudo da estabilidade linear do escoamento estratificado parte da análise da equação 

da onda interfacial do escoamento. Chega-se em tal equação a partir da linearização das 

equações que descrevem o escoamento, no caso, equações de conservação da massa para as 

duas fases (Eqs. 5.11 e 5.16) e a equação da conservação da quantidade de movimento 

acoplada (Eq. 5.57). Tais equações forma obtidas partindo dos trabalhos apresentados por 

Wallis (1969), Trallero (1995) e Rodriguez (2002). A teoria linear da estabilidade 

hidrodinâmica estuda o crescimento de perturbações infinitesimais na configuração inicial, 

indicando se o escoamento seria estável ou instável quando tais perturbações são impostas. A 

teoria linear por si só não é suficiente para indicar se o escoamento é estável ou instável, 

sendo que teorias não lineares se fazem necessárias, no entanto é um bom indicativo da 

fronteira de transição entre padrões de escoamento (Seção 2.4 do Capítulo 2).  

As perturbações no escoamento podem ser definidas como: 
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 (5.79)  

 

onde os termos com supra-índice 0, no conjunto de Eqs. (5.79), representam as condições de 

equilíbrio do escoamento, sem perturbação, da velocidade da fase água, óleo e altura de água, 

respectivamente. Os termos ww, wo e  representam as perturbações infinitesimais impostas na 

condição inicial, respectivamente, da velocidade de óleo, velocidade de água e fração 

volumétrica de óleo. 

Vw
0, Vo

0 e h0 são constantes, e suas derivadas com relação ao tempo t, ou à coordenada 

espacial z, são nulas. Os termos que representam as perturbações são funções do tempo t, e da 

coordenada espacial z. 
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5.8.1 Equações de conservação da massa unidimensionais 

 

 

Considerando a fase água, substituindo o conjunto de Eqs. (5.79) na Eq. (5.11) e 

considerando que as derivadas da condição de equilíbrio são nulas, e que a soma da condição 

de equilíbrio com sua perturbação tende à condição de equilíbrio pode-se reescrever a Eq. 

(5.11) como: 
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 (5.80) 

 

Considerando a fase óleo, substitui-se o conjunto de Eqs. (5.79) na Eq. (5.16) e fazem-

se as mesmas considerações feitas no caso da fase água. Obtém-se a Eq. De conservação da 

massa para a fase óleo: 
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5.8.2 Equação de conservação da quantidade de movimento unidimensional 

 

 

No caso da equação de conservação da quantidade de movimento, a linearização da 

mesma é feita tomando a Eq. (5.62), caso mais geral da conservação da quantidade de 

movimento, considerando a interface líquido-líquido curva na seção transversal, e 

substituindo o conjunto de Eqs. (5.77). As mesmas considerações feitas no caso das equações 

de conservação da massa são feitas aqui e chega-se à seguinte Eq.: 
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  (5.82) 
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O termo do lado direito da Eq. (5.82) é encontrado a partir da expansão em série de 

Taylor do termo do lado direito da Eq. (5.62) e desconsiderando o termo de derivadas de 

ordem superior. 

 

00 0

o w

o w

fe fe fe
fe w w

V V h


  
   

  
 (5.83) 

 

O parâmetro L da Eq. (5.82) foi apresentado anteriormente na Eq. (5.60). 

Busca-se agora a eliminação dos termos relativos à variação nas velocidades dos fluidos 

ww e wo (derivadas das perturbações nas velocidades in situ das fases). Para isso, 

primeiramente, a Eq. (5.82) é derivada com relação à coordenada z, e as Eqs. (5.80) e (5.81), 

de conservação da massa, são substituídas na equação resultante. Considerando que os fatores 

de forma K são constantes e sabendo que as frações volumétricas das fases água e óleo são 

dadas, respectivamente, por:  
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operando a Eq. (5.82) obtém-se: 
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  (5.86) 

 

A Eq. (5.86) pode ser reescrita da forma: 
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Que resulta a equação da onda interfacial do escoamento líquido-líquido no padrão 

estratificado, cujos coeficientes são: 
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 (5.88) 

 

onde c0 é a velocidade da onda cinemática, como apresentado por Wallis (1969). 

 

 

5.9 Análises linear e não linear 

 

 

O desenvolvimento matemático apresentado neste Capítulo é utilizado para as análises 

do fenômeno de transição espacial do escoamento estratificado em escoamentos líquido-

líquido com altas razões de viscosidade.  

As Eqs. (5.11), (5.16) e (5.62) formam o conjunto de equações unidimensionais que 

descrevem o escoamento estratificado líquido-líquido com interface curva e são, por 

definição, não lineares. Estas equações serão utilizadas na abordagem não linear simplificada 

que será apresentada no Capítulo 7.  

O estudo da estabilidade por uma análise linear será feito com base na Eq. (5.87) já 

linearizada, que será apresentada no Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6 - ESTABILIDADE HIDRODINÂMICA LINEAR 

 

 

O estudo do fenômeno de transição espacial do padrão de escoamento estratificado 

líquido-líquido foi divido em três partes básicas: análise e levantamento de dados 

experimentais, análise da estabilidade pela teoria linear e análise por uma teoria não-linear 

simplificada. Os dados experimentais foram apresentados no Capítulo 4 da presente tese. 

Neste capítulo, o foco será a teoria linear, em especial o levantamento de fronteiras de 

transição com auxilio dos dados experimentais levantados. Tal análise divide a carta de fluxo 

em regiões em que o escoamento é estável ou instável a perturbações infinitesimais, que são 

as curvas de estabilidade neutra. Na região de escoamento instável, efeitos não-lineares 

podem sobrepor-se aos efeitos lineares, causando a manutenção do padrão de escoamento ou 

a ruptura. Apesar disto, a teoria linear é um bom indicativo da região de ocorrência de 

determinados padrões. 

Espera-se estudar, neste capítulo, a região onde o escoamento é estável, supondo que a 

teoria linear seja suficiente para explicar o fenômeno. Caso contrário, efeitos não-lineares 

seriam preponderantes e uma análise baseada em uma abordagem não-linear é necessária. 

O embasamento matemático foi apresentado no Capítulo 5 da presente Tese, quando o 

modelo de dois fluidos unidimensional foi apresentado. Em suma, diversos efeitos estão 

presentes na análise da estabilidade de um escoamento complexo como o estratificado 

líquido-líquido, em que, por exemplo, a simetria não existe; tais efeitos podem ser estudados 

através de análises bi ou tridimensionais, ou através da utilização de correlações e equações 

de fechamento que modelem tais efeitos. Entretanto, na análise de tubulações em que o 

comprimento é muito maior que as outras dimensões, como as presentes em oleodutos e 

poços de petróleo, a análise unidimensional é a mais apropriada até mesmo por sua 

simplicidade.  

A análise linear pode ser feita por duas vias: temporal e espacial. Ambas, por 

definição, devem levar à mesma curva de estabilidade neutra. No entanto, a utilização de 

dados experimentais acarreta modificações importantes que serão discutidas neste capítulo. A 

metodologia proposta por Gaster (1962) será utilizada para mostrar que ambas as teorias 

levam ao mesmo critério de transição, a menos da utilização dos dados experimentais das 

propriedades da onda interfacial, que modifica as curvas de estabilidade neutra ou fronteiras 

de transição.  
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Será apresentada também a análise das características matemáticas da onda interfacial 

do escoamento estratificado ondulado líquido-líquido observado experimentalmente. 

Pretende-se definir se tais ondas seriam hiperbólicas ou não e ademais cinemáticas ou 

dinâmicas. Este estudo encontra embasamento na necessidade de se definir qual a equação 

básica que descreveria tal onda, tendo como referência os dados experimentais coletados. 

Inicia-se o Capítulo pela análise de tais características.  

 

 

6.1 Estudo das características matemáticas da onda interfacial 

 

 

6.1.1 Definições e características da onda 

 

 

Uma onda pode ser definida, de forma ampla e geral, como um sinal transferido de 

uma parte de um meio a outra com uma velocidade de propagação reconhecível. De forma 

geral, tais sinais podem ser descritos por equações matemáticas (equações diferenciais 

parciais).  

A equação que descreve a onda interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido 

é dada pela Eq. (5.87) com os coeficientes sendo dados pela Eq. (5.88). A Eq. (5.87) pode ser 

reescrita como proposto por Wallis (1969): 

 

4 2 2 2

4 2 2
2 0

M N E F
H

G z G t N z t N z t z

            
        

        
  (6.1) 

 

Rearranjando os termos da equação (6.1) esta pode ser reescrita da forma 

(WHITHAM, 1974): 
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onde, os termos c1 e c2 indicam velocidades das ondas dinâmicas do sistema, e utilizando a 

Eq. (5.88) e as relações apresentadas na Seção 2.1 do Capítulo 2, pode-se escrever os termos 

φ e β: 
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A velocidade da onda cinemática é dada pelo coeficiente H da Eq. (5.87) que é a 

mesma velocidade de onda cinemática de Wallis (1969). De acordo com Whitham (1973), 

uma onda pode ser classificada como hiperbólica ou dispersiva. Para que a Eq. (5.83) 

represente uma onda, esta deve ser hiperbólica, assim, a partir da Eq. (6.2) pode-se definir: 

 

 Ondas hiperbólicas: φ = 0 e β ≠ 0; 

 Ondas dispersivas: φ ≠ 0 e β ≠ 0. 

 

Ondas hiperbólicas são aquelas que podem ser descritas por equações diferenciais 

parciais hiperbólicas, ou ainda aquelas em que a velocidade de fase é igual à velocidade de 

grupo da onda. As velocidades de fase e de grupo são definidas a partir da frequência angular 

(ω), que em geral é uma função do número de onda, e o número de onda da onda (k) em 

questão. 

A velocidade de fase cf é dada por: 

 

 
 

f

k
c k

k


  (6.5) 

 

A velocidade de grupo cg é dada por: 
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   (6.6) 

 

As ondas hiperbólicas podem, ainda, ser subdivididas em: 

 

 Ondas cinemáticas: β<<1; 

 Ondas dinâmicas: β>>1. 

 

Ondas cinemáticas são aquelas que dependem, primeiramente, das equações de 

conservação da massa, e os efeitos inerciais não são relevantes. Por outro lado, ondas 

dinâmicas apresentam uma forte dependência de efeitos inerciais. Um exemplo clássico de 

ondas cinemáticas e dinâmicas é dado pela análise do fluxo de carros em uma rodovia. A onda 

cinemática é dada pelo fluxo contínuo dos carros (velocidade H), no entanto, no momento em 

que, por exemplo, um semáforo é fechado e um carro é freado, uma onda dinâmica é gerada 

no sentido contrário ao fluxo, uma onda produzida devido à frenagem dos carros (velocidades 

c1 e c2). 

 

 

6.1.2 Características matemáticas da onda interfacial 

 

 

De forma a verificar a natureza da onda interfacial observada experimentalmente e 

apresentadas no Capítulo 4, os coeficientes  e   foram calculados para cada par de 

velocidades superficiais que são representadas pelo número de Froude. Tais cálculos estão 

apresentados nas Figuras 6.1 e 6.2. 
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Figura 6.1 - Coeficiente  em função do número de Froude. 

 

 

 

Figura 6.2 - Coeficiente  em função do número de Froude. 

 

A partir dos gráficos, infere-se que a condição de hiperbolicidade das ondas foi 

observada, através dos valores obtidos para o coeficiente , que de acordo como gráfico da 

Figura 6.1 tendem a zero, e o coeficiente que é diferente de zero. Sobre as ondas 

observadas serem ou não cinemáticas, parece não haver uma resposta clara, já que os valores 

do coeficiente são, com certeza, menores que 1, mas todavia não são muito menores, como 

pede a condição. Como não há uma base de comparação forte, considera-se que as ondas são 

cinemáticas, apesar de a discussão ficar em aberto. Em termos assintóticos, ou de perturbação, 

pode-se dizer que β<<1. 
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 Portanto, as ondas observadas neste trabalho são hiperbólicas e, ademais, podem ser 

consideradas cinemáticas. 

 

 

6.2 Análise da estabilidade do escoamento estratificado líquido-líquido 

 

 

6.2.1 Teoria da estabilidade linear 

 

 

A teoria linear da estabilidade hidrodinâmica estuda a estabilização, crescimento ou 

decrescimento de perturbações na configuração inicial do escoamento, que pode resultar em 

uma estabilização do escoamento em uma determinada configuração (ou padrão de 

escoamento) ou o rompimento deste padrão em outro. 

A Eq. (5.87) é uma equação diferencial parcial linear de 4ª ordem. A estabilidade na 

interface será estudada pelo método dos modos normais, onde pequenas perturbações são 

divididas em modos, estes modos são soluções da equação linear. Partindo da equação 

linearizada da onda interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido, uma onda 

monocromática (Eq. 6.7) é imposta à configuração inicial do escoamento (estratificado liso) 

(WALLIS, 1969; BRAUNER e MARON, 1992a; TRALLERO 1995). 

 

   
max,

ik z ct
h z t e


  (6.7) 

onde: 

2
k




 → é o número de onda; 

λ → é o comprimento de onda; 

c → é a velocidade de propagação da onda; 

i → é a unidade imaginária. 

Resultam: 
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Substituindo as Eqs. (6.8) a (6.13) na Eq. (5.87) chega-se à seguinte relação (Eq. 6.14), 

função das propriedades dos fluidos, velocidades superficiais dos fluidos, número de onda e 

velocidade da onda interfacial: 

 

 4 2 2 2 22 0Mk Nk c Ek c Fk G ikc Hik        (6.14) 

 

A partir da Eq. (6.14) duas análises são possíveis: temporal e espacial (DRAZIN, 

2002). Ainda, vale ressaltar que um escoamento pode ser temporalmente estável e 

espacialmente instável e vice-versa. Como exemplo, pode-se citar a camada limite em 

escoamentos externos, que é espacialmente estável, mas temporalmente estável. 

 

 

6.2.1.1 Análise temporal 

 

 

Na análise temporal, considera-se o número de onda um número real e analisa-se a 

parte imaginária da frequência angular (=kc); nesta, considera-se que o 

crescimento/decrescimento ocorre no tempo, para um determinado ponto fixo no espaço 

analisado. De acordo com a definição da Eq. (6.7):  

 

ωi < 0 → amplitude decrescente - estável 

ωi > 0 →amplitude crescente - instável 

ωi = 0 → amplitude constante - estabilidade neutra 
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Assim, a inversão de sinal (positivo/negativo ou negativo/positivo) da parte imaginária 

da frequência angular indica mudança de um escoamento instável para estável ou vice-versa, 

e o ponto onde tal parte é nula faz parte da curva de estabilidade neutra, ou fronteira de 

transição entre padrões de escoamento pela análise linear. 

 

 

6.2.1.2 Análise espacial 

 

 

Na análise espacial, considera-se a frequência angular um número real e analisa-se a 

parte imaginária do número de onda (k); nesta análise considera-se a onda interfacial como 

tendo amplitude constante no tempo para cada ponto fixo no espaço analisado, mas que cresce 

em alguma direção no espaço. Assim, estes escoamentos são representados por 

equacionamentos, onde a parte imaginária da frequência angular é nula (oscilações periódicas 

no tempo) e o sinal da parte imaginária do número de onda indica a estabilidade/instabilidade 

do escoamento. 

 

ki < 0 → amplitude crescente - instável 

ki > 0 → amplitude decrescente - estável 

ki = 0 → amplitude constante - estabilidade neutra 

 

Assim, a inversão de sinal (positivo/negativo ou negativo/positivo) indica mudança de 

um escoamento estável para instável ou vice-versa e a parte imaginária nula indica pontos 

sobre a curva de estabilidade neutra.. 

 

 

6.2.1.3 Análise geral 

 

 

Percebe-se que, pela análise por modos normais, a parte de interesse é o sinal da parte 

imaginária, independente da análise ser espacial ou temporal. Ainda, em referência à curva de 

estabilidade neutra, ambas as análises devem apresentar o mesmo resultado (BRAUNER E 

MARON, 1992a). Em geral, os trabalhos sobre estabilidade linear de escoamentos bifásicos 
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utilizam a análise temporal por ser mais simples. Analisa-se a frequência angular da onda, que 

é uma equação de segunda ordem (Eq. 6.14), se faz a simplificação de ondas longas e de que a 

interface entre os fluidos na seção transversal do tubo é plana. Assim, os termos relativos à 

tensão interfacial são desprezados. Tal análise é condizente no caso de escoamentos gás-

líquido, no entanto, como apresentado no Capítulo 2, em escoamentos líquido-líquido os 

termos de tensão interfacial são de suma importância para a estabilização dos escoamentos. 

A simplificação de ondas longas não será utilizada, ou seja, os termos de tensão 

interfacial serão mantidos, ademais, será apresentada uma comparação entre a utilização ou 

não da curvatura da interface na seção transversal da tubulação. Os dados experimentais do 

Capítulo 4 serão utilizados na análise.  

Com relação às análises espacial e temporal, basicamente será utilizada a análise 

espacial, no entanto o resultado será comparado com a previsão dada pela teoria linear com 

análise temporal apresentada por Rodriguez e Castro (2013). A análise espacial será utilizada 

para definição da fronteira de transição devido ao fato de as observações experimentais 

indicarem um fenômeno espacial e pelo fato de os dados de velocidade de onda terem uma 

menor incerteza, como pode ser observado no Apêndice B. 

Uma última consideração a ser feita está relacionada com a manutenção dos termos G 

e H na Eq. (6.14). A manutenção destes termos que são onde os termos viscosos são 

encontrados torna o critério um critério viscoso. 

 

 

6.2.2 Curvas de estabilidade neutra ou fronteiras de transição 

 

 

O procedimento para encontrar a curva de estabilidade neutra ou fronteira de transição 

a partir da Eq. (6.14) passa pela análise da parte imaginária do número de onda. Para tanto 

resolveu-se a Eq. (6.14) para o número de onda (k) através do software Mathematica®, 

obtendo-se as seguintes soluções: 

 

1 0k   (6.15) 
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(6.18) 

 

As Eqs. (6.15) a (6.18) apresentam apenas uma incógnita, uma velocidade de onda; ou 

seja, a velocidade da onda relacionada à instabilidade do padrão, quando a teoria linear é 

aplicada, que pode estar relacionada ou não à ruptura do padrão de escoamento básico, i.e., o 

ponto de transição entre o escoamento estratificado ondulado e outros padrões de escoamento, 

ou simplesmente relacionada à onda saturada por efeitos não-lineares. Importante ressaltar 

que de qualquer forma está-se interessado nas curvas de estabilidade neutra, e a seleção do 

valor da velocidade de onda afeta diretamente tais curvas. Assim, é necessário estimar tal 

velocidade. Buscando na literatura, considera-se a velocidade de onda crítica como sendo 

dada pela velocidade da onda cinemática de Wallis, o termo H da Eq. (6.8) (TRALLERO, 

1995; BRAUNER E MARON, 1992a). Outra forma de estimar tal velocidade pode ser 

baseada nas observações experimentais. Assim, as duas abordagens foram utilizadas: 

  

a. Utilização da equação de Wallis (1969) para a velocidade da onda cinemática (cWallis): 

 

Wallisc H  (6.19) 

 

b. Utilização do número de Froude modificado, como apresentado no Capítulo 4. Foi 

apresentada uma correlação exponencial da velocidade da onda interfacial com a 

velocidade da mistura. 
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 (6.20) 

 

Como apresentado nos Capítulos 4 e 5, o número de Froude modificado tem uma série 

de efeitos embutidos através do cálculo da fração volumétrica, dentre eles, efeitos de 

capilaridade. 

 

 

6.2.2.1 Curvas de Estabilidade 

 

 

As curvas de estabilidade são obtidas utilizando as Eqs. (6.15) a (6.18), fixando a 

velocidade superficial de óleo, variando a velocidade superficial de água e verificando como a 

parte imaginária do número de onda se comporta. No ponto em que a parte imaginária do 

número de onda é nula, tem-se um ponto da curva de estabilidade neutra. A inversão de sinal 

positivo/negativo do número de onda indica a transição de uma região em que o escoamento é 

estável para uma região onde o mesmo é instável, ou seja, a inversão de sinal e ruptura do 

padrão de escoamento estão relacionadas pela teoria da estabilidade linear. Para isso, 

utilizam-se as duas definições de celeridade crítica apresentadas na seção anterior. 

 

a. Teoria da onda cinemática de Wallis (1969) 

 

A utilização da primeira aproximação para a velocidade da onda não se mostrou boa, 

pois a parte imaginária do número de onda (kIm) varia em torno de zero, como esperado pela 

teoria da onda cinemática de Wallis; segundo esta teoria, ondas com tal velocidade seriam 

sempre estáveis, ou estariam sempre na região de estabilidade. Não foi possível, assim, definir 

um ponto de transição. Tal comportamento é apresentado na Figura 6.3. Outro ponto a ser 

destacado é de que a velocidade da onda cinemática, de acordo com a teoria de Wallis (1969), 

deveria estar entre as velocidades in situ das duas fases; no entanto, o valor obtido era muitas 

vezes maior que estas velocidades; isto não condiz com a teoria, violando, por exemplo, a 

condição de não deslizamento entre as fases. 
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Figura 6.3 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), utilizando cW allis como velocidade crítica, 

velocidade superficial de óleo constante (0,04 m/s), escoamento na horizontal.  

 

b. Velocidade da onda experimental 

 

As Eqs. (6.15) a (6.18) representam quatro modos de vibrar diferentes. O primeiro, 

dado pela Eq. (6.15), é sempre estável. O quarto modo (Eq. 6.18) apresenta resultados 

condizentes com o comportamento físico observado no escoamento estratificado, i.e., o 

padrão é estável somente em regiões de baixas vazões de água e óleo, como apresentado por 

diversos autores (TRALLERO, 1995; ELSETH, 2001). No segundo e terceiro modos (Eqs. 

6.16 e 6.17), apesar de apresentarem um ponto de inversão de sinal próximo ao do quarto 

modo (Eq. 6.18), a parte imaginária do número de onda passa de negativo a positivo, 

indicando que o escoamento estratificado seria estável apenas nas altas vazões, o que se sabe 

é falso com base nas observações experimentais deste trabalho e na dos autores acima citados. 

Tais modos de vibração foram descartados por, em uma primeira análise, não estarem 

relacionados com o efeito observado. Uma observação mais detalhada pode indicar que tais 

modos representam perturbações em outros planos do escoamento, por exemplo, na interface 

curva/plana na seção transversal do tubo. Como não foi possível medir tais efeitos, optou-se 

por analisar apenas o modo de vibrar que estivesse relacionado, em uma comparação com os 

dados experimentais, com o fenômeno observado. 

Assim, utilizando a segunda aproximação para a velocidade da onda interfacial chega-

se às Figuras 6.4 a 6.11. Os gráficos foram desenhados relacionando a parte imaginária do 

número de onda com a velocidade superficial de água, para velocidades superficiais de óleo 
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constantes, onde se percebe a mudança de sinal do número de onda, indicando um 

crescimento do número de onda, o que pode sugerir transição de padrão de escoamento.  

As Figuras 6.4 a 6.11 apresentam a variação do critério de transição pela teoria da 

estabilidade linear para diferentes velocidades superficiais de óleo e diferentes inclinações. 

Nas Figuras 6.4 a 6.6 tem-se um escoamento estratificado horizontal, líquido-líquido, 

e temos a variação da parte imaginária do número de onda dado pela Eq. (6.18); esta inicia-se 

positiva e, ao alcançar determinada velocidade superficial de água, passa a ser negativa, 

indicando inicialmente que o escoamento seria estável somente em determinada faixa da carta 

de fluxo, como observado experimentalmente. 

 

 

 

Figura 6.4 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante 

(0,04 m/s) e escoamento horizontal. Ponto de inversão de sinal: Uws = 0,16 m/s. 
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Figura 6.5 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,2 

m/s), escoamento horizontal. Ponto de inversão de sinal: Uws=0,17 m/s. 

 

 

 

Figura 6.6 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,4 

m/s), escoamento horizontal. Ponto de inversão de sinal: Uws=0,16 m/s. 

 

A Figura 6.7 apresenta a variação de kIm com a velocidade superficial de água para 

velocidade superficial de óleo fixa igual a 0,47 m/s. Dois pontos de inversão de sinal são 

apresentados; inicialmente o escoamento é instável, passa a estável e retorna novamente à 

instabilidade, tal fato é apresentado na carta de fluxo do caso horizontal, apresentado na 

Figura 6.12. 
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Figura 6.7 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,5 

m/s), escoamento horizontal. Ponto de inversão de sinal: Uws=0,08 m/s e 0,09 m/s. 

 

A Figura 6.8 apresenta um escoamento com velocidade superficial de óleo fixada em 1 

m/s; nota-se que não há ponto de inversão. Assim o escoamento estratificado é instável, ou 

melhor, não existe escoamento estratificado com a velocidade superficial de óleo citada de 

acordo com a teoria da estabilidade linear. 

 

 

 

Figura 6.8 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante 

(0,51 m/s), escoamento na horizontal. Não há ponto de inversão . 

 

As Figuras 6.9 a 6.11 apresentam exemplos de utilização da técnica em escoamentos 

inclinados. Percebe-se a presença de inversão no sinal da parte imaginária do número de onda. 
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Ou seja, existe uma região em que o escoamento é estável, como observado na literatura. No 

entanto, ainda é escassa a quantidade de dados experimentais para levantamento de fronteiras 

de transição teóricas através da metodologia apresentada. 

 

 

 

Figura 6.9 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,1 

m/s), escoamento a 10° na ascendente. Ponto de inversão de sinal: Uws=0,18 m/s. 

 

 

 

Figura 6.10 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante 

(0,1 m/s), escoamento a 20° na descendente. Ponto de inversão de sinal: Uws=0,16 m/s. 
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Figura 6.11 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante 

(0,1 m/s), escoamento a 10° na descendente. Ponto de inversão de sinal: Uws=0,16 m/s. 

 

 

6.2.3 Comparação com dados experimentais 

 

 

Uma fronteira de transição, com os eixos x e y sendo, respectivamente, as velocidades 

superficiais de óleo e água, pode ser feita varrendo o eixo de velocidades superficiais de óleo 

e variando a velocidade de água em cada ponto até encontrar os pontos de inversão do sinal da 

parte imaginária do número de onda. Tal carta de fluxo pode ser observada na Figura 6.12 em 

um escoamento horizontal. 
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Figura 6.12 - Fronteira de transição para o padrão estratificado ondulado produzida pela teoria linear e interface 

curva e pontos experimentais (SW – Estratificado ondulado; SW&MI – Estratificado com mistura na interface). 

 

Na Figura 6.12, a região delimitada pela fronteira de transição inclui, praticamente, 

todos os pontos experimentais em escoamento estratificado ondulado apresentados no 

Capítulo 4. Em um primeiro momento, a comparação mostra que o modelo implementado 

apresenta resultados coerentes.  

A região de velocidade superficial de água abaixo de 0,04 m/s não foi contemplada 

pela análise por limitações do modelo de previsão de fração volumétrica de Rodriguez e 

Baldani (2012), Tabela 5.1 – interface curva. 

A mesma análise foi efetuada utilizando o modelo de interface plana, de Rodriguez e 

Oliemans (2006), assim, outra fronteira de transição foi plotada e está apresentada na Figura 

6.13. 
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Figura 6.13 - Fronteira de transição para o padrão estratificado ondulado produzida pela teoria linear e interface 

curva/plana e pontos experimentais (SW – Estratificado ondulado; SW&MI – Estratificado com mistura na 

interface). 

 

A fronteira gerada utilizando a metodologia descrita neste capítulo, mas não levando 

em consideração a curvatura da interface, leva a uma fronteira de transição que abrange vários 

pontos de uma região, onde experimentalmente não foi observado o padrão estratificado. 

Assim, pode-se concluir a necessidade da inclusão destes novos termos interfaciais de forma a 

ter-se uma correta modelagem do padrão de escoamento estratificado líquido-líquido e correta 

previsão da fronteira de transição. 

Por definição, a teoria linear, utilizando uma abordagem temporal ou espacial, levaria 

a fronteiras de transição (curvas de estabilidade neutra) iguais. No entanto, a utilização de 

pontos experimentais modifica as curvas previstas. Para comparação, utilizaremos o critério 

proposto por Rodriguez e Castro (2013). Tal critério é baseado nas mesmas análises da teoria 

linear espacial apresentada até aqui, no entanto faz uma análise temporal, ou seja, o critério é 

baseado na análise da parte imaginária da frequência angular. Reorganizando a Eq. (6.14) 

chega-se à seguinte: 
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No artigo os autores utilizam teorema de Viète para chegar a um critério de transição 

baseado no número de onda e velocidades de onda tanto cinemática (velocidade de onda de 

Wallis (1969), termo H da Eq. (6.14)) e velocidades dinâmicas (c1 e c2 da Eq. (6.2)). 
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A condição de estabilidade é a mesma da apresentada na Seção 6.2.1.1 com relação ao 

sinal da parte imaginária da frequência angular. Rearranjando as Eqs. (6.22) e (6.23) e 

assumindo que c1>c2, o seguinte critério foi encontrado: 
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Resolvendo a Eq. (6.21) para c real e aplicando o critério da Eq. (6.23) chega-se a um 

critério de estabilidade geral: 
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 (6.25) 

 

onde V0 é a velocidade média ponderada dada por E/N na Eq. (6.1). 

O critério é dependente do número de onda e da velocidade de onda cinemática. Os 

autores observaram que a razão do comprimento de onda como diâmetro da tubulação é 

variável, no entanto em torno da unidade, o que leva a um número de onda médio constante k 

= 230 m-1, e que a velocidade da onda poderia ser aproximada por um valor constante c0 = 

0,22 m/s. Utilizando tais valores no critério da Eq. (6.25), pode-se plotar uma curva de 

estabilidade neutra ou fronteira de transição, como apresentado anteriormente na Figura 6.13. 

A Figura 6.14 apresenta tal fronteira.  
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A grande diferença entre os dois critérios é o fato de o critério espacial, baseado em 

correlações para a velocidade de onda (Figura 6.13), prever a fronteira de transição a leste, 

enquanto o critério da Eq. (6.25) prevê somente a fronteira norte, sendo necessária a aplicação 

de outros critérios para isto, como por exemplo, o critério de inversão de fase de Bauner et al. 

2002. 

No entanto, com relação à fronteira norte, ambos os critérios preveem fronteiras de 

transição próximas, como previsto pela relação entre as análises espacial e temporal da teoria 

linear. 

  

 

 

Figura 6.14 - Fronteira de transição para o padrão estratificado ondulado produzida pela teoria linear temporal, 

interface curva e número de onda e velocidade de onda constantes  (SW – Estratificado ondulado; SW&MI – 

Estratificado com mistura na interface). 

 

Assim, corrobora-se a afirmação feita anteriormente de que a utilização de dados 

experimentais da onda interfacial do escoamento estratificado ondulado, campo ainda pouco 

estudado, é de suma importância para a previsão de fronteiras de transição que incluam da 

melhor forma possível os pontos experimentais. 

Através da análise baseada na teoria da estabilidade linear conclui-se que dentro da 

região delimitada pelo critério é esperado um escoamento estratificado estável, enquanto fora 

desta região um escoamento instável. Por instável entende-se um escoamento estratificado 

com forte dispersão na interface ou outro padrão de escoamento. O crescimento exponencial 

de uma perturbação poderia ser saturado por efeitos não lineares, o que resultaria numa 

interface ondulada (estratificado ondulado) ou, ainda, num novo padrão de escoamento. O 
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critério viscoso, baseado na teoria de estabilidade linear, não consegue distinguir os dois casos 

antagônicos. Para isso, uma teoria não linear deve ser aplicada. Isto será o tema do próximo 

capítulo deste trabalho.  

 

 

6.2.4 Critério de transição baseado na teoria linear espacial apresentada 

 

 

Voltando à Eq. (6.14), percebe-se que todos os termos, exceto os multiplicados pelo 

termo G, tem o número de onda ao quadrado ou à quarta potência, o que indica que a parte 

imaginária do número de onda é dada pelo seguinte termo:  

 

  0ikc Hik    (6.26) 

 

Observa-se que a transição dada pela inversão de sinal da parte imaginária do número 

de onda ocorre sempre que a velocidade da onda, obtida através da correlação do número de 

Froude modificado, supera a magnitude da velocidade da onda interfacial dada pela teoria de 

Wallis (1969). Com a utilização da teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, um novo 

critério de transição, baseado em uma análise espacial pode ser proposto. Este critério se 

baseia na boa concordância entre a teoria proposta e os dados experimentais levantados. 

Assim, pode-se definir tal critério de forma simples como: 

 

exp Wallisc c  (6.27) 

 

Graficamente, este critério é apresentado nas Figuras 6.15 a 6.19 com as mesmas 

velocidades superficiais apresentadas nas Figuras 6.4 a 6.8. 
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Figura 6.15 - Velocidades de onda experimental e pela teoria de Wallis (1969) em função da velocidade 

superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,04 m/s) e escoamento horizontal. Ponto de 

inversão de velocidade: Uws=0,16 m/s. 

 

 

 

Figura 6.16 - Velocidades de onda experimental e pela teoria de Wallis (1969) em função da velocidade 

superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,2 m/s) e escoamento horizontal. Ponto de 

inversão de velocidade: Uws=0,17 m/s. 
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Figura 6.17 - Velocidades de onda experimental e pela teoria de Wallis (1969) em função da velocidade 

superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,4 m/s) e escoamento horizontal. Ponto de 

inversão de velocidade: Uws=0,16 m/s . 

 

 

 

Figura 6.18 - Velocidades de onda experimental e pela teoria de Wallis (1969) em função da velocidade 

superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,5 m/s) e escoamento horizontal. Ponto de 

inversão de velocidade: Uws=0,08 m/s e 0,09 m/s. 
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Figura 6.19 - Velocidades de onda experimental e pela teoria de Wallis (1969) em função da velocidade 

superficial de água (Uws), velocidade superficial de óleo constante (0,51 m/s) e escoamento horizontal. Não há 

ponto de inversão. 

 

Observa-se nos gráficos das Figuras 6.15 a 6.19 os mesmos pontos de inversão de 

sinal apresentados nas Figuras 6.4 a 6.8, ou seja, o escoamento é estável nas mesmas regiões. 

Tal critério relaciona apenas as velocidades de onda real, dada pelo número de Froude 

modificado e a velocidade da onda cinemática proposta por Wallis (1969). Assim, o 

escoamento é estável enquanto a velocidade da onda real for menor que a velocidade de onda 

de Wallis. Observa-se que o critério continua sendo viscoso, mas é bem mais simplificado que 

o anterior, em que o número de onda tinha de ser resolvido. Tal critério leva em consideração 

dados experimentais da onda interfacial, fato que até o momento não foi apresentado na 

literatura, visto que estes dados ainda são escassos. Assim, uma nova frente de pesquisa, 

buscando uma análise mais aprofundada das características da onda interfacial, pode 

apresentar resultados novos.  

Apesar de aparentemente tal critério não levar em consideração os termos M, N, E e F 

da Eq. (6.4) onde estão, por exemplo, os termos relacionados à tensão interfacial e velocidade 

relativa entre as fases, tais termos estão implicitamente embutidos no número de Froude 

modificado. Assim, todos os termos que, de acordo com a literatura, são importantes para 

análise da estabilidade do padrão estratificado líquido-líquido estão incluídos de forma 

indireta no adimensional proposto. 
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6.2.5 Critério de transição de Wallis (1969) 

 

 

Na literatura existe um critério baseado na relação entre velocidades de onda. Este 

critério foi proposto por Wallis (1969), onde as velocidades da onda cinemática e dinâmica 

são estudadas, sendo que o escoamento é estável caso a onda cinemática tenha velocidade 

menor que a onda dinâmica. Matematicamente, aplicando a teoria da estabilidade linear como 

apresentado neste capítulo, Trallero (1995) chegou ao seguinte critério de estabilidade, que é 

o mesmo de Wallis e será utilizado para análise dos escoamentos apresentados nesta Tese: 

 

2 2

2 0Wallis

E E
c F Mk

N N

    
        

     

 (6.28) 

 

Neste critério, o número de onda pode ser dado pela equação apresentada na Figura 

4.20 e a relação proposta por Rodriguez e Baldani (2012). Fazendo a mesma análise realizada 

anteriormente em que a velocidade superficial de óleo é fixada e a de água varia até que seja 

encontrado o ponto de transição, podem-se apresentar gráficos como os apresentados nas 

Figuras 6.4 a 6.11. 

 

 

 

Figura 6.20 - Critério de transição de Wallis (1969) para velocidade superficial de óleo constante (Uos=0,04 

m/s), escoamento na horizontal. Ponto de transição em Uws=0,03 m/s.  
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Figura 6.21 - Critério de transição de Wallis (1969) para velocidade superficial de óleo constante (Uos=0,2 m/s), 

escoamento na horizontal. Não há ponto de inversão. 

 

Como observado por Trallero (1995) e apresentado nas Figuras 6.20 e 6.21, tal critério 

é extremamente restritivo, não prevendo a estabilidade do padrão estratificado para, por 

exemplo, velocidade superficial de óleo superior a 0,2 m/s, o que não condiz com as 

observações experimentais. De acordo com o autor, tal critério se assemelha ao denominado 

critério invíscido de Kelvin-Helmholtz.  

Verifica-se aqui que, mesmo com a utilização de dados experimentais, existe uma 

gama de critérios de transição que devem ser analisadas cuidadosamente antes de sua 

utilização. Ainda, a utilização de tais critérios deve ser corroborada por dados experimentais, 

o que muitas vezes é custoso e não tão fácil.  

Observa-se que dois critérios que levam em consideração a mesma base de análise, 

velocidades da onda interfacial, mas por vias diferentes, podem levar a resultados 

discordantes.  

 

 

6.3 Teoria de Gaster (1962) 

 

 

Utilizar-se-á a teoria de Gaster (1962) para exemplificar o fato de a teoria linear por 

análise espacial e temporal levarem à mesma curva de estabilidade neutra. O autor propõe que 

no caso de ondas pouco amplificadas e próximas à estabilidade, as análises espacial e 
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temporal podem ser relacionadas pela velocidade de grupo da onda interfacial; esta é 

conhecida como transformação de Gaster.  

Matematicamente tal transformação pode ser apresentada como segue. Defini-se E 

como relativo à análise espacial e T como relativo à análise temporal, e Re e Im como parte 

real e parte imaginária, respectivamente. Assim, pode-se escrever: 

 

   Re Rek E k T  (6.29) 

 

   Re ReE T   (6.30) 
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 (6.31) 

 

A Eq. (6.29) afirma que a parte real tanto do número de onda quanto da frequência 

angular nas análises temporal e espacial são iguais. Os termos cf e cg são respectivamente as 

velocidades de fase e de grupo da onda analisada. Mas no caso de ondas não dispersivas, as 

velocidades de grupo e de fase são as mesmas, assim, as taxas de amplificação temporal e 

espacial podem ser relacionadas pela velocidade de grupo da onda. 

Como apresentado na Seção 6.1, as ondas do presente trabalho podem ser 

consideradas não dispersivas; assim a teoria de Gaster (1962), pode ser utilizada na região 

próxima a curva de estabilidade neutra, com a velocidade de onda levantada 

experimentalmente. Com base nisso pode-se realizar uma comparação com os critérios 

temporais presentes na literatura.  

Tomando por base o critério temporal proposto por Rodriguez; Mudde e Oliemans 

(2006), em que estes autores definiram o critério em função de duas velocidades de onda c1 e 

c2, os termos G e N da Eq. (5.84) e c0 que é a velocidade da onda cinemática de Wallis, termo 

H de (5.84), chegaram às seguintes relações: 
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Sabe-se que: 

 

Re
exp,

Re

Frc
k





 (6.34) 

 

Substituindo a Eq. (6.34) nas Eqs. (6.32) e (6.33) e operando: 
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Para estabilidade, a parte imaginária do número de onda deve ser positiva, da inspeção 

das Eqs. (6.35) e (6.36), chega-se ao seguinte critério de transição espacial, considerando 

c1>c2: 

 

1 - 1 2 *,c c  ; 

2 - 0,G  N é sempre positivo; (6.37) 

3 - 1 0 2c c c  ; 

4- exp, 0Frc  . 

 

O critério apresentado é o mesmo apresentado pelos autores (Eq. 6.24) à exceção da 

quarta condição, relativa à velocidade da onda cinemática, que levaria à mesma curva de 

estabilidade neutra ou mesma fronteira de transição. Assim, a única modificação possível é 

com relação à utilização ou não de dados experimentais no critério, como apresentado neste 

Capítulo. 
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6.4 Transição espacial do escoamento estratificado 

 

 

Um ponto importante a ser destacado acerca da teoria da estabilidade linear 

apresentada neste capítulo é que ela delimita uma região estável. No entanto, se o escoamento 

estiver na região instável, esta não faz distinção entre um escoamento com interface ondulada 

com dispersão e um escoamento que tenha transicionado a outro padrão, conforme dito 

anteriormente. 

Comparando com os dados experimentais (pares de velocidades superficiais de água e 

óleo) em que a transição espacial ocorre, percebe-se que esses pontos estão fora da região 

estável prevista pela teoria linear. Assim, a transição espacial do padrão de escoamento 

estratificado líquido- líquido não pode, a princípio, ser estudada somente por esta abordagem.  

Poder-se-ia afirmar que efeitos não-lineares estão sobrepondo os lineares e causando a 

ruptura do padrão de escoamento. Assim, a proposição de uma teoria capaz de embutir tais 

efeitos não-lineares é necessária. A abordagem não-linear simplificada apresentada por 

Crowley, Wallis e Barry (1992), baseada no método das características, se mostra interessante 

e será apresentada no próximo capítulo. 

Tal metodologia será utilizada para simulação da propagação de uma onda interfacial 

com características inicias determinadas e sua ruptura ou manutenção ao longo da linha será 

ajustada de forma a replicar o ponto de ruptura observado experimentalmente. 

 

  

6.5 Conclusões 

 

 

Neste capítulo foram apresentadas as características matemáticas da onda interfacial 

observada no escoamento líquido-líquido, a qual foi classificada como hiperbólica e 

cinemática para óleos viscosos. 

Um novo critério viscoso de transição, baseado na teoria da estabilidade linear 

espacial, foi apresentado, mostrando boa concordância com os dados experimentais 

levantados. Comparações com critérios da literatura foram apresentadas e percebeu-se que a 

utilização da abordagem espacial com dados experimentais das características da onda 

interfacial melhora sobremaneira a fronteira de transição do padrão estratificado. 
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Os pontos experimentais relacionados à transição do escoamento estratificado 

ondulado estão fora da região delimitada como estável pela teoria linear, sendo necessária a 

utilização de uma abordagem não-linear para a previsão da transição. 
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CAPÍTULO 7 - ABORDAGEM NÃO-LINEAR SIMPLIFICADA 

 

 

A teoria da estabilidade não-linear pode ser definida como o estudo da resposta do 

escoamento a perturbações finitas na interface. A teoria da estabilidade linear delimita uma 

região, onde se verifica um escoamento estável, separando-a de uma região instável quando 

sujeita a perturbações infinitesimais, além disto, esta análise leva às características da 

instabilidade inicial. No entanto, a região instável ainda pode conter o padrão ondulado com 

dispersão na interface ou, ainda, a transição para outro padrão de escoamento. Fora da região 

de estabilidade linear, efeitos não-lineares sobrepõem os efeitos lineares, causando a 

manutenção da interface ondulada, ou, ainda, a ruptura a outro padrão de escoamento. Nesse 

escopo, observou-se que a região, onde o fenômeno de transição espacial do padrão 

estratificado foi observado, está fora da região prevista como estável pela teoria linear. Tal 

fato reforça a necessidade da utilização de uma abordagem não-linear para o estudo do 

fenômeno em questão.  

A metodologia a ser utilizada é baseada no Método das Características, como proposto 

por Crowley et al. (1992), Barnea e Taitel (1994c), Trallero (1995) e Salhi et. al. (2010). Em 

tal método, as equações diferenciais parciais (EDPs) que descrevem o escoamento são 

transformadas em equações diferenciais ordinárias (EDOs) em direções características; tais 

EDOs podem ser resolvidas por metodologias clássicas, como o método de diferenças finitas. 

Outro ponto a ser destacado é a utilização desta metodologia pelos autores acima 

citados, que estudando escoamentos gás-líquido, em sua grande maioria, desprezaram os 

efeitos da tensão interfacial entre gás e líquido; tal simplificação é válida nestes escoamentos, 

no entanto, como apresentado anteriormente, no caso dos escoamentos líquido-líquido os 

termos relacionados com a tensão interfacial são de suma importância para o estudo da 

estabilidade dos mesmos. Ainda, os autores citados utilizaram a metodologia para o estudo da 

estabilidade dos escoamentos e análise da propagação de ondas, mas sem se preocupar com a 

transição espacial entre padrões de escoamento, ou o ponto no espaço onde tal fenômeno 

ocorre. 

Em suma, este capítulo apresentará a região, na carta de fluxo, onde o fenômeno de 

transição espacial ocorre; em seguida é apresentada a metodologia de análise do escoamento 

estratificado por uma abordagem não-linear simplificada, baseada no método das 

características, sendo que este será validado com comparações com os resultados 

apresentados por Trallero (1995). A utilização da metodologia para os escoamentos do 
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presente trabalho é apresentada. Por fim, os termos de tensão interfacial serão incluídos com o 

auxílio de constantes e novas simulações da propagação da onda interfacial são apresentadas.  

 

 

7.1 Região de ocorrência do fenômeno de transição espacial 

 

 

Como dito anteriormente, a teoria da estabilidade linear define uma região em que os 

escoamento são estáveis a perturbações infinitesimais; fora desta região, efeitos não-lineares 

são preponderantes. Observa-se pela Figura 7.1 que a região onde o fenômeno de transição 

espacial foi observado (região hachurada) está fora da região delimitada pela fronteira de 

transição dada pela teoria linear; assim, como dito anteriormente, uma análise não-linear se 

faz necessária.  

 

 

 

Figura 7.1 – Carta de fluxo com região de ocorrência do fenômeno de transição espacial do escoamento 

estratificado (região hachurada). 
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7.2 Método das Características 

 

 

O método das características (MOC na sigla em inglês) é um método de resolução de 

sistemas de equações diferenciais parciais de primeira ordem hiperbólicas ou equações 

parciais diferencias de segunda ordem hiperbólicas, que são aquelas que possuem autovalores 

reais. O método consiste em encontrar, no plano espaço-tempo, direções em que as equações 

diferenciais parciais possam ser reduzidas a equações diferencias ordinárias. Ele consegue 

reduzir a difusão numérica e permite a simulação da propagação de uma onda de perturbação 

no escoamento de forma acurada e sem afetar o escoamento. 

O início da utilização do MOC em escoamentos remonta à análise de transientes em 

escoamentos monofásicos; como exemplo, podem-se citar os “golpes de aríetes”, como 

apresentado por Assy (1975). Em escoamentos bifásicos tem-se a sua utilização na análise da 

onda interfacial em escoamentos gás-líquido, como em Crowley et al. (1992), em que o autor 

analisa a transição do padrão de escoamento de fases separadas estratificado gás-líquido para 

o padrão pistonado. Barnea e Taitel (1994b), também para escoamentos gás-líquido de fases 

separadas, utilizaram o MOC para a análise de estabilidade e propagação de ondas interfaciais 

do padrão de escoamento estratificado gás-líquido. Apesar de existirem relativamente muitos 

trabalhos sobre escoamentos gás-líquido, as correlações e análises feitas nesses trabalhos não 

podem, em geral, ser usadas na análise de escoamentos líquido-líquido. Para o caso do 

método das características, no entanto, a utilização dessa metodologia é feita em ambos os 

tipos de escoamento, como apresentado por Brauner e Maron (1992a) e Trallero (1995), com 

a utilização do método das características em escoamentos líquido-líquido de fases separadas 

para a análise de estabilidade dos padrões de escoamento. No entanto, vale ressaltar que tais 

autores não se referiram à análise do ponto onde a onda interfacial romperia devido a efeitos 

não-lineares, que é o ponto principal deste trabalho. 

A metodologia de resolução de sistemas de equações diferenciais parciais (EDPs) de 

primeira e segunda ordem está apresentada no apêndice C do presente trabalho. 
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7.3 Escoamento estratificado líquido-líquido 

 

 

O MOC não pode ser aplicado diretamente ao modelo de dois fluidos, pois o sistema 

de EDPs não é totalmente hiperbólico, e algumas velocidades características seriam infinitas 

(TRALLERO, 1995); assim, algumas aproximações deverão ser feitas e serão apresentadas 

durante a aplicação da metodologia. 

As equações base do escoamento estratificado líquido-líquido adiabático e isotérmico 

são dadas pelas Eqs. (5.6), (5.7) e (5.62), duas equações de conservação da massa, fase água e 

óleo e uma equação de conservação da quantidade de movimento acoplada: 
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Neste ponto, os termos relacionados à tensão interfacial são desprezados, faz-se σ ≈ 0, 

assim, o termo de  derivada de terceira ordem e o termo relacionado à curvatura da interface 

são eliminados. Isso é válido se as ondas interfaciais forem consideradas longas (k → ∞). 

Além disso, para tornar as equações hiperbólicas, uma nova aproximação deve ser feita: o 

escoamento de uma das fases deve ser quasi permanente. Tal aproximação é dividida em dois 

casos, em função do deslizamento entre as fases. O primeiro caso considera o deslizamento 

entre as fases (s) maior que 1, ou seja, o óleo escoando mais rapidamente que a água, e outro 

caso onde deslizamento é menor que 1, ou seja a água escoando mais rápido que o óleo.  
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7.3.1 Caso 1 – deslizamento maior que 1 

 

 

No caso 1, deslizamento maior que 1, supõem-se que a fase mais rápida, o óleo, esteja 

escoando em um regime quasi permanente, assim, o termo de derivada temporal da Eq. (5.6) 

pode ser suprimido e a equação integrada. 
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onde Uos representa a velocidade superficial da fase óleo. 

Assim: 
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Substituindo A Eq. (7.3) na Eq. (5.62), realizando algumas simplificações e dividindo 

a equação resultante pela massa específica da fase água, chega-se: 
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Aplicando o MOC, chega-se a um sistema de equações diferenciais ordinárias, ao 

longo de duas direções características definidas pelas velocidades características λ1 e λ2. A 

velocidade característica λ1 pode ser positiva ou negativa, e λ2 é sempre positivo com pode ser 

observado na Eq. (7.7). 
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Somando e subtraindo as equações que compõem o sistema de Eqs. (7.7), obtém-se 

um novo sistema: 
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Aplicando o método das Diferenças Finitas: 
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Para o caso de λ1 negativo: 
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Para o caso de λ1 positivo: 
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 (7.19) 

 

As Eqs. (7.18) e (7.19) são utilizadas para a simulação da propagação de uma onda 

interfacial. Os dados de entrada necessários são as propriedades dos fluidos e dos 

escoamentos (velocidades superficiais), e uma onda inicial padrão. 

 

 

7.2.2 Caso 2 – deslizamento menor que 1 

 

 

No caso 2, o deslizamento é menor que 1, ou seja, a fase água é considerada a quasi 

permanente. Fazendo as mesmas aproximações realizadas nas Eqs. (7.1) a (7.3) chega-se ao 

par de equações diferenciais parciais que descrevem o escoamento: uma equação de 

conservação da massa da fase óleo e uma equação da conservação a quantidade de movimento 

acoplada. Neste sistema de equações o MOC é aplicado e chega-se ao seguinte sistema de 

equações diferenciais ordinárias: 
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2
o

w

A
H

A
  (7.21) 

 

  2 2

2 3

cosw o w ws w

o o w

g U A A
G

A

   

 


   (7.22) 

 

2
2

2

H
B

G
  (7.23) 



Capítulo 7  215 

 

EESC-USP  Marcelo Souza de Castro 

 

2

o

fe
E


   (7.24) 

 

 
1 1

senw w o o
i i w o

w o w o

S S
fe S g

A A A A

 
   

 
        

 
 (7.25) 

 

Somando e subtraindo as equações do sistema de Eqs. (7.25), obtém-se um novo 

sistema: 
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Aplicando diferenças finitas, como no caso 1, para o caso de λ1 negativo obtém-se: 
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Para o caso de λ1 positivo tem-se: 
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Novamente os sistemas de Eqs. (7.27) e (7.28) são utilizados para a simulação da 

propagação da onda interfacial do escoamento estratificado água-óleo.  
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Dadas as propriedades dos fluidos e velocidades superficiais, é possível calcular a 

fração volumétrica, velocidades in situ, deslizamento e velocidades características. Os valores 

do deslizamento e o sinal da velocidade característica λ1 são utilizados para definir qual 

equação entre os sistemas de Eqs. (7.18), (7.19), (7.27) e (7.28) deverá ser utilizado. Uma 

onda inicial é imposta com as dimensões das ondas levantadas experimentalmente (supõem-se 

que esta seja a onda já saturada) para os escoamentos em que o fenômeno de transição 

espacial ocorre; assim, ocorre a simulação. 

Outra possibilidade de simulação é a utilização de uma onda inicial de características 

dadas pela análise linear. Tal análise é proposta como estudo futuro.  

Dois comportamentos básicos são esperados: a estabilidade, ou seja, a onda se 

propagando com a manutenção ou decréscimo em sua amplitude indefinidamente; o outro 

ocorre quando o sistema se torna instável, o que é comparável à instabilidade; as velocidades 

características se tornam imaginárias e o sistema passa a ser mal posto. 

A ideia básica é conseguir simular a propagação de uma onda interfacial utilizando a 

metodologia proposta e com a adição dos termos de tensão interfacial, com duas constantes a 

serem ajustadas para forçar o rompimento da onda no ponto previsto experimentalmente. Os 

termos de tensão interfacial são, inicialmente, suprimidos para manutenção da característica 

hiperbólica das equações, e consequente utilização do Método das Características. No entanto 

observa-se que tais termos são de suma importância na estabilização/desestabilização e 

escoamentos líquido-líquido, assim, formas de inclusão de tais termos de tensão interfacial 

são propostos. 

Para validação do código computacional foram utilizados as únicas simulações 

encontradas na literatura do caso de escoamento líquido-líquido, apresentados por Trallero 

(1995). Assim, se basicamente, com os mesmos dados de entrada do autor, sejam obtidas 

simulações parecidas, tem-se o código e a modelagem validada. A grande dificuldade na 

reprodução dos dados deste autor está na dificuldade em definir qual o tipo de onda inicial 

utilizada na simulação. Assim, utilizar-se-á a forma de onda solitária proposta por Lamb 

(1932, pp. 425), que foi indicada por Brauner e Maron (1992a) e Trallero (1995), da forma: 

 

2sech
z

a
b


 

  
 

 (7.29) 

 

onde a e b definem, respectivamente, amplitude e o período da onda e consequentemente o 

comprimento de onda. 
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As Seções seguintes apresentam as simulações realizadas e os resultados obtidos. 

 

 

7.2.3 Exemplos de aplicação 

 

 

Um programa em Mathematica® foi implementado para análise da propagação de 

ondas finitas na interface em um escoamento base (estratificado liso), utilizando as equações 

desenvolvidas nas seções 7.2.1 e 7.2.2. Gráficos que apresentam esta propagação foram feitos 

e serão apresentados, os eixos dos gráficos são z, t e h/D, onde z tem dimensão de 

comprimento (direção axial) e t de tempo, e h/Di é adimensional (amplitude da onda sobre o 

diâmetro interno da tubulação).  

O passo espacial é definido por Δz=0,01 m. A definição do passo de tempo levou em 

consideração a condição de estabilidade de Courant-Friederich-Lewy (CFL), que diz que o 

evento não pode ocorrer mais rápido que o passo de tempo da simulação, como neste caso a 

velocidade do fenômeno é definida pela velocidade indicadas nas direções características, 

pode-se escrever a condição em uma forma matemática como: 

 

 1 2max ,

z
t

 


   (7.30) 

 

Para garantir isto, o valor obtido desta condição ainda foi dividido por 2, valor 

empírico, somente para minimizar ainda mais a possibilidade de instabilidades devido ao 

CFL. 

São reproduzidos os resultados apresentados por Trallero (1995). O autor utilizou uma 

tubulação de 5 cm de diâmetro interno, óleo de viscosidade 0,016 Pa.s e massa específica de 

880 kg/m³ e água comum, como massa específica de 100 kg/m³ e viscosidade de 0,001 Pa.s.  

A Figura 7.2 apresenta um caso de escoamento estratificado líquido-líquido que, de 

acordo com o autor, deveria ser mal-posto (ou instável); ou seja, tem-se um problema com 

velocidades características imaginárias.  

Neste caso, considerou-se que ocorrerá ruptura do padrão de escoamento, em uma 

relação com o ZRC (zero real characteristic) de Brauner e Maron (1992). De acordo com tais 

autores, o problema deve ser bem posto, ou seja, ter características reais para ser estável.  A 

presente simulação apresentou resultados semelhantes à de Trallero (1995). 
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Figura 7.2 – Caso mal-posto Trallero (1995), λ1 e λ2 imaginários. Uws=0,12 m/s e Uos=0,02 m/s. 

 

A Figura 7.3 apresenta uma situação que seria estável, de acordo com Trallero (1995). 

O caso também é estável de acordo com a presente análise. Neste caso, as velocidades 

características são reais e λ1 é negativa; assim, duas ondas viajando em sentidos opostos são 

observadas, sendo este um caso de escoamento subcrítico e estável como descrito pelo autor e 

por Brauner e Maron (1992). 

 

 

 

Figura 7.3 – Caso bem posto, Trallero (1995), λ1 negativo. Uws=0,04 m/s e Uos=0,02 m/s. 
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A Figura 7.4 apresenta várias ondas se propagando em uma situação estável, com a 

velocidade característica λ1 negativa. É interessante perceber a robustez do método, 

representada pela influência de uma onda sobre outra, com somas e subtrações de amplitudes 

à medida que as ondas se propagam. 

 

 

 

Figura 7.4 – Trem de ondas, caso bem posto, Trallero (1995), λ1 negativo. Uws=0,04 m/s e Uos=0,02 m/s. 

 

A Figura 7.5 apresenta uma situação estável em que a velocidade característica λ1 é 

positiva, assim, duas ondas que se propagando na mesma direção são observadas, com 

velocidades distintas. Neste caso o escoamento é dito supercrítico. 
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Figura 7.5 – Caso bem posto, Trallero (1995), λ1 positivo. Uws=0,11 m/s e Uos=0,02 m/s. 

 

 

7.3 Inclusão dos termos de tensão interfacial 

 

 

O Método das características foi aplicado a uma equação simplificada da conservação 

da quantidade de movimento, em que os termos de tensão interfacial são desprezados, 

condição plausível em escoamentos gás-líquido, em que a velocidade relativa entre as fases é 

alta e os efeitos inerciais são preponderantes. No entanto, no caso de escoamentos líquido-

líquido os termos interfaciais são importantes e determinantes para o estudo da estabilidade 

dos mesmos (RODRIGUEZ e CASTRO, 2013; RODRIGUEZ e BANNWART, 2006a e 

2008). 

De acordo com os autores citados no parágrafo anterior, os dois termos de tensão 

interfacial tem efeitos antagônicos. O termo de derivada de terceira ordem, relacionado à 

curvatura da interface na direção do escoamento é estabilizador; e o termo de derivada de 

primeira ordem, relacionado à curvatura da interface na seção transversal, é desestabilizador.  

Assim, é interessante incluir ambos os efeitos no estudo da estabilidade do escoamento 

estratificado líquido- líquido por uma abordagem não-linear. 
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7.3.1 Termo de derivada de terceira ordem da tensão interfacial 

 

 

A simplificação utilizada para inclusão do termo de derivada de terceira ordem foi 

apresentada por Brauner e Maron (1992a). Assim, partindo da hipótese de que a função da 

altura de água com a coordenada espacial possa ser representada por uma função senoidal 

simples, pode-se modelar o termo da seguinte forma: 
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 (7.31)  

 

Por análise dimensional, o termo gerado (rhs da Eq. (7.31)) deve ser dividido por uma 

área característica. A área da fase óleo foi escolhida para o caso em que o óleo é a fase mais 

rápida e a área ocupada pela água é usada quando esta é a fase mais rápida. Assim, os termos 

G1 e G2 são reescritos como: 
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    (7.33) 

 

Onde a constante K é obtida empiricamente, tendo como restrição que o problema 

necessita ser bem-posto (equação hiperbólica). Todo o equacionamento restante é o mesmo 

dos casos anteriores, sendo que a única mudança é o cálculo de G1 para o caso de 

deslizamento menor que 1 e G2 para o caso de deslizamento maior que 1. 

A Figura 7.6 apresenta a mudança de característica do deslocamento da onda 

interfacial; antes era tido como problema mal-posto (Figura 7.2), agora é uma situação bem 

posta, apenas com a inclusão do termo de terceira ordem. Trallero (1995) prevê que tal 

escoamento seria estável, no entanto sua análise não-linear apresentou um escoamento 

instável, de fato, tal fenômeno pode ser relacionado com a não inclusão dos termos de tensão 

interfacial.  
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Neste caso o escoamento passou a ser bem posto (estável) com a inclusão do termo de 

derivada de ordem superior da tensão interfacial. 

 

 

 

Figura 7.6 - Caso originalmente mal-posto de Trallero (1995), agora bem-posto devido à inclusão do termo de 

terceira ordem e K=-5. Uws=0,12 m/s e Uos=0,02 m/s. 

 

Observa-se, portanto a necessidade da inclusão de tal termo para uma correta análise 

da estabilidade do escoamento estratificado devido a perturbações finitas. 

 

 

7.3.2 Termo de derivada de primeira ordem da tensão interfacial 

 

 

A inclusão do termo de derivada de primeira ordem da tensão interfacial, que leva em 

consideração a curvatura da interface no plano da seção transversal da tubulação foi realizada 

como proposto por Rodriguez e Baldani (2012). De acordo com Rodriguez e Castro (2013) tal 

termo tem efeito desestabilizador. O termo é representado pelo último termo do lado esquerdo 

da Eq. (5.62). 

Sua inclusão leva a modificação dos termos G1 e G2, para o caso de deslizamento 

menor e maior que 1, respectivamente. Tais termos podem ser reescritos como: 
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A constante J, assim como a constante K, deve ser obtida empiricamente, tendo como 

restrição que o problema necessita ser bem-posto (equação hiperbólica). Este termo, em 

conjunto com o termo de terceira ordem, deve ser ajustado de forma a reproduzir o efeito de 

ruptura espacial do padrão estratificado líquido-líquido observado experimentalmente. Este é 

o foco da próxima Seção da presente Tese. 

A ideia inicial é de que com as simulações sejam encontrados valores para as 

constantes K e J que levem à ruptura do padrão estratificado no ponto experimental 

observado. Espera-se que estes valores sejam constantes, ou ainda, funções de propriedades 

do escoamento. De certa forma tenta-se forçar a solução correta ajustando as constantes pela 

simulação, mas como não foram encontrados na literatura estudos relacionados a este 

fenômeno, esta é uma forma plausível para um primeiro estudo. 

 

 

7.5 Aplicação aos dados experimentais 

 

 

As seções anteriores apresentaram a validação do modelo para a utilização na análise 

do desenvolvimento espacial da onda interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido. 

Também foi apresentada a necessidade de adequação das equações para a utilização dos 

termos de tensão interfacial, de forma a estabilizar determinados escoamento.  

Como foi apresentado no Capítulo 6, a utilização de tal metodologia para o estudo do 

desenvolvimento espacial de instabilidades e comprimento de transição para comparação com 

dados experimentais depende das características da onda inicial imposta. Para isso, serão 

utilizados os resultados experimentais apresentados no Capítulo 4. Como dito anteriormente, 

uma outra possibilidade é a utilização da onda de características dada pela análise linear como 

ponto de partida da simulação. 
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Toma-se o escoamento com velocidades superficiais de água e óleo de 0,18 m/s e 0,04 

m/s, respectivamente. Em tal escoamento ocorre a ruptura do padrão estratificado ondulado ao 

padrão pistonado a 3 m da entrada da tubulação. Este será o escoamento base analisado. 

Aplicando o MOC no escoamento acima, sem os termos de tensão interfacial (K=0 e 

J=0) tem-se um problema mal posto em que as velocidades características são imaginárias. 

Assim, faz-se necessário o ajuste das constantes K e J. Inicialmente, ajusta-se a constante K 

até que o problema se torne bem posto e procede-se a simulação da propagação de uma onda 

interfacial na forma de uma onda solitária. 

A Figura 7.7 apresenta a simulação da propagação de uma onda solitária de 0,2 mm de 

amplitude (α) e 250 mm de comprimento de onda (λ), uma onda que pode ser considerada 

longa. O problema era mal posto e passa a ser bem posto. A onda inicial somente decresce 

com o tempo e o espaço. 

  

 

 

Figura 7.7 - Caso originalmente mal-posto, agora bem-posto devido à inclusão dos termos de tensão interfacial, 

com K=-170 e J=0. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

No entanto, no caso da transição espacial, observa-se uma onda crescendo com o 

tempo e o espaço. A inclusão do termo de tensão interfacial relativo à curvatura da interface 

na seção transversal da tubulação afeta o escoamento, tornando-o instável. Utilizar-se-á tal 

termo para forçar o crescimento da onda inicial gerada. A Figura 7.8 apresenta a mesma onda 

solitária da Figura 7.7, no entanto, com a constante J=10000. Percebe-se que a onda inicial 

decresce momentaneamente, e após algum tempo passa a crescer. O decréscimo está 
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relacionado ao equilíbrio das forças. O crescimento seria relacionado à desestabilização do 

escoamento.  

 

 

 

Figura 7.8 - Caso anterior com inclusão dos termos de tensão interfacial, com K=-170, J=1000 e amplitude=0,2 

mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

Observa-se a possibilidade de simulação da propagação de uma onda interfacial com a 

metodologia acima. 

O escoamento base utilizado tem uma onda interfacial de amplitude aproximadamente 

2 mm no início da tubulação (propriedade levantada experimentalmente). As simulações serão 

repetidas com esta nova amplitude. Como dito anteriormente, o problema é mal posto se o 

termo de tensão interfacial não for adicionado. A Figura 7.9 apresenta a simulação de tal onda 

com a constante K=-170. Observa-se apenas o decrescimento da onda inicial. 

 

 

 

 

Figura 7.9 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-170, J=0 e  

α=2 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 



226 Capítulo 7  

 

Marcelo Souza de Castro  EESC-USP 

Espera-se que a inclusão do outro termo de tensão interfacial (desestabilizante) cause 

um aumento da amplitude da onda, o que não foi observado nas simulações. A Figura 7.10 

apresenta uma simulação realizada em que a constante J=1000000. A onda decresce pelo 

equilíbrio de forças, mas mesmo com imposição do termo desestabilizante não foi observado 

crescimento da onda interfacial na simulação. 

 

 

 

Figura 7.10 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-170, J=1000000 

e α=2 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

A mesma simulação da Figura 7.10 é apresentada na Figura 7.11, porém na última o 

termo de tensão interfacial estabilizador foi diminuído, K=-155 e o termo desestabilizador foi 

mantido, J=1000000. Recupera-se o comportamento observado quando o termo 

desestabilizador é anulado, como observado na Figura 7.9. 

 

 

 

Figura 7.11 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-155, J=1000000 

e α=2 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

A onda experimental observada possui comprimento de onda da ordem de 25 mm, este 

foi o último ajuste realizado para simulação da propagação de uma onda interfacial. Fez-se as 
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mesmas simulação apresentadas nas Figuras de 7.9 a 7.11. Primeiro apenas como termo 

estabilizador, tornando o problema bem posto (Figura 7.12). Observa-se apenas o 

decrescimento da onda interfacial. 

 

 

 

Figura 7.12 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-170, J=0, α=2 

mm e λ= 25 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

Mesmo com a imposição do termo desestabilizador o fenômeno de aumento da 

amplitude da onda interfacial não foi observado novamente (Figura 7.13). Observa-se apenas 

que o decrescimento ocorre um pouco mais lentamente que sem a imposição do termo 

desestabilizador (Figura 7.12). 

 

 

 

Figura 7.13 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-170, J=1000000, 

α=2 mm e λ= 25 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

O termo estabilizador foi diminuído, de forma a torna o escoamento ainda mais 

instável (Figura 7.14). No entanto, não se observou mudança significativa. 
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 Figura 7.14 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-155, J=1000000, 

α=2 mm e λ= 25 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

Apesar dos resultados não conclusivos, como um primeiro estudo deste fenômeno de 

ruptura, a metodologia proposta pode ser utilizada para análise do crescimento de ondas 

longas, de pequena amplitude, para a avaliação do crescimento da amplitude, por meio da 

imposição os termo de tensão interfacial, de forma a produzir desestabilização do escoamento 

e ruptura espacial quando esta onda atinge uma amplitude da ordem do diâmetro da tubulação.  

Entretanto, com ondas de características próximas às reais não foi possível, até o 

momento, a simulação do crescimento de tal onda, mesmo com a inclusão dos termos de 

tensão interfacial, sendo observado somente o decréscimo da amplitude de tal onda.  

No entanto, de acordo com alguns autores (BARNEA e TAITEL, 1994c, 

TRALLERO, 1995 e SALHI et. al., 2010), o problema se tornar mal posto também seria 

indicativo de que o escoamento se tornou instável. Assim, buscou-se com a inclusão dos 

termos de tensão interfacial tornar o problema mal-posto ao longo da simulação. A simulação 

inicia-se bem-posta, com características reais e transcorre normalmente até determinado ponto 

ao longo do domínio, onde as características se tornam imaginárias e o problema passa a ser 

mal-posto. Com o ajuste dos dois termos de tensão interfacial pode-se fazer com que esta 

transição de problemas ocorra no ponto experimental em que foi observado a ruptura. Isto foi 

o objeto de estudo apresentado na Figura 7.15. Com K=-157 e J=57500, foi possível fazer 

com que o problema do escoamento se tornasse mal-posto a 3 m da entrada da tubulação 

como previsto. 

Observa-se que ao contrário do que ocorreu anteriormente, ocorre um crescimento 

para a parte debaixo da onda interfacial até um determinado limite onde as velocidades 

características se tornam imaginárias, e o problema passa a ser mal posto. O ponto a ser 
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analisado na estabilidade é o fato de as velocidades características se tornarem imaginárias, de 

acordo com os autores, anteriormente citados, este seria um indicativo de que o escoamento é 

instável. 

 

 

 

Figura 7.15 - Caso anterior com onda de amplitude real e termos de tensão interfacial, com K=-157, J=57500, 

α=2 mm e λ= 25 mm. Uws=0,18 m/s e Uos=0,04 m/s. 

 

No entanto, esta não foi a observação experimental feita, o que sugere que um longo 

caminho no entendimento deste fenômeno é necessário.  

 

 

7.6 Conclusões 

 

 

Apesar de os problemas não-lineares serem bastante comuns, os estudos e ferramentas 

de modelagem ainda necessitam de desenvolvimento. O problema apresentado nesta tese está 

inserido neste contexto, por isso, buscou-se com a utilização de uma abordagem não-linear 

simplificada a modelagem e simulação numérica para comparação com resultados 

experimentais. Entretanto, os resultados alcançados não foram conclusivos, em grande parte 

pelas diversas aproximações feitas, algumas extremamente fortes, como, por exemplo, a 

consideração de que o regime de uma das fases seria quasi permanente, afirmação válida para 

escoamentos gás-líquido, onde o gás escoa em uma velocidade bem mais alta que a do 

líquido, que não é o caso no escoamento estudado, onde as duas fases escoam com 
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velocidades de mesma ordem de grandeza; ou ainda, a modelagem dos termos de tensão 

interfacial. 

Percebe-se que novas ferramentas devem ser utilizadas para correta análise do 

fenômeno observado, estas que levem em consideração os diversos efeitos que influenciam na 

estabilidade dos escoamentos de fases separadas. E que modelem de forma correta os diversos 

termos e levem em consideração o regime de escoamento das duas fases. 

Uma sugestão seria realizar uma simulação CFD do fenômeno. No entanto, isto fugiria 

do escopo do projeto e ademais seria uma ferramenta de engenharia cara. Pretende-se, com a 

melhora do modelo utilizado, entregar uma ferramenta de engenharia que possa prever tal 

ruptura de forma simples e rápida. Acredita-se que um estudo mais aprofundado dos 

parâmetros de tensão interfacial seja a chave para a melhora da ferramenta proposta. 
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Este capítulo apresentará um resumo dos temas abordados e objetivos alcançados, 

divididos em trabalho experimental e teórico. A partir deste resumo, conclusões serão 

apresentadas. Por fim, trabalhos futuros serão propostos. 

  

 

8.1 Resumo 

 

 

8.1.1 Parte Experimental 

 

 

Inicialmente, foi feita a adaptação da bancada de testes para realização de experimentos de 

medição de perda de carga bifásica entre dois pontos da linha, com a instalação de tomadas de 

pressão e construção de manifold, possibilitando uma análise básica do comprimento de 

desenvolvimento do escoamento estratificado óleo pesado-água. Em seguida, a instalação de 7 

seções de visualização ao longo da seção de testes, possibilitou a filmagens e consequente 

análise das características da onda interfacial em vários pontos. Conclui-se que em 

escoamentos estáveis, nos 12 m da seção de testes, as características da onda interfacial não 

variam, se mantendo constantes ao longo do trecho analisado. As seções de visualização 

também possibilitaram a filmagem do fenômeno de ruptura espacial do escoamento 

estratificado líquido- líquido. 

Algumas incoerências presentes no programa de análise de imagens previamente 

existente foram pontuadas e corrigidas, possibilitando uma melhor análise dos dados 

coletados e a separação das ondas filmadas pelos picos ou pelos vales, de acordo com a 

análise que se pretende realizar.  

Amostras do óleo utilizado nos testes foram coletadas antes e após os experimentos. 

As propriedades físicas foram levantadas em função da temperatura. O monitoramento da 

temperatura do óleo durante os experimentos possibilitou corrigir os códigos computacionais 

desenvolvidos para correta previsão da fração volumétrica, queda de pressão e análises de 

estabilidade, tanto pela teoria linear quanto pela abordagem não-linear simplificada. 
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Foram levantados dados de padrões de escoamento óleo-água em diversos pares de 

velocidades superficiais. Foram identificados 7 padrões básicos, através de observações 

visuais: estratificados liso, estratificado ondulado, estratificado com mistura na interface, 

gotas de óleo em água (gotas pequenas e gotas médias), intermitente, anular e dispersão de 

óleo em água com fase contínua de água. Com estes dados foi feita uma carta de fluxo 

experimental, que quando comparada com modelos da literatura mostrou significativa 

discordância, apresentando uma região de presença do escoamento estratificado 

extremamente restrita e não apresentado os padrões intermitente, gotas de óleo e anular, por 

exemplo. Tais discordâncias devem-se à clara falta de um conjunto abrangente de dados 

experimentais para escoamento de água e óleos viscosos, o que dificulta o desenvolvimento 

de modelos mais acurados. Modelos largamente utilizados e aceitos carecem de 

aperfeiçoamentos. 

Para garantir que o fenômeno de ruptura espacial do padrão de escoamento 

estratificado óleo-água não representasse apenas o desenvolvimento hidrodinâmico de tal 

padrão, procedeu-se uma análise do comprimento de desenvolvimento do mesmo com a 

montagem experimental desenvolvida. Observou-se, através de medidas de queda de pressão 

bifásica ao longo da linha, que o comprimento de desenvolvimento em escoamento 

estratificado óleo-água, tanto com a água escoando de forma laminar ou turbulenta (o óleo é 

sempre laminar), está confinado à primeira seção da bancada experimental, ou seja 1,5 m. A 

queda de pressão no início da tubulação é maior e depois se mantém praticamente constante. 

Assim, os fenômenos hidrodinâmicos que ocorrem após tal comprimento são considerados 

uma consequência da propagação e desenvolvimento de instabilidades, um problema de 

estabilidade hidrodinâmica. 

Novos dados de queda de pressão bifásica foram apresentados para todos os padrões 

de escoamento óleo-água observados. As tendências observadas na variação da queda de 

pressão podem ser utilizadas na identificação objetiva dos padrões de escoamento.  

Imagens do escoamento estratificado ondulado estável, nos 12 m de tubulação que 

compreendem a seção de testes, foram obtidas em diferentes inclinações (horizontal, +5°, 

+10° e -5°). Foram levantados dados de amplitude, comprimento de onda e velocidade da 

onda interfacial de tal escoamento. A velocidade de onda é bem correlacionada pelo número 

de Froude modificado proposto (Eq. 4.1) e a razão de aspecto da onda é bem correlacionada 

pelo número de Weber modificado (Eq. 4.2). A velocidade da onda cresce com o aumento do 

número de Froude, enquanto o aumento do número de Weber causa diminuição da razão de 
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aspecto. Com relação à forma média da onda foi mostrado que tal onda apresenta uma forma 

parecida com a onda do mar na região de arrebentação.  

Uma técnica para definição da forma da onda média através de uma série de Fourier 

de segunda ordem é proposta. Os coeficientes da série são funções dos adimensionais do 

escoamento (números de Froude e Weber modificados). A comparação com dados 

experimentais mostrou boa concordância, numa primeira análise, em comparação com dados 

experimentais. Não foi encontrado tal estudo na literatura para escoamento estratificado 

líquido- líquido. 

O principal estudo experimental apresentado está relacionado ao levantamento de 

dados de ruptura espacial do escoamento estratificado. Tais dados compreendem as 

inclinações e velocidades superficiais de óleo e água em que a ruptura ocorre, e qual a 

transição de padrão de escoamento ocorrido (de estratificado ondulado para intermitente ou de 

estratificado com mistura na interface para o padrão gotas de óleo), e o ponto espacial onde tal 

ruptura ocorre. Foram realizados experimentos em diversas inclinações (0°, +5°, +10°, -5° e -

10°). O fenômeno tem sua ocorrência facilitada em escoamentos na horizontal, enquanto que 

em escoamento inclinados a faixa de velocidade superficial de óleo em que ocorrem diminui. 

Em escoamentos inclinados o fenômeno ocorre em velocidades superficiais de água mais 

elevadas, tanto na ascendente quanto na descendente. Em escoamentos na descendente o 

fenômeno de ruptura não ocorre em velocidades superficiais de óleo mais baixas. Em geral, 

tais fatos estão relacionados à massa específica dos fluidos, que faz com que o óleo acumule 

localmente na linha em escoamentos na descendente e escoe mais rapidamente em 

escoamentos na ascendente.  

 

 

8.1.2 Parte Teórica 

 

 

A modelagem do escoamento foi baseada no modelo de dois fluidos unidimensional 

com inclusão dos termos de tensão interfacial, relacionados aos raios de curvatura interfaciais, 

tanto na direção do escoamento, quanto na seção transversal da tubulação.  

A onda interfacial observada neste trabalho foi modelada por uma equação diferencial 

parcial hiperbólica. Além disto, é cinemática em toda a janela de vazões, onde foi observado o 
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padrão de escoamento estratificado estável. Assim, as velocidades de fase e grupo da onda, 

neste caso, podem ser consideradas iguais. 

A teoria da estabilidade hidrodinâmica linear foi utilizada para proposição de uma 

fronteira de transição do escoamento estratificado ondulado, onde os efeitos lineares são 

preponderantes sobre os efeitos não-lineares. Duas análises são possíveis: temporal e espacial. 

Neste caso, optou-se pela espacial, através da inclusão dos dados experimentais e pela 

suposição, baseada em observação experimental, de que a transição do escoamento 

estratificado seria um fenômeno espacial. No entanto as duas análises devem levar à mesma 

fronteira de transição, a não ser pela inclusão de dados experimentais. À luz dessa teoria, 

quatro modos de estabilidade foram observados; ainda observou-se que tais modos são função 

da velocidade da onda interfacial. Duas teorias são propostas para análise. (i) A utilização da 

velocidade de onda cinemática como proposto por Wallis (1969) não apresentou bons 

resultados, resultando em escoamentos sempre estáveis, não importando as velocidades 

superficiais de óleo e água analisadas, o que é fisicamente incorreto. (ii) Utilizou-se a 

velocidade de onda proposta pela correlação com o número de Froude (Eq. (4.1)), que 

apresentou excelente concordância com os dados experimentais levantados (carta de fluxo). A 

inclusão da correlação da velocidade da onda experimental na análise espacial levou à geração 

de uma fronteira a leste na carta de fluxo não prevista pelo modelo de transição mais atual 

baseado em análise temporal (RODRIGUEZ e CASTRO, 2013); tais autores utilizaram 

valores constantes da velocidade de onda e número de onda críticos. 

Uma análise mais detalhada do critério proposto mostrou que o mesmo é uma relação 

entre a velocidade de onda cinemática de Wallis (1969) e a experimental, dada pelo número 

de Froude, em que o escoamento é estável caso a velocidade de onda experimental seja menor 

que a da onda cinemática de Wallis para o mesmo par de velocidades superficiais de óleo e 

água.  

Outro critério também baseado em velocidades de onda foi proposto por Wallis 

(1969), baseado na relação entre as velocidades da onda cinemática e dinâmica. Tal critério 

também foi testado neste trabalho e levou a uma fronteira de transição extremamente 

restritiva, semelhante ao critério viscoso de Kelvin-Helmholtz, não apresentando boa 

concordância com os dados experimentais. 

Foi mostrado que a inclusão da curvatura da interface na seção transversal do 

escoamento estratificado óleo-água, como proposto por Rodriguez e Baldani (2012), 

representa uma melhora significativa na previsão da estabilidade pela teoria linear, levando a 

uma fronteira que engloba com uma ótima concordância toda a região onde o escoamento 
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estratificado ondulado foi observado. A consideração de uma interface plana leva a uma 

região de estabilidade extremamente grande, que não corresponde aos dados experimentais. 

A teoria de Gaster foi utilizada para comprovar a afirmação de que ambas as análises 

espacial e temporal levariam a uma fronteira de transição idêntica. Partiu-se de um critério 

temporal (RODRIGUEZ, MUDDE e OLIEMANS, 2006), utilizando as transformações 

propostas por Gaster e chegou-se ao mesmo critério proposto pelos autores, mas em uma 

análise espacial, corroborando a afirmação anterior. 

A teoria da estabilidade hidrodinâmica linear apenas delimita uma região, onde se 

verifica um escoamento estável, separando-a de uma região instável sujeita a perturbações 

infinitesimais. No entanto, a região instável ainda pode conter o padrão ondulado com 

dispersão na interface ou, ainda, a transição para outro padrão de escoamento. Fora da região 

de estabilidade, efeitos não-lineares podem sobrepor os lineares, causando a manutenção da 

interface ondulada, ou, ainda, a ruptura a outro padrão de escoamento. Experimentalmente, 

observou-se que os pontos experimentais em que ocorre a ruptura espacial do padrão de 

escoamento estratificado estão fora da região delimitada como estável pela teoria linear. 

Assim, infere-se que efeitos não lineares são preponderantes e uma análise baseada em tais 

efeitos se faz necessária. 

A metodologia escolhida foi uma abordagem não-linear simplificada, implementada 

através do Método das Características. A abordagem matemática não-linear simplificada, em 

conjunto com dados da onda interfacial a montante da ruptura (amplitude e comprimento de 

onda) simulada como uma onda solitária, é um caminho promissor para a simulação numérica 

de tal fenômeno, que se assemelha à formação do padrão pistonado em escoamentos gás-

líquido, onde no ponto em que a crista da onda interfacial toca a parte superior da tubulação, 

tem-se a formação do pistão no escoamento pistonado. 

Algumas simulações foram realizadas e apresentaram a possibilidade de simulação de 

tal onda e seu desenvolvimento no espaço e no tempo. Mostrou-se também que a inclusão dos 

termos de tensão interfacial é de suma importância para a correta simulação. O termo da 

derivada de terceira ordem foi modelado a partir da suposição de uma onda senoidal, em que a 

derivada da função seria ela mesma; o termo relacionado à curvatura da interface foi 

adicionado pelas correlações propostas por Rodriguez e Baldani (2012). O primeiro termo tem 

efeito estabilizador e foi importante para tornar os problemas bem postos (características 

reais); o segundo termo tem efeito desestabilizador e foi necessário para forçar o escoamento 

a romper no ponto no espaço observado experimentalmente. 
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8.2 Conclusões 

 

 

Como conclusões principais do trabalho têm-se: 

 Foram observados sete padrões de escoamento, dentre eles o padrão anular e os 

padrões intermitente e gotas de óleo. Os padrões de escoamento podem ser 

identificados pela variação na queda de pressão bifásica. Através destas observações, 

uma nova carta de fluxo experimental óleo viscoso-água foi obtida. 

 O comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico do escoamento estratificado 

ondulado está restrito ao primeiro 1,5 m de tubulação (60 diâmetros internos). 

 Dados experimentais das características da onda interfacial foram apresentados. Tais 

características podem ser relacionadas a adimensionais do escoamento (números de 

Froude e Weber modificados). A forma da onda interfacial foi modelada, pela primeira 

vez, através de uma série de Fourier de segunda ordem, com os coeficientes sendo 

dados pelos adimensionais do escoamento.  

 O fenômeno de transição espacial do padrão de escoamento estratificado óleo-água foi 

observado e quantificado. Tal fenômeno está relacionado à densidade dos fluidos, 

inclinação da tubulação e efeitos de tensão interfacial, sendo mais facilmente 

observado em escoamentos na horizontal.  

 A teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, com abordagem espacial, conjuntamente 

com dados experimentais das características da onda interfacial e os termos de tensão 

interfacial, foi utilizada para proposição de uma fronteira de transição, onde os efeitos 

lineares são os mais importantes. Um novo critério baseado na relação entre a 

velocidade da onda experimental e a velocidade da onda de Wallis foi proposto, que 

leva inclusive à fronteira norte já prevista por outros autores e à fronteira leste, que 

antes era prevista pela fronteira de inversão e fase proposta por outros autores. 

 O fenômeno de transição espacial do escoamento estratificado ocorreu fora da região 

onde os efeitos lineares são preponderantes, ou seja, fora da região delimitada pela 

curva de estabilidade neutra. Assim, conclui-se que, nessa região, os efeitos não-

lineares são dominantes. 

 Uma metodologia baseada no Método das Características para análise não-linear é 

proposta com resultados promissores. Pretendeu-se simular o desenvolvimento de uma 

onda interfacial e forçar seu rompimento no ponto observado experimentalmente, 
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avaliando, com isso, a relevância de dois termos relativos à tensão interfacial. Duas 

constantes são propostas, uma relacionada ao termo de derivada de terceira ordem e 

outra relacionada ao termo de curvatura da interface na seção transversal. É necessário 

a correta definição destes parâmetros para uma correta simulação da propagação da 

onda. 

 

 

8.3 Proposição de trabalhos futuros 

 

 

Como trabalhos futuros, propõe-se o estudo do fenômeno de transição espacial do 

escoamento estratificado líquido-líquido, observado experimentalmente, de forma 

aprofundada, incluindo mais testes experimentais e avanços na abordagem não-linear 

simplificada. Propõem-se: 

 

1. Experimentos relativos ao fenômeno de ruptura espacial:  

a. Realização de mais filmagens; 

b. Medição da queda de pressão ao longo das várias seções com o intuito de verificar 

a influência da ruptura em tal grandeza; 

c. Verificação da influência das propriedades dos fluidos no fenômeno (viscosidade). 

2. Características da onda interfacial: 

a. Levantamento de características da onda interfacial em escoamentos estratificados 

com outras razões de viscosidade; 

b. Verificação da variação das características com os adimensionais propostos. 

c. Estudo da física por trás da equação genérica proposta e a relação de cada termo 

com os grupos adimensionais. 

3. Análise da estabilidade linear: 

a. Utilização dos dados levantados com outras razões de viscosidade para proposição 

de novas fronteiras de transição; 

b. Comparação com dados experimentais de cartas de fluxo; 

c. Verificação das características de uma onda saturada dada pela análise linear. 

4. Abordagem não-linear simplificada: 

a. Aprimoramento do software de simulação baseado no MOC; 

b. Imposição da onda real apresentada como função de uma série de Fourier; 
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c. Imposição da onda saturada dada pela análise da estabilidade linear; 

d. Estudo aprofundado da influência das constantes K e J , relacionadas aos dois 

termos de tensão interfacial, para correta simulação do fenômeno de transição 

espacial; 

e. Levantamento de funções em substituição às constantes K e J.  
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APÊNDICE A - EQUIPAMENTOS 

 

 

A.1 Oleoduto Piloto 

 

 

O Oleoduto Piloto opera com misturas gás-líquido, líquido-líquido ou gás-líquido-

líquido e possui seção de teste retilínea com 12 m de extensão e diâmetro interno de 26 mm, 

de vidro transparente de borossilicato. A estrutura pode ser inclinada de -35° a +35°.  

Os fluidos de trabalho ficam acondicionados em taques de estocagem plásticos com 

capacidade de 5000 l. Um tanque para o óleo e outro para água (Figuras A.1 (a) e (b)) 

 

  

(a) (b) 

 

Figura A.1 - (a) Tanque de óleo, (b) tanque de água. 

 

Os tanques suprem bombas de deslocamento positivo (parafuso) para a água e óleo, 

marca Weahterford® com 15 cv de potência (Figura A.2); tais bombas são controladas por 

variadores de frequência de 10 kW e 12 kW (Figuras A.3 e A.4), respectivamente, 

promovendo o escoamento das fases líquidas. 
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Figura A.2 - Bombas de deslocamento positivo (tipo parafuso) para óleo e água. 

 

 

 

Figura A.3 – Variador de frequência Weg, modelo CFW09. 

 

 

 

Figura A.4 – Variador de frequência Yaskawa, modelo VS-616PC5/P5. 

 

As fase líquidas escoam por tubulações de PVC de 2" onde estão instalados os 

medidores de vazão volumétrica. Tais medidores são instalados como sistemas de by-pass à 
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linha principal, sendo possível a remoção dos mesmos para manutenção e também, através de 

registros de esfera, a escolha do medidor a ser utilizado. No NETeF são utilizados 5 

medidores de vazão volumétrica, 2 para água e três para óleo; os medidores são especificados 

no item abaixo. 

 

 

A.1.1 Medidores de vazão para água 

 

 

Um medidor Badgermeter® (Figura A.5), modelo OGT HF ½”, de engrenagens ovais, 

com saída de pulso, com range de medição de 1 a 35 l/min e precisão de +/- 0,75 % do fundo 

de escala. 

 

 

Figura A.5 - Medidor de vazão para baixas vazões de água (Badgmeter® OGT HF). 

 

Um medidor Oval® (Figura A.6), modelo Ex – Delta, do tipo vórtices, com range de 

medição de 16,6 a 1646 l/min, com precisão de +/- 1 % da leitura. 
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Figura A.6 – Medidor de vazão para altas vazões de água (Oval® Ex – Delta). 

 

 

A.1.2 Medidores de vazão para óleo 

 

 

A vazão de óleo é mensurada por três medidores Oval®, sendo possível a medição 

com precisão em uma faixa de vazões que varia de 0,042 l/min a 233,3 l/min.  

Um medidor para baixas vazões Oval M-III LSF45-L, com faixa de medição de 0,042 

a 13,8 l/min, com precisão de +/- 1 % da leitura (Figura A.7). 

 

  

 

Figura A.7 – Medidor de vazão para baixas vazões de óleo (Oval® LSF-45L). 

 

Um medidor para médias vazões Oval® Flowpet – EG LS5376-430A sendo um para 

uma faixa de medição de 2,5 a 106,7 l/min e precisão de +/- 1 % do fundo de escala (Figura 

A.8).  



Apêndice A  253 

 

EESC-USP  Marcelo Souza de Castro 

 

 

 

Figura A.8 – Medidor de vazão para médias vazões de óleo (Oval® Flowpet – EG LS5376-430A). 

 

Um medidor para altas vazões Oval® Flowpet – EG LS5576-430A com faixa de 

medição de 6,67 a 233,3 l/min e precisão de +/- 1 % do fundo de escala (Figura A.9). 

 

 

 

Figura A.9 – Medidor de vazão para altas vazões de óleo (Oval® Flowpet – EG LS5576-430A). 

 

 

A.1.3 Linha de testes 

 

 

Após passarem pelos medidores, os fluidos são direcionados à linha de testes através 

de tubulações de PVC de 1" (água e óleo) e mangueiras trançadas também de 1" para o ar. As 

fases entram na tubulação através de um misturador em "Y" em PVC (Figura A.10). Este 

misturador favorece a formação do escoamento estratificado líquido- líquido. 
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Figura A. 10 - Misturador em "Y". 

 

No início e final da seção de teste há válvulas de fechamento rápido (Figura A.11) que 

direcionam o escoamento para a seção de testes ou para o by-pass, possibilitando a medição 

de fração volumétrica através da técnica de válvulas de fechamento rápido. As válvulas de 

fechamento rápido são do tipo esfera 1" NPT passagem plena, marca MGA®, com atuadores 

pneumáticos MGA DA20, com válvulas Parker® para abertura e fechamento em inox, 

modelo (Parker npvn3-5150-50 (DT 4260)) e ligações elétricas por dispositivo Parker 

(PVN49, 24 Vcc, 2,5 W), com tempo de fechamento e abertura de 0,11 s. 

 

 

 

Figura A.11 – Válvulas de fechamento rápido. 

 

Ar
Óleo

Água



Apêndice A  255 

 

EESC-USP  Marcelo Souza de Castro 

A linha de testes é composta por 8 tubos de borosilicato de 1,5 m de comprimento e 

26mm de diâmetro interno, unidas por luvas de PVC. (Figura A.12). 

 

 

 

Figura A.12 – Luvas de união dos tubos de vidro. 

 

A linha de testes sobre uma estrutura metálica e através de um sistema de cabos e 

manivela permite sua inclinação entre -35° e +35° da horizontal (Figura A.13). 

 

 

 

Figura A.13 – Estrutura e sistema de inclinação. 
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A inclinação da estrutura é medida por um inclinômetro Bosch® modelo DNM 60L, 

com precisão de 0,1° (Figura A.14). 

 

 

 

Figura A.14 – Medidor de inclinação Bosch DNM 60 L. 

 

 

A.1.4 Sistema de separação de fluidos 

 

 

Após a passagem pela seção de testes os fluidos são direcionados ao sistema de 

separação. Este sistema é composto de dois separadores. O primeiro separa as fases gasosa e 

líquida, através de um tanque aberto para atmosfera; este foi projetado de forma que a mistura 

entre junto à parede para maior eficiência de separação (Figura A.15).   

 

 

 

Figura A.15 – Tanque de separação gás-líquido. 
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O segundo é um separador líquido-líquido do tipo placas coalescentes e foi 

especialmente projetado para acelerar a separação das fases que compõem a mistura líquida 

(Figura A.16). 

 

 

 

Figura A.16 – Separador óleo-água. 

 

Após a separação os fluidos (óleo e água) são direcionados aos tanques de estocagem 

(Figura A.1). 

 

 

A.2 Suprimento de ar 

 

 

O suprimento de ar é feito por um compressor de parafuso Schulz® Modelo SCR 3030 

de 50 kW, trabalhando a uma pressão de 7,5 bar e como vazão máxima de 3511 l/min (Figura 

A. 17). 
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Figura A. 17 - Compressor de ar. 

 

Torres de resfriamento por água e um trocador de calor casco-tubo refrigeram o ar 

comprimido pelo compressor (Figuras A.18 e A.19).  

 

 

 

Figura A.18 – Torre de resfriamento. 
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Figura A.19 – Trocador de calor casca-tubo. 

 

Após este processo o ar é direcionado a tanques (pulmões) que asseguram a 

manutenção da pressão e vazão nas linhas de testes e equipamentos pneumáticos. (Figura 

A.20). O ar é tratado através de filtros SMC® de separação de óleo e umidade. 

 

 

 

Figura A.20 – Tanque de ar. 

 

O controle do suprimento de ar é feito através de servo-válvulas eletro-pneumáticas 

Valtek® (Figura A.21); o suprimento é divido em três linhas: a primeira com vazão máxima 

de 100 m³/h, a segunda com vazão máxima de 40 m³/h e a menor com vazão máxima de 14 

m³/h. 
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Figura A.21 – Servo-válvula eletro-pneumática para controle das linhas de ar. 

 

 

A.2.1 Medidores de vazão de ar 

 

 

As medições de vazão de ar são feitas a partir de sensores de vazão do tipo turbina da 

marca Contech®. São três medidores de vazão para diferentes faixas: o primeiro, modelo 

G50, com faixa de medição de 34 a 340 m³/h com diâmetro nominal interno de 2" (Figura 

A.22); o segundo, modelo G25, com faixa de medição entre 8,5 e 85 m³/h e diâmetro nominal 

interno de 1" (Figura A.23) e o terceiro, modelo G9, com faixa de medição entre 0,85 e 8,5 

m³/h e diâmetro nominal interno de 3/8" (Figura A.24). Todos possuem precisão de +/- 1 % 

da leitura na faixa entre 10 e 100 % da vazão máxima. 
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Figura A.22 – Medidor de vazão de ar turbina (Contech® G50). 

 

 

 

Figura A.23 – Medidor de vazão de ar turbina (Contech® G25). 
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Figura A.24 – Medidor de vazão de ar turbina (Contech® G9). 

 

 

A.3 Transdutores de pressão 

 

 

A instrumentação de análise inclui sensores de pressão de resposta rápida para a 

medida da perda de carga total e diferencial da marca Validyne®, como demodulador de sinal 

modelo CD-23 (Figura A.25) e transdutor de pressão DP-15 (Figura A.26) que pode ser 

utilizado para medidas em diversas faixas apenas com a troca do diafragma interno. 

 

 

Figura A.25 – Demodulador Validyne® CD-23. 
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Figura A.26- Transdutor de pressão diferencial Validyne® DP-15 e diafragmas. 

 

 

A.4 Interfaces A/D 

 

 

Um microcomputador equipado com sistema de aquisição integra os sinais medidos, 

tanto de operação quanto de análise, assim como os sinais de comando das servo-válvulas e 

dos variadores de frequência (Figura A. 27). 

 

 

 

Figura A.27 – Microcomputador para aquisição de dados e controle. 

 

A comunicação do microcomputador com os equipamentos a serem controlados é feita 

via protocolo TCP/IP, um conversor TCP/IP - PROFIBUS para conversão dos sinais em 
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controle 4-20 mA. Um quadro de comando foi instalado para acomodar todos os 

equipamentos de transmissão (Figura A.28). 

 

 

 

Figura A.28 – Quadro de comando com receptor TCP/IP e conversor TCP/IP - PROFIBUS. 

 

O sistema de aquisição e controle utilizado no presente trabalho é formado por uma 

placa modelo NI PCI-6224 da National Instruments instalada em um computador e 

reconhecida pela plataforma Labview 8.6 (Figura A.29). A placa de aquisição possui 16 bits 

de resolução, 48 canais digitais, 32 canais analógicos de tensão e capacidade para 250 mil 

amostras simultâneas por segundo. A grande maioria dos sensores utilizados nos ensaios 

experimentais envia um sinal de corrente que varia de 4 a 20 mA. Para que os sinais enviados 

pelos sensores sejam reconhecidos pela placa de aquisição, encontra-se instalado na entrada 

da placa de aquisição um bloco conversor com resistências de 250 Ohms que converte os 

sinais de corrente em sinais de tensão. Este bloco está ilustrado pela Figura A.30. 
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Figura A.29 – Placa de aquisição NI PCI 6224. 

 

 

 

Figura A.30 – Bloco conversor do sinal de corrente em sinal de tensão. 

 

 

A.5 Aferição dos medidores de vazão 

 

 

Nesta seção serão apresentadas a aferição realizada antes do início dos experimentos. 

Os medidores de vazão foram aferidos/calibrados pela técnica gravimétrica, utilizando uma 

balança digital de precisão de 5 g e cronômetro. 
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A.5.1 Medidores de vazão de água 

 

 

A aferição foi feita considerando a massa específica da água de aproximadamente 1 

kg/dm³. 

 

 

A.5.1.1 Baixas vazões 

 

 

Medidor da marca Badgermeter®, modelo OGT HF ½” (Figura A.5). A aferição foi 

realizada e os pontos medidos pela técnica gravimétrica quando comparados com os valores 

fornecidos pelo medidor mostraram boa concordância, com diferença sempre inferior a 1 %. 

 

Tabela A.1 – Testes para aferição de medidor de baixas vazões de água. 

 

Medida 
Tempo 

[s] 

Vazão medidor 

[l/min] 

Massa de água 

[kg] 

Vazão calculada 

[l/min] 

Diferença 

[% ] 

1 42,8 12,29 8,83 12,38 -0,72 

2 50,05 11,87 9,92 11,89 -0,19 

3 54,73 11,79 10,78 11,82 -0,24 

4 34,41 13,12 7,57 13,2 -0,61 

5 22,33 23,38 8,695 23,36 0,07 

6 18,5 29,63 9,14 29,64 -0,04 

7 41,57 8,4 5,82 8,40 -0,003 
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Figura A.31 – Aferição do medidor de vazão para baixas vazões de água. 

 

 

A.5.1.2 Altas vazões 

 

 

Medidor da marca Oval®, modelo Ex – Delta, do tipo vórtices (Figura A.6). A 

aferição foi realizada e os pontos medidos pela técnica gravimétrica quando comparados com 

os valores fornecidos pelo medidor mostraram boa concordância, com diferença não superior 

a 3 %. 

 

Tabela A.2 – Testes para aferição de medidor de altas vazões de água. 

 

Medição 
Tempo 

[s] 

Vazão medidor 

[l/min] 
Massa [kg] 

Vazão calculada 

[l/min] 

Diferença 

[% ] 

1 6,3 97,8 10,17 96,86 0,96 

2 6,94 90,1 10,52 90,95 -0,94 

3 7,17 85,2 9,89 82,76 2,86 

4 13,15 45,7 9,94 45,35 0,76 
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Figura A.32 – Aferição do medidor de vazão para altas vazões de água. 

 

 

A.5.2 Medidores de vazão de óleo 

 

 

A aferição foi feita considerando a massa específica do óleo de 0,88 kg/dm³. 

 

 

A.5.2.1 Baixas vazões 

 

 

Medidor para baixas vazões de óleo, Oval M - III, modelo LSF-45L (Figura A.7). A 

calibração foi realizada, sendo levantada uma curva para o medidor. A diferença entre os 

pontos medidos pela técnica gravimétrica, e a leitura fornecida pelo medidor, mostraram boa 

concordância, apesar de no limiar inferior do medidor esta ter se aproximado de 11 %. Mas 

mantendo-se na média em torno de 2 % a 3 %. 
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Tabela A.3 – Testes para calibração de medidor de baixas vazões de óleo. 

 

Medida Tempo [s] 
Vazão medidor 

[l/min] 

Massa 

[kg] 

Vazão calculada 

[l/min] 

Diferença 

[% ] 

Ida 

1 136,7 0,3 0,59 0,29 -1,91 

2 103,99 0,6 0,84 0,55 -7,661 

3 88,77 0,9 1,1 0,84 -6,121 

4 49,55 1,2 0,87 1,2 -0,24 

5 32,23 1,6 0,74 1,57 -2,16 

6 41,34 2,1 1,25 2,06 -1,83 

7 31,08 2,55 1,15 2,52 -1,07 

8 30,7 3,3 1,45 3,23 -2,08 

9 31,91 3,675 1,70 3,64 -0,87 

10 32,62 3,6 1,72 3,60 0,15 

11 30,99 4,2 1,96 4,32 2,93 

12 31,98 5,1 2,39 5,09 -0,09 

13 30,02 6 2,63 5,97 -0,44 

Medida Tempo [s] 
Vazão medidor 

[l/min] 

Massa 

[kg] 

Vazão calculada 

[l/min] 

Diferença 

[% ] 

Volta 

1 30,46 6 2,63 5,90 -1,69 

2 29,66 5,25 2,27 5,23 -0,38 

3 29,99 4,42 1,95 4,43 0,18 

4 31,42 3,75 1,72 3,74 -0,17 

5 31,69 3,22 1,47 3,16 -1,93 

6 30,46 2,55 1,10 2,47 -3,00 

7 32,14 2,1 0,96 2,04 -3,02 

8 30,12 1,55 0,67 1,53 -1,42 

9 50,16 1,12 0,81 1,11 -1,52 

10 35,25 0,82 0,39 0,75 -8,56 

11 56,66 0,52 0,385 0,46 -11,75 
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Figura A.33 – Calibração do medidor de baixas vazões de óleo (vazão crescente). 

 

 

 

Figura A.34 – Calibração do medidor de baixas vazões de óleo (vazão decrescente). 

 

 

A.5.2.2 Altas vazões 

 

 

Os medidores de vazão Oval®, sendo um para altas vazões, modelo Flowpet – EG 

LS5576-430ª (Figura A.8) e um segundo medidor, modelo Flowpet – EG LS5376-430ª 

(Figura A.9) com a mesma precisão do primeiro, foram aferidos um contra o outro 

observando a medição de vazão em série. Ambos apresentavam a mesma resposta para a 

mesma vazão, tanto no seu visor quanto utilizando o sistema de aquisição. 
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A.6 Propriedades físicas dos fluidos utilizados 

 

 

Com o objetivo de verificar a mudança nas propriedades físicas do óleo utilizado nos 

experimentos, medições de massa específica, viscosidade dinâmica, tensão interfacial e 

ângulo de contato estático foram realizadas. A primeira análise foi realizada em setembro de 

2010 e, recentemente, duas amostras foram retiradas entre outubro e novembro de 2012, antes 

e depois da realização de experimentos de levantamento de carta de fluxo e de propriedades 

da onda interfacial do escoamento estratificado líquido-líquido. Os resultados são comparados 

com amostra de óleo ainda não utilizado, que conserva suas características iniciais. 

 

 

A.6.1 Massa específica 

 

 

A massa específica foi medida com a utilização de béquer de 40 ml e balança de 

precisão, com 0,0005 g de precisão. Foram feitas medidas para cada amostra, sendo que os 

valores médios obtidos foram: 

 Massa específica do óleo ainda não utilizado: ρo = 0,824 g/cm³. 

 Massa específica do óleo utilizado em 2010: ρo = 0,828 g/cm³. 

 Massa específica do óleo utilizado em 2012 (início dos experimentos): ρo = 0,849 g/cm³. 

 Massa específica do óleo utilizado em 2012 (final dos experimentos): ρo = 0,854 g/cm³. 

 Massa específica da água do processo: ρa = 0,988 g/cm³. 

Utilizando o modelo homogêneo para previsão da massa específica de mistura em 

função da fração volumétrica das fases: 

 

 1m o w o o      
 (3.1) 

 

obtém-se uma fração volumétrica de óleo de 84,8 % no início e de 81,5 % no final dos testes; 

portanto, tem-se uma fração volumétrica de água de 15,2 % e 18,5 % respectivamente. Em 

2010, a fração volumétrica de óleo medida foi de 97 %; assim, a mistura continha, à época, 3 
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% de água. Percebe-se um claro aumento da massa específica devido à presença de gotículas 

de água presas no óleo. 

 

Tabela A.4 – Testes de massa específica 

 

Amostra Massa específica [g/mL] 
Diferença em relação ao óleo 

limpo [% ] 

Óleo Limpo 0,824 - 

Óleo Usado 2010 0,828 0,36 

Óleo Usado 2012 – 

Início 
0,849 2,53 

Óleo Usado 2012 - 

Final 
0,854 3,14 

 

 

A.6.2 Viscosidade dinâmica 

 

 

A viscosidade dinâmica do óleo foi medida utilizando um reômetro da marca 

Brookfield, modelo LVDV-III+ com rotor SC4-18. O aparelho é formado por dois cilindros 

concêntricos, sendo um deles móvel. A partir de determinada rotação, o torque necessário é 

medido e assim, a viscosidade é medida através da lei de Newton da viscosidade. 

 

 

 

Figura A.35 – Reômetro – LVDV-III+ 

 

A viscosidade foi medida em função da temperatura do óleo (10 °C – 50 °C). A 

temperatura foi variada com a utilização de banho termostático acoplado ao reômetro. A 
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Figura A.36 apresenta a variação da viscosidade do óleo limpo padrão (Shell Vitrea 100) 

ainda não utilizado, com sua respectiva linha de tendência.  

 

 

 

Figura A.36 - Viscosidade do óleo padrão (Shell Vitrea100 não utilizado em testes) em função da temperatura. 

 

A Figura A.37 apresenta a variação da viscosidade com a temperatura do óleo usado em 

2010 (Shell Vitrea 100 com 3 % de água), enquanto a linha representa a função exponencial 

que ajusta os dados. 

 

 

 

Figura A.37 - Viscosidade do óleo usado em 2010 (Shell Vitrea 100 utilizado em testes) em função da 

temperatura. 
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A Figura A.38 apresenta a variação da viscosidade com a temperatura do óleo usado em 

2012 (Shell Vitrea 100 com 15,2 % de água), amostra retirada no inicio dos experimentos, 

enquanto a linha representa a função exponencial que ajusta os dados. 

 

 

 

Figura A.38 - Viscosidade do óleo usado em 2012 no início dos experimentos (Shell Vitrea 100 utilizado em 

testes) em função da temperatura. 

 

A Figura A.39 apresenta a variação da viscosidade com a temperatura do óleo usado em 

2012 (Shell Vitrea 100 com 18,5 % de água), amostra retirada no final dos experimentos, 

enquanto a linha representa a função exponencial ajusta os dados. 

 

 

 

Figura A.39 - Viscosidade do óleo usado em 2012 no final dos experimentos (Shell Vitrea 100 utilizado em 

testes) em função da temperatura. 
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A Figura A.40 apresenta os dados obtidos para viscosidade; percebe-se que, até o 

momento, não houve variação significativa no valor da viscosidade dinâmica do óleo devido a 

presença de água. A variação média está em 1,94 % para o óleo de 2010, e de 6,93 % e 8,12 

% para o óleo de 2012 no inicio e final dos testes, respectivamente. 

As correlações levantadas para viscosidade do óleo são utilizadas junto com a 

temperatura medida pelos termopares para definição das características do óleo que serão 

utilizadas nos programas de simulação. 

 

 

 

Figura A.40 - Viscosidade do óleo usado e óleo limpo em função da temperatura. 

 

 

A.6.3 Tensão interfacial óleo–água 

 

 

A tensão interfacial óleo-água foi medida utilizando um tensiômetro óptico (marca 

KSV, modelo CAM 200, Figura A.41), que consiste em um sistema formado por uma câmara 

onde se coloca um dos fluidos e uma gota é gerada através de uma seringa e agulha. A gota é 

filmada, e a imagem é repassada a um programa de computador que mede as dimensões e 

pelo modelo de Young-Laplace determina a tensão interfacial. 
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Figura A.41 – Medidor de tensão interfacial e ângulo de contato, modelo CAM 200, marca KSV. 

 

A Figura A.42 mostra a imagem de uma gota obtida pela câmara. 

 

 

 

Figura A.42 – Gota de óleo em água (imagem invertida pelo software de medição de tensão interfacial). 

 

A Figura A.43 apresenta os valores médios de tensão interfacial obtidos para cada 

temperatura, entre 10°C e 40°C do óleo utilizado em 2010. A linha apresenta uma curva 

exponencial que correlaciona os valores. Em cada temperatura foram feitas cerca de quatro 

medidas de tensão interfacial, sendo que cada medida corresponde a uma média de 5 fotos 

tiradas pelo computador. 
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Figura A.43 - Tensão interfacial do óleo usado em função da temperatura. 

 

Devido a limitações da bancada utilizada para medir tensão interfacial, em 2012 

somente foi possível realizar a medição à temperatura ambiente, que na sala onde o 

equipamento está é controlada e mantida em torno de 21°C. 

 

Tabela A.5 – Testes de tensão interfacial 

 

Experimento 
Óleo no início dos experimentos Óleo no final dos experimentos 

Tensão Interfacial [mN/m] Tensão Interfacial [mN/m] 

1 30,5 47,5 

2 48,5 43,5 

3 47,1 40,1 

4 43,3 48,8 

5 47,3 45,7 

6 43,7 49,8 

7 41,1 46,2 

8 37,4 41,2 

9 46,8 49,1 

10 40,6 43,5 

Média 42,6 45,5 

 

À temperatura de 21°C a amostra de 2010 apresenta tensão interfacial de 

aproximadamente 32,8 mN/m; percebe-se que houve uma grande alteração na tensão 

interfacial com o aumento da quantidade de água dissolvida no óleo. 
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A.6.4 Ângulo de contato 

 

 

O ângulo de contato foi medido utilizando o mesmo aparelho utilizado nas medidas de 

tensão interfacial, utilizando um aquário com a água do processo (mistura de água e óleo), 

uma placa do mesmo vidro da tubulação (borosilicato) e o óleo usado nos testes nas diversas 

instalações do NETeF. A Figura A.44 mostra uma foto da gota aderida à placa de vidro 

borosilicato. A imagem está invertida e a placa de vidro foi mantida dentro da água do 

processo por um dia, para simular as condições de teste do laboratório. O mesmo 

procedimento foi utilizado em 2010 e em 2012.  

Em 2010 foram feitos 15 experimentos, sendo que o valor médio do ângulo de contato 

está presente na Tabela A.6 (151°). 

 

 

 

Figura A.44 – Gota aderida a superfície do vidro de borosilicato. 

 

  



Apêndice A  279 

 

EESC-USP  Marcelo Souza de Castro 

Tabela A.6 – Valores medidos de ângulo de contato em 2010. 

 

Teste 
Ângulo de contato [esq.] 

[°] 

Ângulo de contato [dir.] 

[°] 

Ângulo de contato [médio] 

[°] 

1 114 154 134 

2 162 165 164 

3 148 149 149 

4 153 166 159 

5 147 160 153 

6 135 141 138 

7 148 159 153 

8 147 167 157 

9 143 165 154 

10 144 168 156 

11 137 158 148 

12 143 160 151 

13 150 155 153 

14 143 145 144 

15 143 151 147 

Média 144 158 151 

 

 

 

Figura A.45 - Ângulo de contato médio em função do teste em 2010. 

 

Em 2012, as duas diferentes amostras foram submetidas ao mesmo tipo de teste. Cada 

teste é composto por 10 imagens; uma média do ângulo de contato de cada uma das imagens é 

feita. No final, obtemos o ângulo de contato médio do trio água do processo-óleo-vidro de 

borossilicato. 
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Tabela A.7 – Ângulo de contato – 2012 

 

Testes 
Óleo no início dos experimentos Óleo no final dos experimentos 

Ângulo de contato médio[°] Ângulo de contato médio[°] 

1 162 158 

2 150 171 

3 154 146 

4 146 158 

5 160 124 

6 155 145 

Média 155 150 

 

Percebe-se que o ângulo de contato não se alterou significantemente com a mudança da 

massa específica do óleo. 



Apêndice B  281 

 

EESC-USP  Marcelo Souza de Castro 

APÊNDICE B - DADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Este capítulo apresentará tabelas que detalham os pontos experimentais levantados no 

presente trabalho e incertezas experimentais relacionadas. 

 

 

B.1 Levantamento de carta de fluxo e queda de pressão bifásica 

 

 

Tabela B.1 - Dados de queda de pressão bifásica e padrão de escoamento. 

 

Teste 
Uos 

[m/s] 

Incerteza 

Uos 

[m/s] 

Uws 

[m/s] 

Incerteza 

Uws 

[m/s] 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Incerteza 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Gradiente 

de pressão 

[Pa/m] 

Incerteza 

gradiente de 

pressão 

[Pa/m] 

Padrão de  

escoamento  

observado 

1 0,02 0,0001 0,03 0,000375 110,86 35 36,95 11,67 ST 

2 0,02 0,0001 0,05 0,000625 118,69 35 39,56 11,67 SW 

3 0,02 0,0001 0,09 0,001125 166,06 35 55,35 11,67 SW 

4 0,02 0,0001 0,13 0,001625 262,27 35 87,42 11,67 SW 

5 0,02 0,0001 0,16 0,002 370,10 35 123,37 11,67 SW 

6 0,02 0,0001 0,2 0,0025 503,26 35 167,75 11,67 SW 

7 0,02 0,0001 0,23 0,002875 595,42 35 198,47 11,67 SW&MI 

8 0,02 0,0001 0,27 0,003375 466,09 35 155,36 11,67 SW&MI 

9 0,02 0,0001 0,3 0,00375 388,17 35 129,39 11,67 SW&MI 

10 0,02 0,0001 0,35 0,004375 78,20 35 26,07 11,67 G 

11 0,02 0,0001 0,38 0,00475 131,84 35 43,95 11,67 G 

12 0,02 0,0001 0,42 0,00525 188,35 35 62,78 11,67 G 

13 0,02 0,0001 0,47 0,005875 - 35 - - G 

14 0,02 0,0001 0,55 0,006875 - 35 - - G 

15 0,02 0,0001 1 0,0125 - 35 - - G 

16 0,02 0,0001 1,22 0,01525 2803,03 35 934,34 11,67 G 

17 0,04 0,0002 0,02 0,00025 423,31 35 141,10 11,67 ST 

18 0,04 0,0002 0,05 0,000625 293,52 35 97,84 11,67 SW 

19 0,04 0,0002 0,09 0,001125 400,51 35 133,50 11,67 SW 

20 0,04 0,0002 0,13 0,001625 505,82 35 168,61 11,67 SW 

21 0,04 0,0002 0,16 0,002 598,73 35 199,58 11,67 SW 

22 0,04 0,0002 0,2 0,0025 711,33 35 237,11 11,67 SW 

23 0,04 0,0002 0,23 0,002875 769,78 35 256,59 11,67 SW&MI 

24 0,04 0,0002 0,27 0,003375 574,84 35 191,61 11,67 SW&MI 

25 0,04 0,0002 0,3 0,00375 343,17 35 114,39 11,67 SW&MI 

26 0,04 0,0002 0,4 0,005 225,89 35 75,30 11,67 G 

27 0,04 0,0002 0,7 0,00875 970,82 35 323,61 11,67 G 
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Teste 
Uos 

[m/s] 

Incerteza 

Uos 

[m/s] 

Uws 

[m/s] 

Incerteza 

Uws 

[m/s] 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Incerteza 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Gradiente 

de pressão 

[Pa/m] 

Incerteza 

gradiente de 

pressão 

[Pa/m] 

Padrão de  

escoamento  

observado 

28 0,04 0,0002 1 0,0125 2047,14 35 682,38 11,67 G 

29 0,04 0,0002 1,22 0,01525 3010,00 35 1003,33 11,67 G 

30 0,06 0,0003 0,02 0,00025 660,60 35 220,20 11,67 ST 

31 0,06 0,0003 0,05 0,000625 539,59 35 179,86 11,67 SW 

32 0,06 0,0003 0,09 0,001125 605,65 35 201,88 11,67 SW 

33 0,06 0,0003 0,13 0,001625 727,08 35 242,36 11,67 SW 

34 0,06 0,0003 0,16 0,002 804,78 35 268,26 11,67 SW 

35 0,06 0,0003 0,2 0,0025 1250,95 35 416,98 11,67 SW&MI 

36 0,06 0,0003 0,23 0,002875 1145,90 35 381,97 11,67 SW&MI 

37 0,06 0,0003 0,27 0,003375 689,52 35 229,84 11,67 G 

38 0,06 0,0003 0,4 0,005 684,76 35 228,25 11,67 G 

39 0,06 0,0003 0,7 0,00875 1410,87 35 470,29 11,67 G 

40 0,06 0,0003 1 0,0125 2550,43 35 850,14 11,67 G 

41 0,06 0,0003 1,22 0,01525 3476,18 35 1158,73 11,67 G 

42 0,08 0,0004 0,02 0,00025 1602,13 35 534,04 11,67 ST 

43 0,08 0,0004 0,05 0,000625 1381,85 35 460,62 11,67 SW 

44 0,08 0,0004 0,09 0,001125 1372,49 35 457,50 11,67 SW 

45 0,08 0,0004 0,13 0,001625 1479,94 35 493,31 11,67 SW 

46 0,08 0,0004 0,16 0,002 1530,56 35 510,19 11,67 SW 

47 0,08 0,0004 0,2 0,0025 1569,34 35 523,11 11,67 SW&MI 

48 0,08 0,0004 0,23 0,002875 1237,16 35 412,39 11,67 SW&MI 

49 0,08 0,0004 0,27 0,003375 689,93 35 229,98 11,67 SW&MI 

50 0,08 0,0004 0,4 0,005 754,05 35 251,35 11,67 P 

51 0,08 0,0004 0,7 0,00875 1458,76 35 486,25 11,67 P 

52 0,08 0,0004 1 0,0125 2622,56 35 874,19 11,67 G 

53 0,08 0,0004 1,22 0,01525 3582,44 35 1194,15 11,67 Do/w&w 

54 0,1 0,0005 0,02 0,00025 3066,69 35 1022,23 11,67 ST 

55 0,1 0,0005 0,05 0,000625 2436,53 35 812,18 11,67 SW 

56 0,1 0,0005 0,09 0,001125 2277,86 35 759,29 11,67 SW 

57 0,1 0,0005 0,13 0,001625 2138,72 35 712,91 11,67 SW 

58 0,1 0,0005 0,16 0,002 1382,00 35 460,67 11,67 SW&MI 

59 0,1 0,0005 0,2 0,0025 - 35 - - SW&MI 

60 0,1 0,0005 0,23 0,002875 965,81 35 321,94 11,67 P 

61 0,1 0,0005 0,27 0,003375 679,58 35 226,53 11,67 P 

62 0,1 0,0005 0,4 0,005 765,49 35 255,16 11,67 P 

63 0,1 0,0005 0,7 0,00875 1417,19 35 472,40 11,67 G 

64 0,1 0,0005 1 0,0125 2581,58 35 860,53 11,67 G 

65 0,1 0,0005 1,22 0,01525 3444,95 35 1148,32 11,67 Do/w&w 

66 0,12 0,0006 0,02 0,00025 2922,01 35 974,00 11,67 ST 

67 0,12 0,0006 0,05 0,000625 2656,92 35 885,64 11,67 SW 

68 0,12 0,0006 0,09 0,001125 2225,67 35 741,89 11,67 SW 

69 0,12 0,0006 0,13 0,001625 2354,02 35 784,67 11,67 SW 

70 0,12 0,0006 0,16 0,002 2218,90 35 739,63 11,67 SW&MI 
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Teste 
Uos 

[m/s] 

Incerteza 

Uos 

[m/s] 

Uws 

[m/s] 

Incerteza 

Uws 

[m/s] 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Incerteza 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Gradiente 

de pressão 

[Pa/m] 

Incerteza 

gradiente de 

pressão 

[Pa/m] 

Padrão de  

escoamento  

observado 

71 0,12 0,0006 0,2 0,0025 1478,56 35 492,85 11,67 SW&MI 

72 0,12 0,0006 0,23 0,002875 716,29 35 238,76 11,67 P 

73 0,12 0,0006 0,27 0,003375 920,59 35 306,86 11,67 P 

74 0,12 0,0006 0,4 0,005 - 35 - - P 

75 0,12 0,0006 0,7 0,00875 1538,49 35 512,83 11,67 G 

76 0,12 0,0006 1 0,0125 2650,46 35 883,49 11,67 G 

77 0,12 0,0006 1,22 0,01525 3651,08 35 1217,03 11,67 Do/w&w 

78 0,14 0,0007 0,02 0,00025 5236,06 35 1745,35 11,67 ST 

79 0,14 0,0007 0,05 0,000625 2498,79 35 832,93 11,67 SW 

80 0,14 0,0007 0,09 0,001125 2638,46 35 879,49 11,67 SW 

81 0,14 0,0007 0,13 0,001625 2528,51 35 842,84 11,67 SW 

82 0,14 0,0007 0,16 0,002 2206,43 35 735,48 11,67 SW&MI 

83 0,14 0,0007 0,2 0,0025 1819,60 35 606,53 11,67 SW&MI 

84 0,14 0,0007 0,23 0,002875 1183,41 35 394,47 11,67 SW&MI 

85 0,14 0,0007 0,27 0,003375 1046,56 35 348,85 11,67 G 

86 0,14 0,0007 0,4 0,005 1015,78 35 338,59 11,67 G 

87 0,14 0,0007 0,7 0,00875 - 35 - - P 

88 0,14 0,0007 0,85 0,010625 2183,94 35 727,98 11,67 P 

89 0,14 0,0007 1 0,0125 2806,85 35 935,62 11,67 P 

90 0,14 0,0007 1,22 0,01525 3837,68 35 1279,23 11,67 P 

91 0,16 0,0008 0,02 0,00025 3739,04 35 1246,35 11,67 ST 

92 0,16 0,0008 0,05 0,000625 2230,90 35 743,63 11,67 SW 

93 0,16 0,0008 0,09 0,001125 2454,34 35 818,11 11,67 SW 

94 0,16 0,0008 0,12 0,0015 2489,12 35 829,71 11,67 SW 

95 0,16 0,0008 0,16 0,002 2417,14 35 805,71 11,67 SW 

96 0,16 0,0008 0,2 0,0025 1914,31 35 638,10 11,67 SW&MI 

97 0,16 0,0008 0,23 0,002875 1117,69 35 372,56 11,67 G 

98 0,16 0,0008 0,27 0,003375 1173,40 35 391,13 11,67 G 

99 0,16 0,0008 0,33 0,004125 931,92 35 310,64 11,67 G 

100 0,16 0,0008 0,4 0,005 1027,71 35 342,57 11,67 G 

101 0,16 0,0008 0,55 0,006875 1368,51 35 456,17 11,67 P 

102 0,16 0,0008 0,7 0,00875 1727,95 35 575,98 11,67 P 

103 0,16 0,0008 1 0,0125 2876,40 35 958,80 11,67 P 

104 0,16 0,0008 1,22 0,01525 3919,81 35 1306,60 11,67 P 

105 0,18 0,0009 0,03 0,000375 2983,67 35 994,56 11,67 SW 

106 0,18 0,0009 0,05 0,000625 2934,81 35 978,27 11,67 SW 

107 0,18 0,0009 0,09 0,001125 2952,90 35 984,30 11,67 SW 

108 0,18 0,0009 0,12 0,0015 2990,02 35 996,67 11,67 SW 

109 0,18 0,0009 0,16 0,002 2742,03 35 914,01 11,67 SW 

110 0,18 0,0009 0,2 0,0025 2155,68 35 718,56 11,67 SW&MI 

111 0,18 0,0009 0,23 0,002875 1280,99 35 427,00 11,67 SW&MI 

112 0,18 0,0009 0,27 0,003375 979,03 35 326,34 11,67 G 

113 0,18 0,0009 0,33 0,004125 1039,56 35 346,52 11,67 G 
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Teste 
Uos 

[m/s] 

Incerteza 

Uos 

[m/s] 

Uws 

[m/s] 

Incerteza 

Uws 

[m/s] 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Incerteza 

Queda de 

pressão 

[Pa] 

Gradiente 

de pressão 

[Pa/m] 

Incerteza 

gradiente de 

pressão 

[Pa/m] 

Padrão de  

escoamento  

observado 

114 0,18 0,0009 0,4 0,005 1119,34 35 373,11 11,67 G 

115 0,18 0,0009 0,5 0,00625 1417,31 35 472,44 11,67 P 

116 0,18 0,0009 0,7 0,00875 1816,64 35 605,55 11,67 P 

117 0,18 0,0009 1 0,0125 2949,11 35 983,04 11,67 P 

118 0,18 0,0009 1,22 0,01525 3992,70 35 1330,90 11,67 P 

119 0,2 0,001 0,03 0,000375 4045,91 35 1348,64 11,67 SW 

120 0,2 0,001 0,05 0,000625 3835,37 35 1278,46 11,67 SW 

121 0,2 0,001 0,09 0,001125 3601,25 35 1200,42 11,67 SW 

122 0,2 0,001 0,12 0,0015 3454,61 35 1151,54 11,67 SW 

123 0,2 0,001 0,16 0,002 2780,88 35 926,96 11,67 SW&MI 

124 0,2 0,001 0,2 0,0025 1822,80 35 607,60 11,67 SW&MI 

125 0,2 0,001 0,23 0,002875 1182,89 35 394,30 11,67 G 

126 0,2 0,001 0,27 0,003375 955,25 35 318,42 11,67 G 

127 0,2 0,001 0,33 0,004125 1024,34 35 341,45 11,67 G 

128 0,2 0,001 0,4 0,005 - 35 - - G 

129 0,2 0,001 0,5 0,00625 1486,95 35 495,65 11,67 P 

130 0,2 0,001 0,7 0,00875 1820,63 35 606,88 11,67 P 

131 0,2 0,001 1 0,0125 2918,55 35 972,85 11,67 P 

132 0,2 0,001 1,22 0,01525 3915,25 35 1305,08 11,67 P 

133 0,22 0,0011 0,03 0,000375 4097,04 35 1365,68 11,67 SW 

134 0,22 0,0011 0,05 0,000625 4016,03 35 1338,68 11,67 SW 

135 0,22 0,0011 0,09 0,001125 3899,02 35 1299,67 11,67 SW 

136 0,22 0,0011 0,12 0,0015 3433,25 35 1144,42 11,67 SW 

137 0,22 0,0011 0,16 0,002 2915,04 35 971,68 11,67 SW 

138 0,22 0,0011 0,2 0,0025 1833,13 35 611,04 11,67 SW&MI 

139 0,22 0,0011 0,23 0,002875 998,94 35 332,98 11,67 G 

140 0,22 0,0011 0,27 0,003375 960,29 35 320,10 11,67 G 

141 0,22 0,0011 0,33 0,004125 1023,36 35 341,12 11,67 G 

142 0,22 0,0011 0,4 0,005 1170,00 35 390,00 11,67 G 

143 0,22 0,0011 0,5 0,00625 1527,43 35 509,14 11,67 P 

144 0,22 0,0011 0,7 0,00875 1813,31 35 604,44 11,67 P 

145 0,22 0,0011 1 0,0125 2932,99 35 977,66 11,67 P 

146 0,22 0,0011 1,22 0,01525 3985,99 35 1328,66 11,67 P 

147 0,25 0,00125 0,03 0,000375 6269,64 35 2089,88 11,67 SW 

148 0,25 0,00125 0,05 0,000625 5684,70 35 1894,90 11,67 SW 

149 0,25 0,00125 0,09 0,001125 5376,20 35 1792,07 11,67 SW 

150 0,25 0,00125 0,12 0,0015 4070,74 35 1356,91 11,67 SW 

151 0,25 0,00125 0,16 0,002 2955,74 35 985,25 11,67 SW&MI 

152 0,25 0,00125 0,2 0,0025 1682,64 35 560,88 11,67 G 

153 0,25 0,00125 0,23 0,002875 1096,28 35 365,43 11,67 G 

154 0,25 0,00125 0,27 0,003375 1087,90 35 362,63 11,67 G 

155 0,25 0,00125 0,33 0,004125 1137,72 35 379,24 11,67 G 

156 0,25 0,00125 0,4 0,005 1413,29 35 471,10 11,67 A 
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157 0,25 0,00125 0,5 0,00625 1816,79 35 605,60 11,67 A 

158 0,25 0,00125 0,55 0,006875 1614,18 35 538,06 11,67 G 

159 0,25 0,00125 0,6 0,0075 1951,75 35 650,58 11,67 A 

160 0,25 0,00125 0,7 0,00875 1902,04 35 634,01 11,67 A 

161 0,25 0,00125 0,8 0,01 2300,02 35 766,67 11,67 P 

162 0,25 0,00125 1 0,0125 3148,46 35 1049,49 11,67 P 

163 0,25 0,00125 1,22 0,01525 4267,74 35 1422,58 11,67 P 

164 0,28 0,0014 0,03 0,000375 6532,09 35 2177,36 11,67 SW 

165 0,28 0,0014 0,05 0,000625 6079,30 35 2026,43 11,67 SW 

166 0,28 0,0014 0,09 0,001125 6031,90 35 2010,63 11,67 SW 

167 0,28 0,0014 0,12 0,0015 4534,01 35 1511,34 11,67 SW 

168 0,28 0,0014 0,16 0,002 3987,68 35 1329,23 11,67 SW&MI 

169 0,28 0,0014 0,2 0,0025 1954,21 35 651,40 11,67 G 

170 0,28 0,0014 0,23 0,002875 1176,58 35 392,19 11,67 G 

171 0,28 0,0014 0,27 0,003375 1226,49 35 408,83 11,67 G 

172 0,28 0,0014 0,33 0,004125 1433,78 35 477,93 11,67 G 

173 0,28 0,0014 0,4 0,005 2082,24 35 694,08 11,67 A 

174 0,28 0,0014 0,5 0,00625 1673,73 35 557,91 11,67 Do/w&w 

175 0,28 0,0014 0,55 0,006875 2102,59 35 700,86 11,67 A 

176 0,28 0,0014 0,6 0,0075 2106,59 35 702,20 11,67 A 

177 0,28 0,0014 0,7 0,00875 1950,29 35 650,10 11,67 A 

178 0,28 0,0014 0,8 0,01 2359,26 35 786,42 11,67 P 

179 0,28 0,0014 0,9 0,01125 2833,04 35 944,35 11,67 P 

180 0,28 0,0014 1 0,0125 3331,02 35 1110,34 11,67 P 

181 0,28 0,0014 1,22 0,01525 4481,48 35 2987,65 23,33 P 

182 0,31 0,00155 0,03 0,000375 5262,66 35 3508,44 23,33 SW 

183 0,31 0,00155 0,05 0,000625 5248,47 35 3498,98 23,33 SW 

184 0,31 0,00155 0,09 0,001125 5335,14 35 3556,76 23,33 SW 

185 0,31 0,00155 0,12 0,0015 4449,55 35 2966,37 23,33 SW 

186 0,31 0,00155 0,16 0,002 1239,37 35 826,25 23,33 SW&MI 

187 0,31 0,00155 0,2 0,0025 1208,49 35 805,66 23,33 SW&MI 

188 0,31 0,00155 0,23 0,002875 1196,18 35 797,45 23,33 SW&MI 

189 0,31 0,00155 0,3 0,00375 1154,74 35 769,83 23,33 G 

190 0,31 0,00155 0,4 0,005 - 35 - - G 

191 0,31 0,00155 0,45 0,005625 - 35 - - G 

192 0,31 0,00155 0,5 0,00625 1269,23 35 846,15 23,33 G 

193 0,31 0,00155 0,55 0,006875 1378,46 35 918,97 23,33 A 

194 0,31 0,00155 0,65 0,008125 1281,13 35 854,09 23,33 A 

195 0,31 0,00155 0,75 0,009375 1486,23 35 990,82 23,33 A 

196 0,31 0,00155 0,9 0,01125 1941,41 35 1294,27 23,33 A 

197 0,31 0,00155 1,05 0,013125 2385,77 35 1590,51 23,33 A 

198 0,31 0,00155 1,22 0,01525 3004,60 35 2003,07 23,33 A 

199 0,35 0,00175 0,04 0,0005 6236,12 35 4157,41 23,33 SW 
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200 0,35 0,00175 0,07 0,000875 5672,17 35 3781,45 23,33 SW 

201 0,35 0,00175 0,09 0,001125 5533,75 35 3689,17 23,33 SW 

202 0,35 0,00175 0,12 0,0015 4188,64 35 2792,43 23,33 SW 

203 0,35 0,00175 0,16 0,002 - 35 - - G 

204 0,35 0,00175 0,2 0,0025 - 35 - - G 

205 0,35 0,00175 0,23 0,002875 - 35 - - G 

206 0,35 0,00175 0,3 0,00375 1298,29 35 865,53 23,33 G 

207 0,35 0,00175 0,4 0,005 1423,08 35 948,72 23,33 G 

208 0,35 0,00175 0,45 0,005625 1513,01 35 1008,67 23,33 G 

209 0,35 0,00175 0,5 0,00625 1546,96 35 1031,31 23,33 G 

210 0,35 0,00175 0,55 0,006875 1485,39 35 990,26 23,33 A 

211 0,35 0,00175 0,7 0,00875 1736,11 35 1157,41 23,33 A 

212 0,35 0,00175 1,22 0,01525 2939,76 35 1959,84 23,33 A 

213 0,4 0,002 0,04 0,0005 5714,18 35 3809,45 23,33 SW 

214 0,4 0,002 0,07 0,000875 5737,59 35 3825,06 23,33 SW 

215 0,4 0,002 0,09 0,001125 5756,56 35 3837,71 23,33 SW 

216 0,4 0,002 0,12 0,0015 5743,47 35 3828,98 23,33 SW 

217 0,4 0,002 0,16 0,002 - 35 - - G 

218 0,4 0,002 0,2 0,0025 - 35 - - G 

219 0,4 0,002 0,27 0,003375 1413,96 35 942,64 23,33 G 

220 0,4 0,002 0,35 0,004375 1536,48 35 1024,32 23,33 G 

221 0,4 0,002 0,4 0,005 1623,18 35 1082,12 23,33 G 

222 0,4 0,002 0,45 0,005625 1699,85 35 1133,23 23,33 G 

223 0,4 0,002 0,5 0,00625 1383,44 35 922,29 23,33 A 

224 0,4 0,002 0,7 0,00875 1839,57 35 1226,38 23,33 A 

225 0,4 0,002 1 0,0125 2691,11 35 1794,07 23,33 A 

226 0,4 0,002 1,22 0,01525 3358,78 35 2239,19 23,33 A 

227 0,45 0,00225 0,04 0,0005 6412,81 35 4275,21 23,33 SW 

228 0,45 0,00225 0,07 0,000875 6128,69 35 4085,79 23,33 SW 

229 0,45 0,00225 0,09 0,001125 6135,84 35 4090,56 23,33 SW 

230 0,45 0,00225 0,12 0,0015 6279,35 35 4186,23 23,33 SW 

231 0,45 0,00225 0,16 0,002 6297,79 35 4198,53 23,33 SW 

232 0,45 0,00225 0,27 0,003375 3399,02 35 2266,01 23,33 G 

233 0,45 0,00225 0,4 0,005 1851,97 35 1234,65 23,33 G 

234 0,45 0,00225 0,45 0,005625 1452,42 35 968,28 23,33 A 

235 0,45 0,00225 0,7 0,00875 1969,95 35 1313,30 23,33 A 

236 0,45 0,00225 1,22 0,01525 3660,58 35 2440,39 23,33 A 

237 0,5 0,0025 0,1 0,00125 6210,52 35 4140,35 23,33 SW 

238 0,5 0,0025 0,16 0,002 6088,57 35 4059,05 23,33 G 

239 0,5 0,0025 0,3 0,00375 3430,38 35 2286,92 23,33 G 

240 0,5 0,0025 0,4 0,005 1922,40 35 1281,60 23,33 G 

241 0,5 0,0025 0,45 0,005625 1976,41 35 1317,61 23,33 G 

242 0,5 0,0025 0,52 0,0065 1825,41 35 1216,94 23,33 A 
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243 0,5 0,0025 0,9 0,01125 3089,18 35 2059,45 23,33 A 

244 0,5 0,0025 1,22 0,01525 4075,11 35 2716,74 23,33 A 

245 0,6 0,003 0,12 0,0015 6862,50 35 4575,00 23,33 SW 

246 0,6 0,003 0,16 0,002 5679,12 35 3786,08 23,33 G 

247 0,6 0,003 0,3 0,00375 4196,08 35 2797,39 23,33 G 

248 0,6 0,003 0,4 0,005 1858,05 35 1238,70 23,33 G 

249 0,6 0,003 0,55 0,006875 1951,55 35 1301,03 23,33 A 

250 0,6 0,003 0,9 0,01125 3142,42 35 2094,95 23,33 A 

251 0,6 0,003 1,22 0,01525 4176,78 35 2784,52 23,33 A 

252 0,7 0,0035 0,4 0,005 1842,07 35 1228,05 23,33 A 

253 0,7 0,0035 0,6 0,0075 2365,09 35 1576,73 23,33 A 

254 0,7 0,0035 0,8 0,01 2974,58 35 1983,05 23,33 A 

255 0,7 0,0035 1,22 0,01525 4286,96 35 2857,97 23,33 A 

256 0,8 0,004 0,3 0,00375 1429,62 35 953,08 23,33 A 

257 0,8 0,004 0,6 0,0075 2699,21 35 1799,47 23,33 A 

258 0,8 0,004 0,9 0,01125 3726,95 35 2484,63 23,33 A 

259 0,8 0,004 1,22 0,01525 4672,78 35 3115,19 23,33 A 

260 0,9 0,0045 0,3 0,00375 1903,64 35 1269,09 23,33 A 

261 0,9 0,0045 0,6 0,0075 3079,53 35 2053,02 23,33 A 

262 0,9 0,0045 0,9 0,01125 4022,70 35 2681,80 23,33 A 

263 0,9 0,0045 1,22 0,01525 5174,75 35 3449,83 23,33 A 

264 1 0,005 0,3 0,00375 2186,85 35 1457,90 23,33 A 

265 1 0,005 0,6 0,0075 3291,13 35 2194,09 23,33 A 

266 1 0,005 0,9 0,01125 4246,49 35 2830,99 23,33 A 

267 1 0,005 1,22 0,01525 5522,46 35 3681,64 23,33 A 

268 0,02 0,0001 1,5 0,015 2920,23 35 1946,82 23,33 Do/w&w 

269 0,02 0,0001 2 0,02 4509,82 35 3006,55 23,33 Do/w&w 

270 0,04 0,0002 1,5 0,015 2957,78 35 1971,85 23,33 Do/w&w 

271 0,04 0,0002 2 0,02 4499,53 35 2999,69 23,33 Do/w&w 

272 0,06 0,0003 1,5 0,015 2946,82 35 1964,55 23,33 Do/w&w 

273 0,06 0,0003 2 0,02 4621,99 35 3081,33 23,33 Do/w&w 

274 0,08 0,0004 1,5 0,015 4599,82 35 3066,55 23,33 Do/w&w 

275 0,08 0,0004 2 0,02 4591,06 35 3060,71 23,33 Do/w&w 

278 0,1 0,0005 1,5 0,015 2945,17 35 1963,45 23,33 Do/w&w 

279 0,1 0,0005 2 0,02 4603,64 35 3069,09 23,33 Do/w&w 

280 0,12 0,0006 1,5 0,015 2927,83 35 1951,89 23,33 P 

281 0,12 0,0006 2 0,02 4859,37 35 3239,58 23,33 Do/w&w 

282 0,12 0,0006 2,5 0,025 7181,07 35 4787,38 23,33 Do/w&w 

283 0,14 0,0007 1,5 0,015 2978,17 35 1985,45 23,33 P 

284 0,14 0,0007 2 0,02 4888,07 35 3258,71 23,33 Do/w&w 

285 0,14 0,0007 2,5 0,025 7068,81 35 4712,54 23,33 Do/w&w 

286 0,16 0,0008 1,5 0,015 3016,38 35 2010,92 23,33 P 

287 0,16 0,0008 2 0,02 4816,47 35 3210,98 23,33 Do/w&w 
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288 0,16 0,0008 2,5 0,025 - 35 - - Do/w&w 

289 0,16 0,0008 3 0,03 10225,60 35 6817,07 23,33 Do/w&w 

290 0,18 0,0009 1,5 0,015 3049,78 35 2033,19 23,33 P 

291 0,18 0,0009 2 0,02 5007,76 35 3338,51 23,33 Do/w&w 

292 0,18 0,0009 2,5 0,025 7243,93 35 4829,29 23,33 Do/w&w 

293 0,18 0,0009 3 0,03 10315,00 35 6876,67 23,33 Do/w&w 

294 0,2 0,001 1,5 0,015 3101,27 35 2067,51 23,33 P 

295 0,2 0,001 2 0,02 5128,68 35 3419,12 23,33 Do/w&w 

296 0,2 0,001 2,5 0,025 7266,68 35 4844,45 23,33 Do/w&w 

297 0,2 0,001 3 0,03 10416,90 35 6944,60 23,33 Do/w&w 

298 0,22 0,0011 1,5 0,015 3284,15 35 2189,43 23,33 P 

299 0,22 0,0011 2 0,02 5222,02 35 3481,35 23,33 P 

300 0,22 0,0011 2,5 0,025 7535,58 35 5023,72 23,33 Do/w&w 

301 0,22 0,0011 3 0,03 10636,40 35 7090,93 23,33 Do/w&w 

302 0,25 0,00125 1,5 0,015 3282,04 35 2188,03 23,33 Do/w&w 

303 0,25 0,00125 2 0,02 5328,58 35 3552,39 23,33 P 

304 0,25 0,00125 2,5 0,025 7627,51 35 5085,01 23,33 Do/w&w 

305 0,25 0,00125 3 0,03 - 35 - - Do/w&w 

306 0,28 0,0014 1,5 0,015 3332,56 35 2221,71 23,33 P 

307 0,28 0,0014 2 0,02 5445,95 35 3630,63 23,33 Do/w&w 

308 0,28 0,0014 2,5 0,025 7825,26 35 5216,84 23,33 Do/w&w 

309 0,28 0,0014 3 0,03 10942,90 35 7295,27 23,33 Do/w&w 

310 0,31 0,00155 1,5 0,015 3669,94 35 2446,63 23,33 A 

311 0,31 0,00155 2 0,02 5622,12 35 3748,08 23,33 P 

312 0,31 0,00155 2,5 0,025 7954,21 35 5302,81 23,33 P 

313 0,31 0,00155 3 0,03 10991,40 35 7327,60 23,33 Do/w&w 

314 0,35 0,00175 1,5 0,015 3609,44 35 2406,29 23,33 A 

315 0,35 0,00175 2 0,02 5748,95 35 3832,63 23,33 P 

316 0,35 0,00175 2,5 0,025 8057,62 35 5371,75 23,33 Do/w&w 

317 0,35 0,00175 3 0,03 11424,26 35 7616,17 23,33 Do/w&w 

318 0,4 0,002 1,5 0,015 3740,67 35 2493,78 23,33 A 

319 0,4 0,002 2 0,02 5961,19 35 3974,13 23,33 P 

320 0,4 0,002 2,5 0,025 8401,89 35 5601,26 23,33 Do/w&w 

321 0,4 0,002 3 0,03 11874,30 35 7916,20 23,33 Do/w&w 

322 0,5 0,0025 1,5 0,015 - 35 - - A 

323 0,5 0,0025 2 0,02 - 35 - - A 

324 0,5 0,0025 2,5 0,025 8840,76 35 5893,84 23,33 Do/w&w 

325 0,5 0,0025 3 0,03 12114,40 35 8076,27 23,33 Do/w&w 

326 0,6 0,003 1,5 0,015 4565,73 35 3043,82 23,33 Do/w&w 

327 0,6 0,003 2 0,02 6841,00 35 4560,67 23,33 A 

328 0,6 0,003 2,5 0,025 9346,10 35 6230,73 23,33 Do/w&w 

329 0,6 0,003 3 0,03 12683,70 35 8455,80 23,33 Do/w&w 

330 0,7 0,0035 1,5 0,015 4927,23 35 3284,82 23,33 A 
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331 0,7 0,0035 2 0,02 7247,60 35 4831,73 23,33 A 

332 0,7 0,0035 2,5 0,025 - 35 - - Do/w&w 

333 0,8 0,004 1,5 0,015 5401,74 35 3601,16 23,33 A 

334 0,8 0,004 2 0,02 7665,62 35 5110,41 23,33 Do/w&w 

335 0,8 0,004 2,5 0,025 10396,60 35 6931,07 23,33 Do/w&w 

336 0,9 0,0045 1,5 0,015 5776,45 35 3850,97 23,33 A 

337 0,9 0,0045 2 0,02 - 35 - - A 

338 1 0,005 1,5 0,015 6307,62 35 4205,08 23,33 A 

 

 

B.2 Características da onda interfacial 

 

 

Nesta Seção são apresentadas as propriedades geométricas e cinemáticas da onda 

interfacial, bem como o desvio padrão associado a cada medida. 

 

Tabela B.2 - Dados das propriedades da onda interfacial do escoamento estratificado líquido -líquido. 
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2 0,12 0,02 0 0,61 0,42 0,78 0,07 0,03 27,39 10,5 2,7 1,31 

3 0,16 0,02 0 0,69 0,45 1,19 0,11 0,03 29,45 11,33 4 1,93 

6 0,09 0,04 0 0,39 0,59 0,65 0,08 0,05 29,15 14,61 1,1 0,74 

7 0,12 0,04 0 0,48 0,57 0,89 0,12 0,04 27,67 10,43 3,03 1,28 

8 0,16 0,04 0 0,56 0,59 1,31 0,14 0,03 27,26 9,98 3,83 1,61 

10 0,09 0,05 0 0,36 0,66 0,67 0,06 0,04 30,44 14,15 1,59 0,93 

12 0,09 0,06 0 0,33 0,72 0,68 0,16 0,03 25,23 10 2,04 1,01 

13 0,12 0,06 0 0,40 0,71 0,97 0,17 0,03 25,72 9,85 3,02 1,31 

14 0,16 0,06 0 0,48 0,72 1,42 0,19 0,03 25,41 9,87 3,66 1,56 

17 0,09 0,08 0 0,29 0,85 0,71 0,19 0,03 22,01 8,03 1,86 0,95 

18 0,13 0,08 0 0,37 0,83 1,15 0,21 0,03 23,3 8,68 2,85 1,23 

19 0,16 0,08 0 0,42 0,84 1,51 0,22 0,03 23,18 8,99 3,25 1,47 

20 0,05 0,10 0 0,14 1,36 0,46 0,2 0,09 22,35 13,87 0,52 0,48 

21 0,09 0,10 0 0,26 0,97 0,74 0,23 0,02 21,96 7,86 1,81 0,82 

22 0,13 0,10 0 0,33 0,95 1,20 0,24 0,02 22,84 9,31 2,53 1,12 

25 0,09 0,12 0 0,23 1,07 0,76 0,27 0,02 21,07 6,85 1,75 0,78 

26 0,13 0,12 0 0,30 1,07 1,25 0,27 0,03 21,84 8,3 2,4 1,05 

27 0,05 0,14 0 0,12 1,63 0,47 0,28 0,09 20,69 11,64 0,54 0,43 

28 0,09 0,14 0 0,21 1,18 0,78 0,31 0,03 19,47 6,33 1,52 0,7 
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29 0,13 0,14 0 0,28 1,16 1,27 0,32 0,03 20,94 8,13 2,15 0,96 

30 0,05 0,16 0 0,11 1,74 0,47 0,25 0,09 16,79 13,18 0,33 0,41 

31 0,09 0,16 0 0,20 1,28 0,78 0,35 0,02 19,25 5,66 1,46 0,62 

32 0,13 0,16 0 0,26 1,26 1,29 0,35 0,02 19,97 7,5 1,95 0,85 

34 0,05 0,18 0 0,11 1,81 0,46 0,33 0,08 20,8 11,87 0,41 0,33 

35 0,09 0,18 0 0,19 1,38 0,79 0,38 0,02 17,7 5,38 1,36 0,58 

 
0,10 0,02 5 0,42 0,37 0,55 0,04 0,04 36,30 21,75 0,47 0,38 

 
0,14 0,02 5 0,33 0,41 0,90 0,07 0,05 39,04 18,47 0,92 0,55 

 
0,16 0,02 5 0,30 0,43 1,12 0,10 0,04 35,63 14,13 2,59 1,31 

 
0,13 0,04 5 0,47 0,49 0,83 0,10 0,06 40,61 15,82 1,32 0,60 

 
0,15 0,04 5 0,45 0,55 1,13 0,15 0,04 34,20 12,88 3,10 1,27 

 
0,17 0,04 5 0,41 0,55 1,27 0,17 0,03 32,08 11,02 3,88 1,49 

 
0,19 0,04 5 0,38 0,57 1,51 0,17 0,03 33,43 11,92 4,20 1,67 

 
0,23 0,04 5 0,33 0,61 2,04 0,18 0,03 31,79 11,17 3,88 1,56 

 
0,10 0,06 5 0,62 0,62 0,66 0,16 0,06 33,30 13,08 1,54 0,72 

 
0,13 0,06 5 0,56 0,63 0,94 0,15 0,05 34,64 14,95 2,10 1,01 

 
0,16 0,06 5 0,51 0,65 1,27 0,19 0,04 31,33 11,85 3,33 1,33 

 
0,20 0,06 5 0,45 0,68 1,74 0,23 0,03 30,48 10,63 4,28 1,68 

 
0,10 0,08 5 0,67 0,71 0,67 0,20 0,05 31,20 10,65 1,64 0,70 

 
0,13 0,08 5 0,61 0,72 0,96 0,22 0,04 28,89 11,57 2,36 1,14 

 
0,16 0,08 5 0,56 0,74 1,28 0,23 0,04 29,33 10,67 3,26 1,25 

 
0,20 0,08 5 0,50 0,76 1,76 0,26 0,03 29,86 11,25 3,91 1,53 

 
0,10 0,10 5 0,71 0,83 0,71 0,25 0,04 28,83 9,65 1,70 0,74 

 
0,13 0,10 5 0,65 0,83 1,02 0,26 0,04 27,88 10,31 2,41 1,03 

 
0,16 0,10 5 0,60 0,81 1,29 0,28 0,03 26,91 10,19 2,99 1,25 

 
0,20 0,10 5 0,54 0,83 1,76 0,30 0,04 26,77 9,66 3,61 1,41 

 
0,10 0,13 5 0,74 0,94 0,71 0,32 0,03 25,89 7,94 1,59 0,70 

 
0,13 0,13 5 0,69 0,94 1,02 0,31 0,03 24,79 8,58 2,14 0,88 

 
0,16 0,13 5 0,65 0,94 1,35 0,32 0,03 25,16 8,91 2,63 1,07 

 
0,20 0,13 5 0,59 0,96 1,83 0,34 0,03 25,55 9,41 3,15 1,30 

 
0,10 0,16 5 0,77 1,07 0,73 0,38 0,02 23,96 6,97 1,56 0,68 

 
0,13 0,16 5 0,72 1,02 1,00 0,38 0,02 22,51 7,00 2,05 0,85 

 
0,16 0,16 5 0,68 1,03 1,33 0,40 0,02 22,48 8,53 2,37 1,03 

 
0,20 0,16 5 0,63 1,04 1,81 0,40 0,03 23,55 8,73 2,86 1,32 

 
0,10 0,18 5 0,78 1,11 0,70 0,41 0,02 24,83 7,45 1,15 0,54 

 
0,13 0,18 5 0,74 1,10 1,01 0,42 0,02 21,64 6,36 1,78 0,72 

 
0,16 0,18 5 0,70 1,11 1,36 0,43 0,02 21,66 7,72 2,20 0,91 

 
0,20 0,18 5 0,65 1,11 1,85 0,44 0,03 22,48 8,24 2,52 1,09 

 0,13 0,02 10 0,34 0,38 0,76 0,07 0,05 40,00 14,82 1,33 0,66 

 0,16 0,02 10 0,29 0,42 1,08 0,10 0,04 37,49 13,18 3,19 1,38 

 0,20 0,02 10 0,25 0,49 1,59 0,12 0,04 34,67 11,15 3,36 1,21 

 0,23 0,02 10 0,23 0,53 2,05 0,14 0,03 30,54 10,10 3,65 1,45 

 0,10 0,04 10 0,55 0,50 0,61 0,08 0,06 40,54 18,82 0,92 0,53 

 0,13 0,04 10 0,48 0,52 0,88 0,11 0,06 41,30 14,63 2,01 0,87 

 0,16 0,04 10 0,43 0,55 1,19 0,15 0,04 35,07 13,44 3,52 1,49 
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Experi-

mento 

Uws 

[m/s] 

Uos 

[m/s] 
θ [°] w Froude Weber 

c 

[m/s] 

σc 

[m/s] 

λ 

[mm] 

σλ 

[mm] 

α 

[mm] 

σα 

[mm] 

 0,20 0,04 10 0,37 0,59 1,68 0,19 0,03 32,75 11,22 4,53 1,77 

 0,23 0,04 10 0,34 0,63 2,07 0,20 0,03 31,46 11,25 4,47 1,82 

 0,10 0,06 10 0,63 0,64 0,67 0,13 0,07 36,29 15,73 1,27 0,66 

 0,13 0,06 10 0,56 0,65 0,96 0,16 0,05 34,09 12,62 2,60 1,04 

 0,16 0,06 10 0,51 0,67 1,29 0,20 0,04 32,63 11,63 3,65 1,40 

 0,20 0,06 10 0,44 0,66 1,65 0,22 0,03 31,73 10,98 4,23 1,65 

 0,23 0,06 10 0,40 0,69 2,04 0,23 0,03 30,45 11,35 4,35 1,79 

 0,10 0,08 10 0,66 0,66 0,61 0,21 0,06 32,51 11,52 1,40 0,61 

 0,13 0,08 10 0,60 0,68 0,89 0,21 0,05 31,70 11,91 2,12 0,89 

 0,16 0,08 10 0,55 0,70 1,20 0,23 0,04 29,00 11,11 2,98 1,33 

 0,20 0,08 10 0,49 0,73 1,66 0,25 0,04 28,86 10,15 3,73 1,45 

 0,23 0,08 10 0,46 0,79 2,15 0,26 0,04 29,28 10,69 3,83 1,57 

 0,10 0,10 10 0,70 0,78 0,65 0,26 0,05 29,15 9,57 1,42 0,63 

 0,13 0,10 10 0,64 0,79 0,94 0,27 0,04 28,40 9,71 2,22 0,97 

 0,16 0,10 10 0,60 0,83 1,32 0,28 0,04 27,42 10,29 2,90 1,20 

 0,20 0,10 10 0,53 0,80 1,66 0,29 0,03 28,92 9,91 3,57 1,28 

 0,10 0,12 10 0,72 0,84 0,65 0,31 0,03 27,57 8,32 1,45 0,60 

 0,13 0,12 10 0,67 0,85 0,94 0,30 0,03 26,47 8,14 2,31 0,90 

 0,16 0,12 10 0,63 0,86 1,26 0,31 0,03 25,90 9,01 2,48 1,05 

 0,20 0,12 10 0,57 0,89 1,73 0,33 0,04 26,70 9,45 3,27 1,34 

 0,10 0,14 10 0,75 0,94 0,67 0,34 0,04 27,61 8,78 1,21 0,59 

 0,13 0,14 10 0,70 0,94 0,97 0,36 0,03 24,29 7,52 2,23 0,92 

 0,16 0,14 10 0,66 0,96 1,31 0,36 0,03 24,60 8,42 2,48 0,98 

 0,20 0,14 10 0,60 0,97 1,78 0,37 0,03 25,13 8,71 2,95 1,20 

 0,10 0,16 10 0,77 1,07 0,72 0,38 0,03 26,05 8,43 1,15 0,56 

 0,13 0,16 10 0,72 0,99 0,95 0,39 0,02 23,69 6,90 1,79 0,76 

 0,16 0,16 10 0,67 1,00 1,27 0,40 0,03 22,73 7,70 2,41 1,00 

 0,20 0,16 10 0,62 1,01 1,74 0,40 0,03 23,98 8,50 2,58 1,08 

 0,10 0,18 10 0,78 1,07 0,67 0,41 0,03 26,11 9,53 0,90 0,49 

 0,13 0,18 10 0,74 1,07 0,97 0,42 0,03 22,74 6,85 1,83 0,79 

 0,16 0,18 10 0,69 1,07 1,29 0,43 0,02 22,25 7,59 2,21 0,92 

 0,20 0,18 10 0,65 1,09 1,78 0,45 0,03 22,73 8,00 2,43 1,05 

 0,07 0,02 -5 0,63 0,58 0,56 0,09 0,05 35,32 13,34 1,90 0,87 

 0,10 0,02 -5 0,47 0,45 0,69 0,09 0,04 34,29 13,04 2,65 1,25 

 0,13 0,02 -5 0,37 0,43 0,89 0,11 0,04 33,36 12,32 3,56 1,58 

 0,16 0,02 -5 0,31 0,45 1,19 0,13 0,03 31,30 10,68 4,34 1,81 

 0,20 0,02 -5 0,26 0,50 1,68 0,14 0,03 30,04 10,27 4,26 1,87 

 0,23 0,02 -5 0,23 0,54 2,07 0,15 0,03 29,02 10,29 4,10 1,90 

 0,07 0,04 -5 0,71 0,75 0,59 0,15 0,06 29,73 12,22 1,97 1,04 

 0,10 0,04 -5 0,58 0,58 0,73 0,14 0,04 29,71 11,68 2,70 1,25 

 0,07 0,06 -5 0,75 0,87 0,59 0,19 0,04 27,99 9,78 1,91 0,87 

 0,10 0,06 -5 0,64 0,70 0,76 0,18 0,03 28,11 10,23 2,70 1,16 

 0,07 0,08 -5 0,77 0,96 0,58 0,22 0,03 23,84 8,12 1,75 0,87 

 0,07 0,1 -5 0,79 1,05 0,57 0,28 0,03 21,63 6,64 1,30 0,68 

 0,07 0,12 -5 0,81 1,13 0,56 0,31 0,02 21,39 6,51 1,31 0,63 
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[m/s] 
θ [°] w Froude Weber 

c 

[m/s] 

σc 
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σλ 
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α 
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σα 

[mm] 

 0,07 0,14 -5 0,82 1,20 0,55 0,33 0,03 21,66 7,97 1,18 0,62 

 0,07 0,16 -5 0,84 1,28 0,54 0,36 0,04 21,68 8,68 1,15 0,65 

 

 

B.3 Características da onda interfacial ao longo da linha de testes 

 

 

Nesta Seção são apresentadas as propriedades geométricas e cinemáticas da onda 

interfacial nos experimentos em que essas propriedades forma medidas ao longo da linha de 

testes, em escoamentos estáveis, bem como as incertezas associadas. 

 

Tabela B.3 - Dados das propriedades da onda interfacial ao longo da linha de testes  

 

Experi-

mento 

Uws 

[m/s] 

Uos 

[m/s] 
θ [°] Froude Weber Ponto [m] c/(Uws+Uos) σc λ/α σλ/α 

005 0,12 0,02 0 0,41 0,78 

1,3 0,52 0,03 10,8 14,6 

2,8 0,56 0,03 11,6 19,4 

5,8 0,62 0,03 9,9 15,3 

7,2 0,62 0,02 10,6 16,4 

006 0,12 0,05 0 0,65 0,95 

1,3 0,94 0,02 8, 1 11,5 

2,8 1,05 0,03 9,3 14,1 

5,8 0,94 0,06 8,2 10,0 

7,2 0,94 0,02 8,2 11,3 

007 0,12 0,08 0 0,83 1,03 

1,3 1,3 0,02 7,8 11,7 

2,8 1,4 0,04 10,7 12,1 

5,8 1,4 0,04 10,8 11,3 

7,2 1,3 0,04 9,7 11,4 
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Experi-

mento 

Uws 

[m/s] 

Uos 

[m/s] 
θ [°] Froude Weber Ponto [m] c/(Uws+Uos) σc λ/α σλ/α 

009 0,08 0,02 0 0,47 0,55 

1,3 0,7 0,05 23,5 17,5 

2,8 0,63 0,05 23,8 19,1 

5,8 0,62 0,05 27,7 17,3 

7,2 0,62 0,05 29,1 19,8 

010 0,08 0,04 0 0,63 0,59 

1,3 0,92 0,06 14,5 11,3 

2,8 1,08 0,04 16,3 12,9 

5,8 1,08 0,04 15,3 12,1 

7,2 1,16 0,04 15,6 12,8 

011 0,08 0,04 0 0,87 0,63 

1,3 1,43 0,01 13,2 9,1 

2,8 1,31 0,03 13,5 7,9 

5,8 1,5 0,03 13,3 9,0 

7,2 1,62 0,05 15,6 9,8 

012 0,08 0,04 0 1,06 0,66 

1,3 1,74 0,02 18,2 8,3 

2,8 1,74 0,05 24,3 10,8 

5,8 1,79 0,07 19,7 8,2 

7,2 1,74 0,09 20,5 9,5 

013 0,08 0,04 0 1,18 0,69 

1,3 1,67 0,07 19,7 8,7 

2,8 1,57 0,09 23,0 8,9 

5,8 1,9 0,13 21,5 9,1 

7,2 1,81 0,05 23,5 10,0 
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APÊNDICE C - CARTAS DE FLUXO UTILIZANDO TÉCNICA OBJETIVA E 

METODOLOGIA DE NORMALIZAÇÃO DA ONDA INTERFACIAL (ONDA 

MÉDIA) 

 

 

C.1 Técnica objetiva 

 

 

A técnica apresentada no presente trabalho fez uso de uma análise criteriosa do sinal, 

da PSD e da PDF da assinatura de pressão em busca de peculiaridades que possam relacionar 

os sinais adquiridos com as características hidrodinâmicas presentes no escoamento estudado.  

Assim, foram feitas as análises da transformada de Fourier do sinal dinâmico de 

pressão diferencial (PSD), da PDF e desvio padrão do mesmo sinal. Para isso os dados 

experimentais de Pereira (2011) foram utilizados. A perda de pressão bifásica foi medida com 

um transdutor de pressão Validyne® (descrito na Seção 3.1 do Capítulo 3), utilizando um 

diafragma de fundo de escala de 22 kPA, como incerteza de 0,5 % do fundo de escala, as 

tomadas de pressão estavam espaçadas em 7,5 m. Os dados de perda de pressão foram 

adquiridos a uma velocidade de 5 kHz por um período de 60 s. Foram levantados dados de 

escoamento bifásico com a tubulação em diversas inclinações (0°, +10° e -10°, +20° e -20°). 

Um exemplo de sinal obtido é apresentado na Figura C.1. 

 

 

 

Figura C.1 – Exemplo de sinal de assinatura de pressão (Uws=1,05 m/s e Uos=0,13 m/s). 

 

A partir de sinais como o apresentado a transformada de Fourier é aplicada e chaga-se 

a uma distribuição das frequências presentes no sinal; um exemplo é a Figura C.2. 
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Figura C.2 – Transformada de Fourier do sinal de assinatura de pressão (Uws=1,05 m/s e Uos=0,13 m/s). 

 

Pereira (2011) dividiu os padrões observados em: 

 Estratificado Ondulado (SW); 

 Estratificado com Mistura na Interface (SW&MI); 

 Dispersão de óleo em água e fase contínua de água (Do/w&w); 

 Padrão Dual (dispersão de água em óleo e dispersão de óleo em água) (Do/w&Dw/o). 

As divergências entre a classificação apresentada neste trabalho e a apresentada por 

Pereira (2011) devem-se à subjetividade na classificação dos mesmos. O padrão que aqui foi 

considerado como gotas pode ser considerado como disperso por outros autores e vice-versa. 

No entanto, a fronteira de transição do padrão estratificado é o interesse do trabalho, tendo 

este definição comum segundo os dois autores. Foi observado a partir da PSD dos sinais que: 

 Padrão estratificado: sua PSD apresenta apenas frequências abaixo de 0,5 Hz; 

 Padrão estratificado como mistura na interface (SW&MI): possui, na PSD, frequências 

abaixo e acima de 0,5 Hz; 

 Padrão disperso (Do/w&w): sua PSD não apresenta frequências abaixo de 0,5 Hz. 

Assim o valor de 0,5 Hz foi considerado frequência de corte para análise do sinal. Esta 

técnica foi utilizada para definição do padrão de escoamento e apresentou boa concordância 

com a observação visual. Esta técnica é definida como “frequência de corte”.  

Com relação à PDF do sinal de assinatura de pressão, foram feitos gráficos da média 

temporal do sinal e do desvio padrão da PDF do mesmo. As Figuras C.3 e C.4 apresentam 

exemplos de gráficos com a média temporal da perda de pressão e desvio padrão da PDF para 

velocidades superficiais de óleo constantes em função da velocidade superficial de água. 
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Figura C.3 – Queda de pressão média em função da velocidade superficial de água para diferentes velocidades 

superficiais de óleo (-10°). 

 

A partir da Figura C.3 pode-se inferir que para velocidades superficiais de óleo fixas, 

variando a velocidade superficial de água, ocorre mudança de tendência do sinal de queda de 

pressão (destaque no gráfico). A queda de pressão interrompe sua tendência de queda e 

começa a aumentar de valor com o aumento da velocidade superficial de água. Este fenômeno 

ocorre em uma velocidade superficial de água quase constante para todos as velocidade 

superficiais de óleo; esta velocidade de água foi considerada um parâmetro para identificação 

dos padrões, no caso da Figura C.3 esta é de 0,5 m/s. Este critério foi definido como “corte de 

queda de pressão”. 
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Figura C.4 - Desvio padrão da PDF do sinal de perda de pressão como função da velocidade superficial de água 

para diversas velocidades superficiais de óleo (-10°). 

 

A partir da Figura C.4 percebe-se que o desvio padrão pode ser dividido em duas 

regiões, uma de baixos e outra de altos valores. A partir dessa divisão em regiões foi proposto 

um critério de transição, pois percebeu-se que estas faixas de desvio padrão estavam 

relacionadas a uma velocidade crítica de óleo, no caso da Figura C.4 de 0,1 m/s. Este critério 

foi definido como “corte de desvio padrão”.  

A Tabela C.1 apresenta o range de velocidades superficiais utilizados por Pereira 

(2011) em cada inclinação. 

 

Tabela C.1 - Faixa de velocidades superficiais e inclinações utilizadas nos experimentos 

 

Inclinação [°] 
Corte de Desvio 

padrão (Uos [m/s]) 

Corte de Perda de Pressão 

(Uws [m/s]) 

Horizontal 0,02 ≤Uos≤ 0,2 0,05 ≤Uws≤ 1,22 

+10° 0,02 ≤Uos≤ 0,2 0,07 ≤Uws≤ 1,22 

+20° 0,05 ≤Uos≤ 0,2 0,07 ≤Uws≤ 1,22 

-10° 0,02 ≤Uos≤ 0,2 0,07 ≤Uws≤ 1,22 

-20° 0,02 ≤Uos≤ 0,2 0,05 ≤Uws≤ 1,22 

 

Os dados levantados foram submetidos às análises propostas e foram observados os 

mesmos fenômenos de ponto de mínimo local na queda de pressão e de regiões de baixo e alto 
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desvio-padrão para todas as inclinações. A partir destas observações valores de corte, tanto de 

perda de pressão como de desvio padrão, foram definidos e são apresentados na Tabela (C.2). 

 

Tabela C.2 – Velocidades superficiais críticas de óleo e água 

 

Inclinação [°] 
Velocidade Superficial 

de Óleo (Uos) [m/s] 

Velocidade Superficial 

de Água (Uws) [m/s] 

Horizontal 0,1 0,3 

+10° 0,1 0,5 

+20° 0,1 0,4 

-10° 0,1 0,3 

-20° 0,1 0,3 

 

A partir desta técnica, as cartas de fluxo podem ser divididas em quadrantes, em que o 

terceiro quadrante é a região onde estão os padrões estratificado (SW) e parte do padrão 

estratificado com mistura (SW&MI). Nos outros quadrantes estão parte do SW&MI e os 

padrões dispersos (Do/w&w e Do/w&Dw/o). As Figuras C.5 (a) a (e) apresentam as cartas de 

fluxo para todas as inclinações dos experimentos realizados por Pereira (2011) e a 

comparação com os critérios (cortes) propostos. 
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Figura C.5 - Cartas de fluxo e linhas de transição dadas pela técnica objetiva: (a) horizontal; (b) +10°; (c) +20°; 

(d) -10° e (e) -20°. 

 

Comparando as Figuras 4.9 e C.5 percebe-se que, apesar da subjetividade na definição 

dos padrões de escoamento, os dois gráficos apresentam regiões de ocorrência do padrão 

estratificado semelhantes. Apesar de as escalas das figuras serem logarítmicas, sabe-se que as 

fronteiras de transição não definem especificamente um ponto de transição, onde ocorre a 

transição abrupta entre os padrões, mas sim uma região, em torno da qual a transição entre 

padrões de escoamento podem ocorrer. Assim esta fronteira, apesar do erro inerente, pode ser 

considerada como uma boa aproximação. O passo seguinte seria a utilização dos três critérios 

propostos e os novos dados experimentais de forma a validar os critérios e propor uma nova 

carta de fluxo objetiva para o escoamento líquido- líquido na horizontal. 

 

 

C.2 Metodologia de normalização da onda interfacial 

 

 

Um dos programas de análise de imagens apresentado no Capítulo 3 realiza a 

normalização das ondas depois de separadas. Uma média de todas as ondas normalizadas é 

feita e encontra-se a onda média do escoamento. A normalização da coordenada x da onda é 

feita dividindo-se cada coordenada pelo comprimento da própria onda, isto torna a abscissa 

das ondas normalizada; as ordenadas, coordenada y, da onda são normalizadas pelo diâmetro 

do tubo. Este processo está representado na Figura C.6 e Eqs. (C.1) a (C.3). 
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Figura C.6 - Representação da normalização da onda média (PEREIRA, 2011). 

 

Em cada frame, a forma da interface é normalizada da seguinte maneira: divide-se o 

frame em nas ondas que o compõe, conforme a Figura C.6, e para cada onda definem-se 

vetores adimensionais de coordenadas *

ix  e *

iy , sendo as equações: 

 

 
 

,mín*

,max ,mín

i i

i i

x x
x

x x





 (C.1) 

 

* iy
y

D
  (C.2) 

 

onde D é o diâmetro interno do tubo.  

Portanto, todas as ondas passam a ter a coordenada adimensional x* (abscissas) variando de 0 

a 1. Em seguida, em todas as ondas adimensionalizadas o valor médio da ordenada 

adimensional y* para todo x* é calculado, sendo n o número total de ondas: 

 

*

* *

1

1 n

i

i x

y y
n 

   (C.3) 

 

A onda média é calculada por: 

 

*

m mx x   (C.4) 

 

e 
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*

my D y   (C.5) 

 

obtém-se uma onda com propriedades geométricas médias, sendo λm comprimento médio da 

onda, calculado pelo programa de análise de imagens (Capítulo 3). 
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APÊNDICE D - RESOLUÇÃO DE SITEMAS DE EDPS PELO MOC 

 

 

O método das características é uma metodologia de resolução de equações diferenciais 

parciais ou sistemas de equações diferenciais parciais.  O método consiste em encontrar 

direções características em que EDPs podem ser alteradas e transformadas em EDOS, de mais 

fácil resolução. Assim, tal EDO, ao longo de determinada direção característica pode ser 

resolvida através de Diferenças Finitas. A metodologia de utilização do Método das 

Características para a resolução de sistemas de equações diferenciais parciais (EDPS) de 

primeira ordem e em seguida a resolução de equações diferenciais parciais de segunda ordem 

será apresentado.  

 

 

D.1 Resolução de sistemas de EDPs de primeira ordem. 

 

 

De acordo com Mattheij et al. (2005), resolveremos o seguinte sistema de equações 

diferenciais parciais: 

 

1 2 1 2
11 12 11 12 1

1 2 1 2
21 22 21 22 2

u u u u
a a b b c

t t x x

u u u u
a a b b c

t t x x

   
   

   

   
   

   

 (D.1) 

 

que pode ser reescrito da forma: 

 

1 1

11 12 11 12 1

21 22 21 22 22 2

u u

a a b b ct x

a a b b cu u

t x

    
         

         
         
       

 (D.2) 

 

u u
A B C

t x

 
 

 
 (D.3) 

 

Agora, toma-se o seguinte autovalor ν e seu respectivo autovetor esquerdo νT: 
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 1 2: ,Tv v v  (D.4) 

 

de forma que: 

 

T T

vv B v A  (D.5) 

 

Reescrevendo: 

 

 1 2

1

: ,

:

T

T

v A v v

v C c




 (D.6) 

 

Tomando ξ como sendo uma variável independente ao longo da característica definida 

por: 

 

1

v

dt

d

dx

d










 (D.7) 

 

tem-se: 

 

1 2
1 2 1

u u
v v c

 

 
 

 
 (D.8) 

 

Existe também um segundo autovalor w e seu respectivo autovetor esquerdo wT; 

assim, pode-se definir: 

 

 1 2: ,Tw w w  (D.9) 

 

de forma que: 

 

T T

ww B w A  (D.10) 
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Reescrevendo: 

 

 1 2

2

: ,

:

T

T

w A w w

w C c




 (D.11) 

 

Tomando, agora, η como sendo outra variável independente ao longo da característica 

definida por: 

 

1

w

dt

d

dx

d










 (D.12) 

 

tem-se: 

 

1 2
1 2 2

u u
w w c

 

 
 

 
 (D.13) 

 

Assim, pode-se reescrever o sistema de equações diferenciais parciais da seguinte 

forma: 

 

1 2
1 2 1

1 2
1 2 2

, ao longo de 

, ao longo de 

v

w

u u dx
v v c

d

u u dx
w w c

d


  


  

 
  

 

 
  

 

 (D.14) 

 

Analisando, pode-se escrever: 

 

d d dt    (D.15) 

 

Assim, o sistema de equações diferenciais parciais (EDPS) passa a ser um sistema de 

equações diferenciais ordinárias (EDOS): 
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1 2
1 2 1

1 2
1 2 2

, ao longo de 

, ao longo de 

v

w

du du dx
v v c

dt d dt

u u dx
w w c

t t dt






  

 
  

 

 (D.16) 

 

que pode ser resolvido pelo método de Diferenças Finitas, ao longo de cada curva 

característica (Figura D.1). 

 

 

 

Figura D.1 - Representação do Método das Características, onde as linhas definem os pontos em que as EDPS 

podem ser resolvidas como EDOs. 

 

 

D.2 Resolução de EDPs de segunda ordem 

 

 

Equações diferencias parciais de segunda ordem hiperbólicas com condição de 

contorno inicial podem ser resolvidas através do Método das Características, como 

apresentado por Köln (1978). Inicia-se pela EDP de segunda ordem hiperbólica: 

 

2tt tx xxau bu cu d    (D.17) 

 

onde: 
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2

2

2

2

2

tt

tx

xx

u
u

t

u
u

t x

u
u

x







 





 (D.18) 

 

Supondo que a equação (D.17) seja hiperbólica, ou seja: 

 

2 0b ac   (D.19) 

 

podem-se calcular as direções características como: 

 

2

1,2
2

1,2

dx b b ac c

dt a b b ac


  
   

    

 (D.20) 

 

Assim, podem-se introduzir duas novas variáveis τ e ξ, onde: 

 

   ,  e ,x x t t      (D.21) 

 

As novas variáveis têm de satisfazer: 

 

 
2

1
, ,

x x
T

t t

b a
T T t x u

c bb ac

 

    
   

    

 
   

  

  (D.22) 

 

com as condições iniciais: 

 

   

   
0

0

0,

0,

x x

t t

 

 




 (D.23) 

 

Assim, a equação (D.17) pode ser reescrita como: 
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  1 2
2

, , , , :u u f t x u u u d u u
b ac

      


    


 (D.24) 

 

onde: 

 

 
  

2 2

1 2
2

2 1

2 2bt x at cx
t x t x t x t x

b ac

   

        
 

 
      


 (D.25) 

 

     
1

2

t t bx at x x bt cx

b ac

       


      
 

 (D.26) 

 

   
2

t t x x x t     


   
 


  (D.27) 

 

Assim, pode-se reescrever (D.17) da seguinte forma: 

 

 

 

, , , , , , , ,

, ,

u u f t x u t x u t x u

x x
T t x u

t t

       

 

 

    
   

    

 (D.28) 

 

que é uma equação diferencial parcial de primeira ordem, sendo possível sua resolução pelo 

Método das Características, analogamente ao que foi descrito no item anterior do presente 

Capítulo. 
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APÊNDICE E - PROGRAMA DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE LINEAR 

 

 

Este capítulo apresentará o programa em MATHEMATICA® desenvolvido para 

análise da estabilidade do escoamento estratificado líquido- líquido. 
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APÊNDICE F - PROGRAMA DE ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DE UMA ONDA 

INTERFACIAL ATRAVÉS DO MOC  

 

 

Este capítulo apresentará o programa em MATHEMATICA® desenvolvido para a 

análise do desenvolvimento de uma onda interfacial no escoamento estratificado líquido-

líquido. 
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APÊNDICE G - ESTUDO DO ESCOAMENTO ANULAR LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

 

Este Apêndice apresentará um estudo da estabilidade do padrão de escoamento anular 

líquido- líquido (core-flow) utilizando a metodologia proposta nos capítulos anteriores. 

Inicialmente serão apresentadas, de forma simplificada, as equações básicas que 

descrevem o escoamento anular líquido-líquido, chegando à equação da onda interfacial deste 

escoamento. Uma análise da estabilidade tanto linear espacial quanto não linear simplificada, 

baseada nos dados experimentais de Rodriguez (2002), será apresentada. Por fim, fronteiras 

de transição deste escoamento serão apresentadas e o estudo da estabilidade do mesmo. 

O desenvolvimento detalhado das equações do modelo de dois fluidos unidimensional 

e do desenvolvimento da equação da onda seguem os mesmos passos apresentados no 

Capítulo 5; quanto a aplicação do Método das Características seu desenvolvimento é 

semelhante ao apresentado nos Capítulos 7 e Apêndice D do presente trabalho. 

 

 

G.1 Modelagem do escoamento anular líquido-líquido 

 

 

A modelagem baseia-se em um escoamento como o apresentado na Figura (G.1), mas 

com o tubo na posição vertical (β = 90°). (Fração volumétrica e holdup são sinônimos e 

poderão ser usados no texto de forma indistinta). 

 

 

 

Figura G.1 - Figura esquemática do padrão de escoamento anular líquido-líquido (“core-flow”) (RODRIGUEZ e 

BANNWART, 2008) 
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A modelagem é feita baseada nas seguintes hipóteses: 

a) escoamento isotérmico; 

b) não há transferência de massa pela interface; 

c) fluidos incompressíveis; 

d) escoamento unidimensional; 

e) escoamento laminar no núcleo de óleo. 

 

 

G.1.1 Conservação da massa 

 

 

As equações de conservação da massa para as fases óleo e água são dadas por: 

 

 

0

1 0

o o o
o o

o w o
o w

V
V

t z z

V
V

t z z

 


 


  
     


      

   

 (G.1) 

 

onde o, Vo e Vw são, respectivamente a fração volumétrica de óleo, velocidade in situ de óleo 

e água, z e t são as coordenadas espacial e temporal. 

 

 

G.1.2 Conservação da quantidade de movimento 

 

 

As equações de conservação da quantidade de movimento são dadas por: 

 

   2

o oo o o i i
o o o o o

VV P S
g

t z z A

 
    

 
    

  
 (G.2) 

 

   2

w ww w w i i w w
w w w w w

VV P S S
g

t z z A A

  
    

 
    

  
 (G.3) 
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onde P,   e S indicam, respectivamente, pressão, tensão (interfacial ou parietal), densidade 

dos fluidos e perímetros molhados. Correlações para o cálculo dos perímetros molhados 

podem ser encontradas em Rodriguez (2002).  

As equações da quantidade de movimento podem ser acopladas através da perda de 

carga resultando na equação da quantidade de movimento acoplada: 

 

 
       

 

   

2 2

2 22 2

2

1 1

42
1 1

32 8

o o w wo o w w

o o o w o o

o o i i w o
o o w o

oo

V VV V

t z t z

SD D
g

z z z A DD

  
     

    
   



     
        

         

       
           

        

 (F.4) 

 

O conjunto de equações (G.1), (G.2) e (G.4) modelam o escoamento anular vertical 

ascendente isotérmico. 

 

 

G.1.3 Equação da onda interfacial do escoamento anular líquido-líquido 

 

 

O estudo da estabilidade linear do escoamento anular também parte da análise da 

equação da onda interfacial do escoamento. Chega-se em tal equação a partir da linearização 

das equações que descrevem o escoamento (Eqs. (G.1), (G.2) e (G.4)). Aplicando 

perturbações infinitesimais ao escoamento (Eq. (G.5)): 

 

0

0

0

o o o

w w w

o o

V V w

V V w

  

  


 
  

 (G.5)  

 

onde os termos com supraíndice 0, nas Eqs. (G.5), representam as condições de equilíbrio do 

escoamento sem perturbação da velocidade da fase óleo, velocidade da fase água e fração 

volumétrica de óleo, respectivamente. Os termos wo, ww e  representam as perturbações 

infinitesimais impostas na condição inicial, respectivamente, na velocidade de óleo, 

velocidade de água e fração volumétrica de óleo. Vo
0, Vw

0, o
0 são constantes, e suas derivadas 
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com relação ao tempo, ou à coordenada espacial, são nulas. Os termos que representam as 

perturbações são funções do tempo, e da coordenada espacial. 

Substituindo as Eqs. (G.5) nas Eqs. (G.1), (G.2) e (G.4) chega-se às equações de 

conservação da massa e quantidade de movimento acoplada. 

Conservação da massa da fase óleo: 

 

0 0 0o
o o

w
V

t z z

 


 
  

  
 (G.6) 

 

Conservação da massa, fase água: 

 

 0 01 0w
o w

w
V

t z z

 


 
    
  

 (G.7) 

 

Conservação da quantidade de movimento acoplada: 

 

   

     

   

2
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 (G.8) 

 

Substituindo as Eqs. (G.6) e (G.7) na Eq. (G.8) e operando chega-se a uma equação 

diferencial parcial de 4ª ordem (Eq. (G.9)): 

 

4 2 2 2

4 2 2
2 0M N E F G H

z t t z z t z

           
      

       
 (G.9) 

 

Que é a equação da onda interfacial do escoamento líquido-líquido no padrão anular, 

cujos coeficientes são: 
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 (G.10) 

  

onde    é a velocidade da onda cinemática, como apresentado por Wallis (1969). 

 

 

G.2 Dados experimentais do escoamento anular líquido-líquido 

 

 

A análise aqui será feita para o escoamento anular líquido-líquido apresentado por 

Rodriguez (2002). Serão utilizados os dados experimentais apresentados pelo autor. Os dados 

da tubulação e fluidos utilizados pelo autor são apresentados na Tabela (G.1). 

Tabela G.1 - Dados dos fluidos de trabalho e tubulação utilizada (RODRIGUEZ, 2002). 

 

Massa específica da água [kg/m³] 1000 

Massa específica do óleo [kg/m³] 935,5 

Viscosidade dinâmica do óleo [Pa.s] 0,5 

Tensão interfacial [N/m] 0,029 

Diâmetro da tubulação [m] 0,0284 
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G.2.1 Características geométricas e cinemáticas da onda interfacial 

 

 

Da mesma forma que o escoamento estratificado líquido-líquido, as características da 

onda interfacial do escoamento anular podem ser correlacionadas a dados do escoamento 

através de adimensionais. Assim, três adimensionais são propostos, o número de Froude 

modificado (Eq. 4.1), o número de Weber modificado (Eq. 4.2) e um número de Eötvos 

modificado, proposto por Rodriguez (2002), baseado no comprimento de onda levantado 

experimentalmente (Eq. G.11). Aqui, uma nova dimensão característica é definida (Eq. G.12), 

e a velocidade relativa é definida como a diferença entre as velocidades in situ do óleo e da 

água (Vo-Vw). 

 

*

4

ogD
Eo

 




  (G.11) 

 

onde a fração volumétrica de óleo é um dado experimental de Rodriguez (2002): 

Novamente, os dados de comprimento de onda (adimensionalizado pelo diâmetro da 

tubulação) e velocidade da onda interfacial (adimensionalizada pela velocidade da mistura) 

podem ser bem corelacionados pelos números de Weber e Froude modificados, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura G.2 – Comprimento de onda da onda interfacial (adimensionalizado pelo diâmetro da tubulação) em 

função do número de Weber modificado. 
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Figura G.3 – Razão da velocidade de onda interfacial pela velocidade da mistura em função do número de 

Froude modificado. 

 

 

 

Figura G.4 – Razão da velocidade de onda interfacial pela velocidade da mistura em função do número de 

Eötvos modificado. 

 

Os resultados aqui apresentados serão utilizados, da mesma forma apresentada no caso 

do escoamento estratificado, para análise da estabilidade do padrão anular líquido-líquido 

através da teoria linear. 
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G.3 Teoria da estabilidade linear 

 

 

Nesta seção analisa-se o caráter ondulatório da onda interfacial do escoamento anular 

líquido-líquido. Para tanto, utiliza-se a Eq. (G.9). A metodologia apresentada é a mesma 

utilizada para o escoamento estratificado líquido-líquido. Utilizando o método dos modos 

normais, partindo de uma solução básica para a perturbação, da forma: 

 

 
max

ik z ct
e 


  (G.13) 

 

Substituindo a Eq. (G.13) na Eq. (G.9) e operando, obtém-se: 

 

 4 2 2 2 22 0Mk Nk c Ek c Fk G ikc Hik       (G.14) 

 

A Eq. (G.14) é a base para o desenvolvimento dos critérios de estabilidade 

hidrodinâmica baseado na teoria da estabilidade linear temporal e espacial.  

Utilizando a análise espacial e resolvendo a Eq. (G.14) para k como incógnita, através 

de um software em MATHEMATICA®, chega-se também a quatro soluções, que são 

similares às apresentadas nas Eqs. (6.15) a (6.18), no entanto com os coeficientes dados pela 

Eq. (G.10). Novamente, as soluções encontradas apresentam apenas a velocidade crítica da 

onda como incógnita. Assim, como no caso do escoamento estratificado, é necessário estimar 

tal velocidade.  

Como apresentado anteriormente, a velocidade da onda crítica pode ser dada pela 

velocidade da onda cinemática de Wallis, o termo H da Eq. (G.10), ou através de correlações 

dos dados experimentais, a partir das Figuras (G.2) a (G.4), como apresentado na Eq. (G.15), 

a partir dos números de Froude, Eq. (G.16) a partir dos números de Eötvos. 

 

   3,59

exp, 0,31 0,76
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Fr ws osc e U U


    (G.15) 

 

  exp, 0,79 0,05Eo ws osc Eo U U    (G.16) 
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O número de Eötvos depende do comprimento de onda, que pode ser correlacionado 

pela Figura (G.2) com o número de Weber modificado: 

 

  3,38

exp, 1,05 0,59
We

We e D


   (G.17) 

 

A partir das aproximações dadas pelas velocidades de onda das Eqs. (G.15) e (G.16) e 

ainda a teoria da onda cinemática de Wallis (1969), é possível a análise da estabilidade do 

padrão anular líquido-líquido pela teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, análise 

espacial. Assim, gráficos como os apresentados no Capítulo 6 da variação da parte imaginária 

do número de onda em função da velocidade superficial de água, com velocidades superficiais 

de óleo fixas, podem ser feitos.  

Pela teoria espacial, quando a parte imaginária do número de onda for positiva o 

escoamento seria estável; quando esta é negativa há indicação de que o escoamento seria 

instável. Curvas de estabilidade serão apresentadas para as três aproximações da velocidade 

de onda propostas.  

 

 

G.3.1 Curvas de estabilidade 

 

 

As curvas de estabilidade são feitas da mesma forma proposta no Capítulo 6, para o 

escoamento estratificado, em que a velocidade superficial de óleo é fixada e varia-se a 

velocidade superficial de água até encontrar o ponto em que a curva cruza o eixo das 

velocidades, indicando inversão de sinal e ruptura do padrão de escoamento. Para isso, 

utilizam-se as três definições de velocidade de onda crítica apresentadas na seção anterior. 

 

 

G.3.1.1 Teoria da onda cinemática de Wallis 

 

 

A primeira aproximação é a teoria da onda cinemática de Wallis (1969) no entanto, 

como pontuado para o escoamento estratificado, esta aproximação não se mostra boa pois a 

parte imaginária do número de onda (kIm) varia em torno de zero, como esperado. Não foi 
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possível, assim definir um ponto de transição. Tal comportamento é apresentado na Figura 

(G.5). 

 

 

 

Figura G.5 - kIm em função da velocidade superficial de água (Uws), utilizando cWallis como velocidade 

crítica, velocidade superficial de óleo constante (0,4 m/s), escoamento na vertical.  

 

 

G.3.1.2 Velocidade da onda dada pelo número de Froude 

 

 

Utilizando a correlação da velocidade da onda interfacial com o número de Froude, 

(Eq. (G.15)), foi possível fazer gráficos da variação da parte imaginária do número de onda 

com a velocidade superficial de água, para uma velocidade superficial de óleo constante. A 

Figura (G.6) apresenta tal variação. 

Como pôde ser observado, a Figura apresenta quatro regiões, a primeira (Uws<0,02 

m/s) em que o escoamento é instável (kIm<0); a segunda (0,02 m/s<Uws<0,34 m/s) em que o 

escoamento é estável (kIm>0); a terceira, (0,34 m/s<Uws<0,36 m/s) em que o escoamento volta 

a ser instável (kIm<0) e a quarta (Uws>0,36 m/s) em que o escoamento volta a ser estável (kIm 

>0). As três primeiras regiões condizem com dados experimentais; a quarta indicaria que o 

escoamento anular se mantém, mesmo com o aumento da velocidade superficial de água, o 

que não corresponde como as observações experimentais, que sugerem uma região instável e 

o surgimento de outro padrão (dispersão de óleo em água, ou até mesmo emulsão de óleo em 

água) conforme esta velocidade aumenta. 
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Figura G.6 - kIm em função da velocidade superficial de água (Uws), utilizando cexp,Fr como velocidade 

crítica, velocidade superficial de óleo constante (0,5 m/s), escoamento na vertical.  

 

 

G.3.1.3 Velocidade da onda dada pelo número de Eötvos 

 

 

Curvas de estabilidade feitas com a utilização da correlação para velocidade da onda 

interfacial baseada nos números de Eötvos e Weber (Eq. (G.16) e (G.17)), apresentam o 

mesmo comportamento da Figura (G.6), que utilizou a correlação do número de Froude. 

Apresenta as mesmas quatro regiões distintas, em que o escoamento é inicialmente instável, 

passa a ser estável, e volta à instabilidade. Novamente, a quarta região, estável, não condiz 

com os dados experimentais. 
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Figura G.7 - k Im em função da velocidade superficial de água (Uws), utilizando cexp,Eo como velocidade crítica, 

velocidade superficial de óleo constante (0,5 m/s), escoamento na vertical.  

 

 

G.3.2 Comparação com dados experimentais 

 

 

A partir das curvas de estabilidade, uma curva de estabilidade neutra, relativa às 

velocidades superficiais de óleo e água, pôde ser feita e apresentada na Figura (G.8), sendo 

comparadas com os dados experimentais de Rodriguez (2002). Duas curvas foram feitas, cada 

uma baseada em uma teoria de velocidade de onda interfacial (cexp,Fr e cexp,Eo). As duas curvas 

apresentam a mesma tendência, com uma diferença apenas marginal. 

Apesar de a fronteira proposta ser restritiva em relação às baixas vazões de óleo, cerca 

de 87 % dos pontos experimentais estão dentro da região proposta; assim, pode-se considerar 

esta curva uma boa aproximação para a estabilidade do padrão anular líquido- líquido.  
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Figura G.8 - Fronteira de transição para o padrão anular líquido-líquido produzida pela análise espacial e pontos 

experimentais de Rodriguez (2002). 

 

 

G.3.4 Critério de transição 

 

 

Um critério de transição pode ser proposto a partir da análise feita até o momento. O 

critério é o mesmo apresentado para o escoamento estratificado, relacionando a velocidade de 

onda dada pelos adimensionais propostos e pela velocidade da onda cinemática de Wallis 

(1969). 

O critério, matematicamente, pode ser definido como: 

 

exp,Fr Wallisc c  (G.19) 

 

O escoamento anular seria estável se a velocidade de onda experimental observada for 

menor que a velocidade de onda da teoria de Wallis. Mais dados experimentais são 

necessários para comprovar a possibilidade de utilização deste critério em outros tipos de 

escoamentos, principalmente com óleos de diferentes viscosidades, no entanto os resultados 

se mostram promissores. 
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G.4 Abordagem não linear simplificada (MOC) 

 

 

Como apresentado anteriormente, o escoamento anular adiabático pode ser descrito 

por duas equações de conservação da massa (G.1), uma para a fase óleo e outra para a fase 

água, e uma equação da quantidade de movimento acoplada (G.4): 

No caso do escoamento anular o deslizamento entre as fases é sempre maior que 1, 

pois o núcleo de óleo sempre escoa em uma velocidade maior que o filme de água. Assim, 

pode-se considerar a fase óleo como quasi-permanente. Fazendo esta aproximação o sistema 

de 3 equações acima, se reduz a duas equações, uma para a fase água e outra para a 

quantidade de movimento acoplada: 
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 (G.21) 

 

Aplicando o MOC chega-se ao seguinte sistema de equações, 1 e 2, são as direções 

características, 1 pode ser positivo ou negativo e 2 é sempre positivo. 
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 (G.22)  

 

onde: 

 

1 1oH    (G.23) 
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Somando e subtraindo as equações do sistema de equações, acima, obtemos um novo 

sistema: 
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 (G.28) 

 

Aplicando Diferenças Finitas, como apresentado no caso 1 do escoamento 

estratificado, obtém-se para o caso de 1 negativo: 
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Para o caso de 1 positivo: 
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G.4.1 Exemplos de aplicação 

 

 

Como no caso do escoamento estratificado, os gráficos foram feitos com um  

programa desenvolvido em plataforma Mathematica®, os eixos são z, t e εo. O passo espacial 

foi fixado em Δz=0,01 m, já no eixo temporal a condição de estabilidade de Courant-

Friederich-Lewy (CFL) tem que ser respeitada; para garantir isto, as mesmas condições 

adotadas para o escoamento estratificado foram utilizadas no escoamento anular. 

Os resultados obtidos não puderam ser comparados com dados da literatura, pois não 

foi encontrado, até o momento, tal estudo. 

A partir da imposição de uma onda inicial, o modelo gera uma onda estática, que não 

se propaga, e outra que se propaga, conforme esperado. Ainda não se sabe o motivo da 

geração da onda estática. Tal fato será investigado em projetos futuros. 

 

 

 

Figura G.9 – Propagação de ondas, λ1 positivo (Uws=0,1195 m/s e Uos=0,883 m/s).  
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Figura G.10 – Propagação de ondas, λ1 negativo (Uws=0,2987 m/s e Uos=0,2217 m/s) 

 

 

 

Figura G.11 – Trem de ondas, λ1 positivo (Uws=0,1195 m/s e Uos=0,883 m/s). 
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G.4.2 Escoamento anular com inclusão do termo de derivada de terceira ordem 

 

 

A ideia aqui utilizada é a mesma da Seção 7.3, incluir o termo de derivada de terceira 

ordem ou termo de tensão interfacial. Para tal, fez-se a aproximação de que a fração 

volumétrica (εo) pode ser representada por uma função seno da coordenada espacial z. Assim, 

pode-se reescrever o termo de terceira ordem como: 

 

3

3

o o

o

K

z A z

 



 


 
 (G.31) 

 

Para manter a consistência de unidades, o termo deve ser dividido por uma área; a área 

do da fase óleo foi escolhida, como primeira aproximação.  

Assim, o termo G1 se torna: 
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o os
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     (G.32)  

 

Onde a constante K deve ser obtida experimentalmente. 

 

 

G.5 Conclusões 

 

 

O estudo da estabilidade linear do padrão de escoamento anular líquido-líquido foi 

apresentado. Tal estudo foi baseado em uma análise espacial, sendo possível a inclusão, 

através da velocidade crítica da onda interfacial, dos dados experimentais mensurados. Uma 

curva de estabilidade neutra (fronteira de transição) foi obtida, esta inclui boa parte dos pontos 

experimentais onde o escoamento anular foi observado. Tal curva é dada pelo mesmo critério 

que relaciona a velocidade de onda experimental dada por um adimensional com a velocidade 

de onda da onda cinemática de Wallis (1969). 

Fora de tal região, a estabilidade está relacionada a efeitos não lineares, que 

sobrepõem os efeitos lineares. Faz-se necessária a utilização de uma metodologia que leve em 
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consideração tais efeitos. Foi apresentada a modelagem do problema não linear através do 

MOC; um estudo inicial da propagação da onda interfacial foi apresentado. Foi discutida a 

inclusão do termo de derivada de terceira ordem, que, de acordo com a literatura (Rodriguez e 

Bannwart, 2008) é importante para a estabilização de tal padrão de escoamento. 

Mais estudos são necessários, incluindo o levantamento de dados experimentais, e 

serão deixados para trabalhos futuros. 
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