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RESUMO 

CAVALLI, Stella C. P. Estudo experimental do escoamento trifásico sólido-
líquido-gás em golfadas em dutos horizontais. 2020. 163 f.. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 
2020. 

A formação e aglomeração de precipitações sólidas ao longo das linhas de produção 
de óleo e gás representa um dos grandes desafios da área de garantia de 
escoamento. Entre as precipitações que podem se formar ao longo da linha estão os 
hidratos, que são críticos pois podem se aglomerar rapidamente. Para contornar 
esse problema, uma das alternativas existentes é o uso de antiaglomerantes, que 
permitem que os hidratos escoem como partículas sólidas dispersas na fase líquida. 
Apesar desse método ser amplamente utilizado na indústria, pouco se sabe sobre 
como a presença dos hidratos dispersos afeta a dinâmica do escoamento em 
golfadas. A fim de analisar essa influência, no presente trabalho foi realizado um 
estudo experimental sobre o escoamento trifásico sólido-líquido-gás. Foram 
utilizadas partículas poliméricas, com massa específica (937 kg/m3) semelhante à 
dos hidratos, para simular o comportamento dessas precipitações sólidas no 
escoamento. Foram estudados quatro diferentes diâmetros de partículas (100 µm, 
200 µm, 300 µm e 400 µm), e três concentrações volumétricas (1%; 2,5% e 5%). Os 
fluidos utilizados foram água e ar a temperatura ambiente e pressão atmosférica na 
saída da tubulação. Os parâmetros do escoamento em golfadas foram monitorados 
utilizando sensores resistivos desenvolvidos especialmente para o escoamento com 
partículas, pois são não-intrusivos. Para análises qualitativas, imagens foram obtidas 
através de uma câmera de alta taxa de aquisição de imagens. Através das análises, 
percebe-se que a distribuição das partículas ao longo da célula unitária é altamente 
dependente da vazão de líquido. Se a vazão de líquido é alta, as partículas se 
distribuem de maneira homogênea, e afetam principalmente a tensão interfacial do 
escoamento. Já se a vazão de líquido é baixa, as partículas tendem a se acumular 
na região do pistão, e por isso o escoamento se comporta de maneira mais viscosa. 
Esses dois efeitos explicam os resultados obtidos na análise quantitativa: para os 
escoamentos com maiores viscosidades aparentes há aumento da velocidade da 
bolha, e para os escoamentos dominados pelo aumento da tensão interfacial, a 
velocidade da bolha tende a diminuir. Ambos os efeitos tendem a diminuir os 
comprimentos de bolhas e pistões, porém alguns pontos apresentam aumentos, 
porque as partículas afetam o processo de formação das golfadas. A frequência é 
um resultado das variações na velocidade da bolha e nos comprimentos. Por fim, 
analisando-se a queda de pressão, percebe-se que as partículas não a alteram de 
maneira significativa.  

Palavras-chave: escoamento em golfadas, hidratos, escoamento com partículas. 

 



 

 

ABSTRACT 

CAVALLI, Stella C. P. Experimental study of horizontal three-phase solid-liquid-
gas slug flow. 2020. 163 p.. Master Thesis – Federal University of Technology, 
Curitiba, Brazil, 2020. 

The formation and agglomeration of solid precipitations along the oil and gas 
production lines represents one of the hardest challenges in the flow assurance area. 
Among the precipitations that can be formed along the line, are hydrates, whose fast 
agglomeration process is critical, causing the flow reduction, the pressure drop 
increase and eventually pipelines obstruction. In order to prevent these problems, 
one of the alternatives is the usage of anti-agglomerants, which allow the hydrates to 
flow as solid particles dispersed in the liquid phase. Despite the method is widely 
used in the industry, not much is known about how the presence of dispersed 
hydrates affects the slug flow dynamics. In order to study this influence, in the 
present work an experimental study was carried out on the three-phase solid-liquid-
gas slug flow. Polymeric particles, with density (937 kg/m3) similar to hydrates, were 
used to simulate the behavior of these solid precipitations in the flow. Four different 
particle diameters (100 µm, 200 µm, 300 µm and 400 µm) and three volumetric 
concentrations (1%, 2.5% and 5%) were studied. The fluids used were water and air 
at room temperature and atmospheric pressure at the pipe outlet. The slug flow 
parameters, such as elongated bubble velocity, bubble and slug lengths and 
frequency, were monitored using non-intrusive resistive sensors specially designed 
for the flow with particles. For qualitative analysis, images were obtained using a 
high-speed camera, and through them, it is possible to notice that the particles 
distribution along the unit cell is highly dependent on the liquid flow rate. When the 
liquid flow rate is high, the particles are distributed homogeneously, and they mainly 
affect the interfacial tension of the flow. On the other hand, when the liquid flow is 
low, the particles tend to accumulate in the slug region, causing the flow to behave 
more viscously. These two effects explain the results obtained in the quantitative 
analysis: for flows with higher apparent viscosity, there is an increase of the 
elongated bubble velocity, and for flows dominated by the increase of interfacial 
tension, the elongated bubble velocity tends to decrease. Both effects tend to 
decrease the lengths of bubbles and slugs, however for some points they increase, 
because the particles affect the slug formation process. The frequency is a result of 
variations in the bubble velocity and lengths. Finally, it is possible to notice that 
particles do not affect the pressure drop in a significant way.  

Key words: slug flow, hydrates, flow with particles. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os escoamentos multifásicos caracterizam-se pelo fluxo simultâneo de duas ou 

mais fases, e podem ser compostos por diferentes componentes imiscíveis entre si 

ou por um único componente em diferentes fases. Uma fase pode ser definida como 

uma região do escoamento com composição homogênea delimitada por uma 

interface, mas corresponde frequentemente ao estado termodinâmico dos 

componentes do escoamento (Rosa, 2012). Ou seja, um escoamento de água e 

vapor d’água, apesar de apresentar apenas um componente, a água, apresenta 

duas fases, líquida e gasosa, caracterizando assim um escoamento bifásico.  

Os escoamentos multifásicos ocorrem em diversas aplicações, tanto naturais 

quanto industriais. Entre as aplicações naturais, por exemplo, observa-se o 

escoamento sanguíneo, caracterizado pelo transporte de pequenas partículas 

sólidas, como as hemácias, por uma fase líquida, o plasma. Outras aplicações 

naturais incluem o escoamento de sedimentos em rios e o escoamento da lava 

vulcânica, que é acompanhada pelos gases expelidos pelos vulcões. 

Além da natureza, os escoamentos multifásicos também ocorrem de forma 

recorrente na indústria. Entre as aplicações podem-se citar motores à combustão 

interna, circuitos de refrigeração, sistemas de aquecimento de água, presentes na 

indústria nuclear, processos da indústria química, e o escoamento da produção de 

óleo nas indústrias petrolíferas. 

Analisando-se o escoamento desenvolvido na indústria de petróleo e gás, 

percebe-se que há muitos fatores que elevam a complexidade do escoamento. Um 

deles seria, sem dúvida, a quantidade de fases envolvidas. Geralmente escoam 

juntos na tubulação óleo, gás, água e eventualmente partículas sólidas. O óleo 

advém da extração dos reservatórios. O gás pode ser gerado pela vaporização de 

alguns componentes do petróleo, causada pela queda de pressão do escoamento, 

ou pela injeção de gás na coluna de produção, processo conhecido como gas-lift, 

utilizado para promover o escoamento através da redução da massa específica da 

mistura que está sendo produzida. A água, conhecida como água conata, está 

presente no reservatório junto ao óleo, e acaba sendo produzida junto com ele. E 
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por fim, as partículas sólidas, que podem ser areia, formada graças à erosão do 

reservatório, ou outros compostos sólidos, como hidratos, parafinas e asfaltenos, 

que podem cristalizar ao longo do escoamento devido à mudança de pressão e 

temperatura do óleo. Todas essas fases interagem entre si durante o escoamento, e 

tanto a forma com que se distribuem quanto a fração de cada fase influenciam de 

maneira significativa na queda de pressão ao longo da linha, e também no projeto de 

equipamentos, como separadores e bombas. 

A configuração que as fases assumem ao longo da tubulação é conhecida 

como padrão de escoamento. O padrão assumido depende de vários fatores, como 

as vazões de cada fase, suas propriedades físicas e a geometria do duto, incluindo 

seu diâmetro e inclinação. Diversos autores dedicaram-se a classificar e definir os 

padrões de escoamento, porém, como a determinação geralmente era feita de forma 

visual, houve certo dissenso entre os padrões identificados. Neste trabalho será 

seguida a classificação elaborada por Shoham (2006), desenvolvida para 

escoamento bifásico líquido-gás, apresentada nas Figuras 1 e 2, para dutos verticais 

e horizontais, respectivamente.  

 

Figura 1 – Padrões de escoamento em dutos verticais 

 

Fonte: adaptado de Shoham (2006) 

Na Figura 1 são apresentados os padrões de escoamento encontrados em 

dutos verticais: bolhas (bubble), golfadas (slug flow), agitado (churn), anular 

(annular) e bolhas dispersas (dispersed-bubble). O padrão em bolhas ocorre em 
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escoamentos com baixas vazões de líquido e gás. Aumentando-se a vazão da fase 

gasosa, as bolhas tendem a coalescer e formar bolhas maiores, gerando o que é 

conhecido como padrão em golfadas. Aumentando-se ainda mais a vazão do gás, 

as bolhas tornam-se instáveis e quebram com facilidade, apresentando dessa forma 

o padrão agitado. Se a vazão do gás aumentar ainda mais, ele forma um núcleo que 

escoa no centro da tubulação, enquanto a fase líquida, mais densa, concentra-se 

nas paredes e em pequenas gotículas dispersas no núcleo gasoso. Essa distribuição 

é conhecida como padrão anular. Por fim, se, ao invés de aumentar a vazão da fase 

gasosa aumentássemos a vazão da fase líquida, o escoamento apresentaria uma 

taxa de cisalhamento maior, que impediria a coalescência das bolhas. Essa 

configuração caracteriza o escoamento em bolhas dispersas.  

 

Figura 2 – Padrões de escoamento em dutos horizontais 

 

Fonte: adaptado de Shoham (2006) 

Na Figura 2 são apresentados os padrões de escoamento para dutos 

horizontais. Percebe-se que as configurações são semelhantes ao escoamento em 

dutos verticais, porém, devido à influência da gravidade, a fase menos densa tende 

a se concentrar na parte superior da tubulação, o que torna o escoamento 
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assimétrico. Por causa disso, ao invés do padrão em bolhas, que ocorre na 

configuração vertical em escoamentos com baixas vazões de gás e líquido, na 

configuração horizontal surgem dois novos padrões: estratificado liso e ondulado.  

No escoamento estratificado ondulado a vazão da fase gasosa é um pouco maior 

que no estratificado liso, o que gera ondas na interface líquido-gás. Aumentando-se 

a vazão da fase gasosa, essas ondas tornam-se cada vez maiores, até tocarem a 

parte superior da tubulação, encapsulando bolhas de gás entre porções de líquido, 

caracterizando dessa forma um escoamento em bolhas alongadas. Com o aumento 

ainda maior da vazão de gás, começam a surgir bolhas dispersas na porção de 

líquido, principalmente na região da traseira das bolhas alongadas, configurando um 

escoamento em golfadas. Os outros padrões ocorrem em condições semelhantes à 

configuração vertical.  

Cada padrão de escoamento apresenta uma configuração distinta, que 

determina a forma como as fases interagem. Por exemplo, no escoamento em 

bolhas, há uma grande área de contato entre as fases, devido ao grande número de 

pequenas bolhas presentes. Já no escoamento estratificado, a região de contato é 

menor. Esse é um aspecto importante para mensurar fenômenos como transferência 

de calor e massa entre as fases. Por isso cada padrão é modelado de forma 

diferenciada, de acordo com a estrutura do escoamento. 

Na indústria de óleo e gás, devido às vazões comumente utilizadas nas linhas 

de produção, observa-se que o padrão mais recorrente é o padrão em golfadas. 

Conforme indicado por Shoham (2006), esse padrão ocorre ao longo de uma ampla 

faixa de vazões de líquido e gás, para escoamentos em dutos horizontais, verticais e 

inclinados, sendo o padrão predominante para escoamentos inclinados 

ascendentes. Evidentemente, como no escoamento real há a ocorrência de muitas 

fases, entre elas gás, óleo, água e partículas sólidas, o padrão de escoamento 

formado é muito complexo. Porém, para fins acadêmicos, o escoamento é 

simplificado para um escoamento bifásico líquido-gás em golfadas. Esse padrão 

caracteriza-se pela sucessão intermitente de uma estrutura conhecida como célula 

unitária. Essa estrutura divide-se em duas regiões distintas: a região da bolha 

alongada, que escoa sobre um filme de líquido, e a região do pistão de líquido, que 
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pode ou não conter pequenas bolhas de gás. Um esquema da célula unitária é 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Célula Unitária 

 

Fonte: adaptado de Alves (2015) 

Ao analisar a estrutura da célula unitária, percebe-se a importância de estudar 

esse padrão de escoamento. Diversos equipamentos situados ao longo da linha de 

produção, como separadores e bombas, requerem o conhecimento prévio da fração 

de gás presente no escoamento. É preciso ainda saber como esse gás está 

distribuído, visto que há uma grande variação entre a quantidade de líquido na 

região da bolha alongada e na região do pistão. Essa variação intermitente entre 

níveis de líquido pode levar à fadiga, cavitação e corrosão dos equipamentos. Além 

disso, os escoamentos bifásicos apresentam fenômenos particulares, que não 

ocorrem em escoamentos monofásicos, como transferência de calor e quantidade de 

movimento entre as fases. Por fim, também é preciso calcular a queda de pressão 

desse tipo de escoamento, visto que ela é bastante distinta dos valores de queda de 

pressão dos escoamentos monofásico de líquido e gás. 

Outro fator que aumenta a complexidade do escoamento de óleo e gás é a 

formação de compostos, principalmente sólidos, como hidratos, parafinas e 

asfaltenos. Esses sólidos formam-se em determinadas condições de temperatura e 

pressão, e podem se aglomerar ou depositar nas paredes da tubulação, 

prejudicando e até bloqueando o escoamento do óleo. Entre esses compostos, 

alguns dos mais críticos são os hidratos, pois se formam mais rapidamente, quando 

comparados às parafinas e asfaltenos. Eles representam um dos maiores desafios 

da área de Garantia de Escoamento. 
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Hidratos são estruturas cristalinas formadas por moléculas de água, que 

aprisionam moléculas de gás em seu interior. Eles formam-se sob baixas 

temperaturas e altas pressões, condições recorrentes na produção em plataformas 

em alto mar (offshore), principalmente durante paradas de linha. Um exemplo de um 

aglomerado (plug) de hidrato formado em uma tubulação é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Plug de hidrato 

 

Fonte: https://tecpetro.com/2015/09/27/hidratos-de-gas-problema-critico-ou-potencial-reserva-
energetica/ 

Há diversas formas de impedir a formação dos hidratos, como o uso de 

inibidores químicos ou a instalação de isolantes térmicos na tubulação. A principal 

desvantagem da utilização desses métodos é o custo elevado, visto que será 

necessário inserir uma alta quantidade de inibidor no escoamento, e depois separá-

lo na plataforma, ou serão quilômetros de tubulação a serem recobertos com uma 

espessura considerável de isolante. Outra alternativa é o chamado Cold Flow, que 

faz uso de antiaglomerantes (AA) ou do cisalhamento do próprio escoamento: assim 

a formação dos hidratos é permitida, mas não sua aglomeração. Dessa forma, os 

hidratos escoam como pequenas partículas sólidas no escoamento, e, conforme a 

pressão do escoamento cai e sua temperatura aumenta, os hidratos se dissociam, 

deixando assim de representar um risco à produção. A desvantagem do Cold Flow é 

a necessidade de um elevado conhecimento a respeito da dinâmica do escoamento, 

principalmente sobre como o escoamento em golfadas interfere na formação e no 

escoamento dos hidratos, e também sobre como os hidratos influenciam o 

escoamento em golfadas, a estrutura da célula unitária e a queda de pressão. 

Somente com o entendimento de como as fases interagem entre si, e como a fração 

de cada fase influencia no escoamento, é possível controlar as linhas de produção 

sem riscos de formação de aglomerados (plugues). 
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É muito difícil, porém, recriar o cenário de um escoamento sob Cold Flow 

experimentalmente. Seria necessário um grande gasto energético para manter o 

circuito experimental sob baixas temperaturas, além da infraestrutura de isolantes e 

trocadores de calor exigida, que tornam o circuito experimental muito caro, e, muitas 

vezes, inviável. Uma alternativa, nesse caso, é o uso de partículas modelo. Dessa 

forma, podem-se utilizar partículas poliméricas, com características físicas 

semelhantes às partículas de hidrato (diâmetro, massa específica e característica 

superficial) para compreender o comportamento dessas partículas e sua influência 

na hidrodinâmica do escoamento em golfadas. Essa alternativa, além de mais 

barata, é mais viável para fins acadêmicos, onde o foco é a compreensão dos 

fenômenos envolvidos. 

Com o avanço da exploração em águas profundas (long subsea tiebacks), que 

abrange a produção em poços cada vez mais profundos e distantes da costa, há 

cada vez mais linhas que ficam expostas a condições propícias para formação de 

hidratos, principalmente durante paradas para manutenção de equipamentos. Visto 

isso, é importante estudar o escoamento trifásico sólido-líquido-gás em golfadas, a 

fim de compreender a influência dessas partículas sólidas na hidrodinâmica do 

escoamento. 

 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é estudar experimentalmente o escoamento 

trifásico sólido-líquido-gás em golfadas, a fim de analisar a influência da presença de 

partículas sólidas, que imitam hidratos, na hidrodinâmica e nos principais parâmetros 

do escoamento, como comprimentos de cada região da célula unitária, frequência, 

velocidade da bolha alongada e queda de pressão.  

Os experimentos foram conduzidos no circuito experimental do Núcleo de 

Escoamentos Multifásicos (NUEM) da UTFPR. Ele consiste em uma tubulação 

horizontal de acrílico, com diâmetro interno de 26 mm  e cerca de 8,5 m  de 

comprimento. Os fluidos estudados serão ar e água em condição ambiente 

(aproximadamente 100 kPa  e 298 K ). As partículas sólidas são de polietileno de 
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baixa densidade, material com massa específica igual a 3937 kg/m  (valor próximo à 

dos hidratos), com diâmetros de 100 µm, 200 µm, 300 µm e 400 µm, e 

concentrações volumétricas de 1%, 2,5% e 5%. Para monitorar os principais 

parâmetros do escoamento em golfadas foram utilizados sensores resistivos e de 

pressão, e, para visualizar os fenômenos presentes no escoamento, uma câmera de 

alta taxa de aquisição de imagens. 

A partir das medidas experimentais, foi possível analisar a influência da 

presença das partículas no escoamento em golfadas: a variação nos comprimentos 

médios das bolhas e dos pistões, na queda de pressão, na frequência do 

escoamento e na velocidade da bolha alongada. Os resultados obtidos para o 

escoamento trifásico foram comparados aos resultados obtidos para um escoamento 

bifásico com as mesmas vazões de líquido e gás.  

Com o auxílio das imagens obtidas pela câmera, também foi possível analisar 

fenômenos como a variação na aeração dos pistões e filmes de líquido, no formato 

do nariz da bolha alongada e a distribuição das partículas ao longo da célula 

unitária. Por fim, os resultados obtidos para a queda de pressão ao longo do 

escoamento foram utilizados na concepção de um coeficiente de ajuste para a 

correlação de Lockhart e Martinelli (1949). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Escoamentos em golfadas ocorrem de maneira recorrente na indústria de 

petróleo. A configuração desse padrão de escoamento, caracterizada pela sucessão 

de duas estruturas distintas, a bolha alongada e o pistão de líquido, pode ser 

bastante problemática para os equipamentos instalados na linha de produção. A 

variação entre o nível de líquido na região da bolha e na região do pistão pode 

causar fadiga, corrosão e cavitação em separadores e bombas. Por esse motivo é 

tão importante modelar o escoamento em golfadas, para prever, da maneira mais 

precisa possível, o comprimento e as frações de fase em cada região da célula 

unitária. 
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Outro fenômeno que pode trazer riscos à produção da indústria de óleo e gás é 

a formação de hidratos. Essas estruturas se formam de maneira consideravelmente 

rápida e se aglomeram, podendo bloquear o escoamento através da linha. Uma 

solução para essa questão é o uso de antiaglomerantes (AA), que permitem a 

formação dos hidratos, mas não sua aglomeração. Dessa forma, os hidratos escoam 

na forma de partículas sólidas dispersas na fase líquida. Porém ainda não é 

conhecido como a presença dos hidratos interfere na estrutura do escoamento em 

golfadas. 

Existem poucos trabalhos na literatura que abordam escoamentos trifásicos 

sólido-líquido-gás. Entre os estudos existentes, uma grande parte dedica-se aos 

padrões em bolhas dispersas ou estratificado, cenários de pouco interesse para a 

indústria de petróleo. E, nos estudos que abordam escoamento em golfadas, grande 

parte analisa a influência do escoamento no transporte das partículas. Atualmente, 

dentro da revisão bibliográfica realizada, apenas o trabalho de Rosas et al. (2018) 

aborda a influência da presença das partículas nos parâmetros do escoamento em 

golfadas. 

Porém o estudo de Rosas et al. (2018) apresenta algumas limitações. Pode-se 

destacar, por exemplo, a configuração intrusiva dos sensores resistivos utilizados 

nos experimentos, composta por dois eletrodos que atravessam a seção transversal 

do duto. Esse sensor funciona de forma satisfatória com escoamentos bifásicos 

líquido-gás. Porém, quando são inseridas partículas no escoamento, elas tendem a 

se fixar nos eletrodos, o que pode comprometer a qualidade dos dados medidos. 

Além disso, foram realizados experimentos com apenas duas concentrações de 

partículas, 6 g/dm3 e 8 g/dm3 (concentrações volumétricas inferiores a 1%), valores 

que podem não ser representativos para o cenário de formação de hidratos em um 

escoamento com antiaglomerante (AA). Parâmetros como o diâmetro, a densidade e 

a característica superficial das partículas, a viscosidade da fase líquida, o diâmetro e 

a inclinação da tubulação também não foram avaliados. 

No presente trabalho, os experimentos foram aperfeiçoados em dois aspectos: 

primeiramente, foi desenvolvida uma nova configuração para os sensores, especial 

para o escoamento com partículas, que realiza as medições de maneira não 

intrusiva, evitando assim a aglomeração e o possível comprometimento dos dados, 
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além disso, foram avaliadas outras faixas de concentrações e diâmetros de 

partículas, o que contribuiu para ampliar a compreensão sobre a influência das 

partículas no escoamento. 

Por fim, a partir dos dados que foram obtidos neste estudo, foi possível estimar 

o comportamento do escoamento em golfadas na presença de partículas sólidas, 

com características semelhantes aos hidratos. Essa estimativa pode ser útil para o 

projeto e dimensionamento de equipamentos e linhas de produção. 

  

1.3 ESTRUTURA 

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, Introdução, são apresentados o contexto do tema, os 

objetivos e a justificativa do trabalho. 

No segundo capítulo, Revisão Bibliográfica, é apresentada a literatura que 

servirá de base ao presente trabalho. Primeiramente é realizada uma breve revisão 

sobre escoamento em golfadas, apresentando os principais parâmetros de 

caracterização da célula unitária, e revisitando estudos anteriores realizados sobre o 

tema, principalmente aqueles voltados a aspectos como turbulência e viscosidade da 

fase líquida, parâmetros que podem ser alterados pela presença de partículas. Logo 

a seguir, é realizada uma revisão sobre escoamentos com partículas, abordando 

escoamentos bifásicos sólido-líquido, a fim de apresentar definições importantes no 

escoamento com sólidos, e escoamentos trifásicos sólido-líquido-gás, semelhantes 

ao assunto abordado neste trabalho. 

No terceiro capítulo, Metodologia Experimental, é descrito o circuito 

experimental que foi utilizado, as características das partículas usadas, o processo 

de desenvolvimento e validação da nova configuração de sensor desenvolvida para 

o escoamento com partículas e os métodos de monitoramento do escoamento. 

Também foram abordados os procedimentos de realização dos experimentos e de 

tratamento de dados.  
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No quarto capítulo, Resultados, são apresentadas as análises desenvolvidas a 

partir dos resultados obtidos nos experimentos. Primeiramente é apresentada a 

grade de testes, assim como uma avaliação da repetitividade dos dados e a 

comparação entre a evolução do escoamento em golfadas de ar e água e do 

escoamento com partículas. Por fim são realizadas algumas análises sobre os 

fenômenos causados, ou alterados, pela presença das partículas no escoamento, e 

a avaliação da variação dos principais parâmetros do escoamento em golfadas com 

a inserção das partículas.    

No quinto capítulo, Conclusões, é apresentado um resumo com as principais 

conclusões das análises realizadas no capítulo anterior, assim como são sugeridas 

propostas para trabalhos futuros. 

Por fim, no Apêndice A é desenvolvida a análise das incertezas associadas aos 

resultados apresentados ao longo do trabalho, e no Apêndice B são apresentados 

os resultados obtidos com uma mistura de partículas de diferentes diâmetros, 

descrita no capítulo de Metodologia Experimental. No Apêndice C são apresentados 

os valores médios dos parâmetros obtidos ao longo dos experimentos.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos que servirão como referência 

para o presente estudo. Primeiramente, serão definidos os principais parâmetros 

utilizados para caracterizar o escoamento em golfadas. Também serão 

apresentados alguns modelos desenvolvidos para predizer o comportamento desse 

padrão de escoamento, além de estudos experimentais relacionados à influência de 

certos parâmetros na configuração da célula unitária, como a viscosidade da fase 

líquida e a turbulência do escoamento. Por fim, será apresentada uma revisão sobre 

o escoamento com partículas, abordando escoamentos bifásicos sólido-líquido, a fim 

de definir alguns conceitos relevantes envolvendo sólidos, e trifásicos sólido-líquido-

gás, semelhantes ao estudo que será desenvolvido neste trabalho. 

 

2.1 ESCOAMENTO EM GOLFADAS 

Conforme descrito no Capítulo 1, o escoamento em golfadas é caracterizado 

pela sucessão intermitente de duas estruturas distintas: o pistão de líquido e a bolha 

alongada. Esse padrão de escoamento ocorre em uma ampla faixa de vazões, em 

dutos horizontais, verticais e inclinados (Shoham, 2006). Na indústria de petróleo, é 

o padrão mais recorrente, devido principalmente às vazões de produção de óleo e 

gás.  

A bolha alongada escoa sobre um filme de líquido, no caso do escoamento 

horizontal ou inclinado, ou circundada pelo filme de líquido, no caso do escoamento 

vertical. O pistão caracteriza-se pela presença majoritária de fase líquida, podendo 

haver pequenas bolhas de gás, principalmente na região da traseira da bolha 

alongada, conhecida como região de esteira. À união das regiões da bolha alongada 

e do pistão de líquido dá-se o nome de célula unitária, cuja definição foi apresentada 

por Wallis (1969).  

Os primeiros modelos desenvolvidos para analisar os escoamentos 

multifásicos foram os modelos mecanicistas (Black Box Models). Eles são chamados 
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de “caixa preta”, pois não levam em conta o padrão de escoamento, apenas as 

propriedades das fases e suas frações de volume. Entre esses modelos destacam-

se o Modelo Homogêneo, o Modelo de Fases Separadas e o Modelo de 

Deslizamento.  

No Modelo Homogêneo, considera-se que as fases escoam com a mesma 

velocidade, e as propriedades das fases e suas frações de volume são utilizadas 

para caracterizar as propriedades da mistura, que escoa como uma fase única ao 

longo do duto. No Modelo de Fases Separadas, as fases são consideradas como se 

escoassem em dutos separados, com diâmetros hidráulicos correspondentes à área 

que ocupam na tubulação. Por fim, no Modelo de Deslizamento, a solução é 

semelhante ao modelo Homogêneo, porém é levado em conta o deslizamento entre 

as fases para corrigir as frações de volume (Shoham, 2006).  

Os modelos mecanicistas apresentam aplicação limitada, pois destinam-se a 

escoamentos com baixas vazões, em que as fases escoam com a mesma 

velocidade, ou com pouco deslizamento entre elas. Fora dessa faixa de aplicação, 

esses modelos falham na previsão da queda de pressão e de outros parâmetros do 

escoamento, principalmente para o escoamento em golfadas, que apresenta duas 

estruturas distintas, e não pode ser representado por parâmetros médios. 

Após os modelos mecanicistas, percebeu-se a relevância do padrão de 

escoamento na previsão das características do escoamento. A configuração com 

que as fases se arranjam no duto é determinante nos fenômenos de troca entre elas, 

e também no comportamento do escoamento. Por isso, começaram a ser 

desenvolvidos modelos específicos para cada padrão de escoamento. Os primeiros 

modelos desenvolvidos para o escoamento em golfadas foram os modelos 

estacionários. Nesses modelos, o escoamento é resolvido para uma célula unitária, 

e a solução é replicada para o restante da tubulação. Entre esses modelos, 

destacam-se Dukler e Hubbard (1975) e Taitel e Barnea (1990).  

O modelo de Dukler e Hubbard (1975), desenvolvido a partir de uma 

abordagem fenomenológica, auxiliou no entendimento dos fenômenos envolvidos no 

padrão de escoamento em golfadas. Segundo os autores, o líquido presente no 

pistão está em constante renovação, pois, como o pistão move-se mais rapidamente 

que o filme de líquido, uma parte do filme é engolfada pela frente do pistão, 
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enquanto uma parte do pistão é absorvida pelo filme da bolha seguinte, já que o 

escoamento se dá no regime estacionário. Os autores desprezam a queda de 

pressão ao longo da região da bolha alongada. Dessa forma, a queda de pressão da 

célula unitária é dada pela soma das parcelas aceleracional, causada pela 

aceleração do líquido que foi engolfado pelo pistão, e friccional, causada pelo atrito 

entre o líquido do pistão e a tubulação.  

O modelo de Taitel e Barnea (1990), ao contrário do modelo anterior, leva em 

conta o atrito na região da bolha alongada, tanto entre as fases e a tubulação, 

quanto o atrito interfacial entre as fases. Dessa forma, é obtido um modelo mais 

preciso para o cálculo do perfil do filme de líquido, desenvolvido a partir do balanço 

de quantidade de movimento das fases líquida e gasosa na região da bolha. A 

queda de pressão da célula unitária é dada pela soma das parcelas gravitacional e 

friccional, que desta vez leva em conta tanto o atrito do líquido na região do pistão, 

quanto o atrito das fases líquida e gasosa, na região da bolha alongada. 

Os modelos estacionários também apresentam limitações devido à 

intermitência inerente ao escoamento em golfadas. Fenômenos como a 

coalescência de bolhas ou a transição do padrão em golfadas para outros padrões 

não podem ser previstos por esses modelos. Por isso, mais recentemente, foram 

desenvolvidos modelos transientes, como o de Seguimento e o de Captura de 

Pistões. 

O modelo de Seguimento de Pistões (Slug Tracking) utiliza uma abordagem 

lagraneana integral para seguir as células unitárias ao longo da tubulação, sempre 

calculando a geometria da célula unitária (Rodrigues, 2009). Apesar de ser estável 

computacionalmente, esse modelo sempre prevê a existência de escoamento em 

golfadas, mesmo que as vazões analisadas propiciem a ocorrência de outro padrão. 

Já o modelo de Captura de Pistões (Slug Capturing) utiliza uma abordagem 

euleriana do modelo de Dois Fluidos e calcula a fração de cada fase em cada 

porção da tubulação (Renault, 2007). Dessa forma, o custo computacional é 

elevado, porém o modelo é capaz de prever a transição entre padrões. 

Todos os modelos acima têm como objetivo estimar o comportamento do 

escoamento em golfadas. Conforme descrito no Capítulo 1, a configuração da célula 
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unitária, principalmente a existência de duas regiões distintas, cada uma com 

predominância de uma fase diferente, pode ser problemática para os equipamentos 

presentes na linha de produção. Para descrever a configuração da célula unitária e 

do escoamento em golfadas, são utilizados alguns parâmetros característicos.  

 

2.1.1 Principais Parâmetros do Escoamento em Golfadas 

A bolha alongada caracteriza-se por uma região com uma alta fração de gás. 

Da mesma forma, o pistão de líquido é definido como a região da célula unitária 

onde há predominância da fase líquida. Ambas as regiões são relevantes no projeto 

de equipamentos e linhas de produção, pois cada uma afeta, de uma maneira 

distinta, a estrutura e o material dos dutos. Por isso, dois parâmetros de grande 

interesse na caracterização do escoamento em golfadas são o comprimento da 

bolha alongada (
BL ) e do pistão de líquido (

SL ). O comprimento da célula unitária 

(
UL ) é dado pela soma dos comprimentos da bolha e do pistão. Estes comprimentos 

são apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5 - Comprimentos da bolha alongada, pistão e célula unitária 

 

Fonte: adaptado de Alves (2015) 

O comprimento da bolha alongada é definido como a distância entre o nariz da 

bolha e sua cauda. Já o comprimento do pistão de líquido é definido como a 

distância entre duas bolhas consecutivas. Conforme o escoamento torna-se 

completamente desenvolvido, foi observado que o pistão assume um comprimento 

estável, independente das vazões das fases. Esse fato corrobora a hipótese adotada 

por Dukler e Hubbard (1975), de que o pistão de líquido constantemente absorve 

parte do líquido do filme à sua frente, e cede parte do líquido para o filme da bolha 
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seguinte. Para dutos pequenos, com diâmetros inferiores a duas polegadas, 

Shoham (2006) sugere o valor de 30 diâmetros para o comprimento médio dos 

pistões.  

Assim como os comprimentos da bolha alongada e do pistão de líquido, 

também é importante determinar a fração das fases em cada região da célula 

unitária. A fração do volume de cada região ocupada pela fase líquida é conhecida 

como fração de líquido ou liquid holdup ( LH ). Já a fração do volume ocupada pela 

fase gasosa é chamada de fração de gás, ou fração de vazio ( ). As frações de 

fase também podem ser determinadas pela porção da área transversal do duto 

ocupada por cada fase. 

Outro parâmetro de grande relevância na caracterização do escoamento em 

golfadas é a velocidade translacional da bolha alongada (
TBV ). Ela decorre da soma 

de dois efeitos: uma contribuição da velocidade da mistura e uma velocidade de 

deslizamento, que representa a velocidade com que a bolha alongada escoaria em 

um líquido estagnado (Nicholson et al., 1978). Dessa forma, o cálculo da velocidade 

da bolha alongada pode ser realizado através da seguinte relação:  

 

 
0TB DV C J V    (1) 

 

onde 
0C  é o coeficiente de distribuição, J  é a velocidade da mistura e 

DV  é a 

velocidade de deslizamento. A velocidade da mistura é definida pela vazão 

volumétrica total de ambas as fases por unidade de área (Shoham, 2006). Também 

pode ser calculada através da soma das velocidades superficiais de cada fase: 

 

 G L
G L

Q Q
J J J

A


     (2) 

 

A velocidade superficial corresponde à vazão volumétrica da fase por unidade 

de área, ou seja, a razão da vazão volumétrica da fase pela área transversal do 
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duto. Dessa forma, representa a velocidade com que a fase escoaria se estivesse 

sozinha na tubulação (Shoham, 2006). É importante notar que a velocidade 

superficial é diferente da velocidade real, pois cada fase ocupa apenas parte da 

seção transversal da tubulação, fazendo com que a velocidade real seja superior à 

velocidade superficial.  

O coeficiente de distribuição 
0C  pode ser definido como a razão entre a 

velocidade máxima e a velocidade média do líquido à frente da bolha (Nicklin et al., 

1962). Como o perfil de velocidades é diretamente relacionado ao regime de 

escoamento, Bendiksen (1984) relaciona 
0C  aos números de Reynolds e de Froude: 

 

 Re L
L

L

JD


   (3) 

 

 J

J
Fr

gD
   (4) 

 

onde 
L  e 

L  correspondem, respectivamente, à densidade e à viscosidade da fase 

líquida, J  é a velocidade da mistura, D  o diâmetro da tubulação e g  a aceleração 

da gravidade. Para 3,5JFr  , Bendiksen (1984) recomenda 0 1,0C  . Já para 

escoamentos com 3,5JFr  , é indicado 0 1,2C  . Shoham (2006) recomenda os 

valores de 0 1,2C   para escoamentos turbulentos e 
0 2C   para escoamentos 

laminares.  

A velocidade de deslizamento 
DV  leva em conta a diferença de velocidades 

entre a fase gasosa e a fase líquida. Para escoamentos verticais essa diferença é 

clara, dada principalmente pela influência da gravidade. Um dos primeiros autores a 

estudar o escoamento de bolhas em uma coluna de líquido estagnado foi 

Dumitrescu (1943). A partir dos resultados experimentais, o autor concluiu que a 

componente vertical da velocidade de deslizamento pode ser escrita em função 

apenas do diâmetro do duto e da gravidade: 
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 , 0,35D VV gD   (5) 

 

Para escoamentos horizontais, a existência da velocidade de deslizamento já 

foi questionada por autores como Dukler e Hubbard (1975), alegando-se que nessa 

inclinação não haveria o efeito da gravidade na direção do escoamento. Porém 

outros autores, como Nicholson et al. (1978) e Bendiksen (1984), refutam essa 

teoria, visto que o deslizamento seria resultado da diferença entre o nível do nariz da 

bolha e seu corpo. Para o caso do escoamento horizontal, Shoham (2006) apresenta 

a seguinte expressão:  

 

 , 0,54D HV gD   (6) 

 

E, para calcular a velocidade de deslizamento em escoamentos inclinados, é 

possível realizar uma ponderação, baseada no ângulo de inclinação do duto ( ): 

 

 , ,cosD D H D VV V V sen     (7) 

  

 Outra forma de calcular a velocidade translacional da bolha alongada baseia-se 

no modelo apresentado por Fabre e Liné (1992). Os autores propuseram escrever a 

velocidade de deslizamento em função de um coeficiente C
  e do termo gD . 

Dessa forma, a velocidade da bolha alongada pode ser calculada a partir da 

seguinte expressão: 

 

 0TBV C J C gD


    (8) 
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 O coeficiente de deslizamento C
  depende da viscosidade e da densidade da 

fase líquida, da densidade da fase gasosa, da tensão superficial entre as fases e da 

inclinação da tubulação. Em seu trabalho, os autores desenvolveram diversas 

correlações, baseados no número de Eötvos, também conhecido como tensão 

superficial inversa adimensional: 

  

 
2gD

Eo





   (9) 

 

onde   expressa a diferença de densidades entre as fases líquida e gasosa, e   

representa a tensão superficial entre elas. Posteriormente outros autores, como 

Viana et al. (2003), também se dedicaram a desenvolver correlações para C
 , 

conforme apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Coeficientes 
0C  e C  de ajuste da velocidade da bolha 

 

0C  para Re 2000  

Re M

M

JD


  

C
  para Re 2000B   

2 3

Re L

B

L

g D 




  

3,5Fr   0 1,2C   

VC sen


 

0,58

3,06

3805
0,34 / 1VC

Eo


 
  

 
 

3,5Fr   2

0 1 0,2C sen    

cosH VC C sen 
 

  

0,560,542 1,76HC Eo


   

Fonte: Rosa et al. (2015) 

 Como o padrão em golfadas é intrinsecamente intermitente, a passagem das 

células unitárias ocorre em intervalos de tempo diferentes. Isso ocorre, pois tanto os 

comprimentos das regiões da célula unitária, quanto as velocidades das fases em 
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cada região, variam ao longo do escoamento, já que dependem de fenômenos 

transientes, como a coalescência de bolhas e a expansão do gás ao longo do duto. 

 Por isso, outro parâmetro de fundamental importância na caracterização do 

escoamento em golfadas é a frequência da célula unitária ( f ), definida como o 

inverso do tempo de passagem dessa estrutura: 

  

 
1 1

U B S

f
T T T

 


  (10) 

 

onde BT  e ST  são os tempos que a região da bolha alongada e do pistão de líquido 

levam para passar pela estação de monitoramento, respectivamente, enquanto 
UT  

representa o tempo de passagem de toda a célula unitária. Considerando-se que a 

célula unitária desloca-se com a velocidade translacional da bolha alongada 
TBV , 

pode-se escrever: 

 

     e    SB
B S

TB TB

LL
T T

V V
    (11) 

 

Dessa forma, a frequência do escoamento em golfadas pode ser escrita em 

função da velocidade translacional da bolha alongada e dos comprimentos da bolha 

e do pistão: 

 

 TB

B S

V
f

L L



  (12) 

 

 Outra forma de calcular a frequência das golfadas é através do número de 

células unitárias que passaram pela estação de monitoramento durante um dado 

intervalo de tempo, obtendo-se assim um valor médio: 
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f

T
   (13) 

 

 A frequência do escoamento em golfadas, assim como os comprimentos da 

bolha alongada e do pistão de líquido, é um parâmetro relevante no projeto de 

equipamentos da linha de produção. Da mesma forma que é importante saber a 

quantidade de gás e de líquido que entra no equipamento, é importante também 

saber com que frequência os pistões se chocarão com as pás de uma bomba, por 

exemplo, ou com o defletor de um vaso separador. Essa frequência pode inclusive 

influenciar na vibração dos equipamentos. Por isso diversos autores dedicaram-se a 

desenvolver correlações para a frequência das golfadas. 

 Para tubulações horizontais, Gregory e Scott (1969) propuseram a seguinte 

correlação: 

 

 

1,2

19,75
0,0226 LJ

f J
gD J

  
   

  
  (14) 

 

Heywood e Richardson (1979) basearam-se no modelo desenvolvido por 

Gregory e Scott (1969), porém ajustaram valores diferentes para as constantes: 

 

 

1,02

2,02
0,0434 LJ

f Fr
J D

  
   

  
  (15) 

 

Vicencio (2013) desenvolveu uma correlação para a frequência das golfadas a 

partir de dados experimentais do escoamento horizontal de ar e água: 

 

 
 

  
 

0,45

0,08 L L

G

J J
f

D J
 (16) 
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Schulkes (2011) utilizou dados experimentais cedidos por diversos autores 

para desenvolver uma correlação mais abrangente: 

 

      Re ,L L

J
f Fr

D
       (17) 

 

Onde: 

 

   0,016 2 3L LJ J

J J


 
   

 
  (18) 

 

  
0,37

L

L

12,1Re  se  Re <4000
Re

1  se  Re 4000

L

L


  


  (19) 

 

  

 

 2

2
1 sgn   se  0,17

,
1,8

0,6 2

L

L

L

Fr
Fr

Fr

  



 


 


  

  


  (20) 

  

 Por fim, um dos parâmetros mais importantes do escoamento em golfadas é a 

queda de pressão ao longo do escoamento. Esse parâmetro define o 

dimensionamento das bombas que serão utilizadas e, caso a determinação da 

queda de pressão seja feita de maneira incorreta, o escoamento não terá energia 

suficiente para chegar até a plataforma. Por esse motivo, é fundamental que os 

modelos desenvolvidos para o escoamento em golfadas prevejam a queda de 

pressão ao longo do escoamento. 

 Nos primeiros modelos desenvolvidos para escoamentos multifásicos, os 

chamados modelos mecanicistas (Black Box Models), a queda de pressão é 

determinada através do balanço de quantidade de movimento no escoamento, que 
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resulta na soma das componentes gravitacional, friccional e aceleracional (Shoham, 

2006). A componente friccional deve-se ao cisalhamento com as paredes do duto, a 

gravitacional deve-se ao peso da coluna de líquido, e a aceleracional deve-se à 

variação da velocidade da mistura ao longo do escoamento: 

 

 sen +Per M
W M M M

S dvdP
g v

dL A dL
        (21) 

  

onde PerS  representa o perímetro molhado pelo líquido, W  a tensão de cisalhamento 

com a parede, 
M  a densidade da mistura, g  representa a gravidade,   a 

inclinação do duto, Mv  a velocidade da mistura, e L  o comprimento do duto 

(portanto, /Mdv dL  representa a variação da velocidade da mistura ao longo da 

tubulação).  

 Nos modelos estacionários, desenvolvidos por Dukler e Hubbard (1975) e 

Taitel e Barnea (1990), a abordagem é a mesma: a queda de pressão é calculada a 

partir do balanço de quantidade de movimento. Como esses modelos foram 

desenvolvidos exclusivamente para o escoamento em golfadas, esse balanço é 

realizado ao longo de uma célula unitária.  

 No modelo de Dukler e Hubbard (1975), considera-se que a queda de pressão 

na região do filme é desprezível. Dessa forma, a queda de pressão é dada pela 

soma da queda de pressão friccional na região do pistão e pela queda de pressão 

aceleracional na região de mistura, onde o líquido do filme, que se move de maneira 

mais lenta, é capturado pelo pistão, que se move mais rápido. 

 No modelo de Taitel e Barnea (1990), são oferecidos dois métodos para o 

cálculo da queda de pressão: o primeiro considera um balanço de quantidade de 

movimento ao longo de toda célula unitária, enquanto o segundo considera a queda 

de pressão na região do filme desprezível. No primeiro caso, são consideradas as 

componentes gravitacional e friccional. Já no segundo, são consideradas as 

componentes gravitacional, friccional e a queda de pressão na região de mistura. Os 

autores ressaltam que a queda de pressão na região da mistura não se deve apenas 
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à aceleração do fluido proveniente do filme, mas também pela diferença de elevação 

desse fluido. Dessa forma, segundo os autores, a forma de cálculo indicada por 

Dukler e Hubbard (1975) superestima a queda de pressão na região da mistura. 

 Outra forma de calcular a queda de pressão de escoamentos multifásicos é o 

Modelo Separado ou Modelo de Lockhart e Martinelli (1949). Esse modelo limita-se a 

calcular a queda de pressão por atrito em dutos horizontais. Assume-se que as fases 

escoam em dutos separados, e a área ocupada por cada fase na seção transversal 

do duto pode ser determinada através de diâmetros hidráulicos e fatores de correção 

a  e b : 

 

 

2

2

4

4

L L

G G

A a d

A b d





 
  

 

 
  

 

  (22) 

 

 
G LA A A    (23) 

 

 Considera-se que, em regime permanente, a queda de pressão da fase líquida 

é igual à queda de pressão da fase gasosa, que por sua vez são iguais à queda de 

pressão do escoamento bifásico. Além disso, a queda de pressão de cada fase pode 

ser escrita em função de sua queda de pressão monofásica e um coeficiente de 

correção:  
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L

L SL

G
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  (24) 
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onde os subscritos SL  e SG  correspondem aos escoamentos monofásicos de 

líquido e gás, respectivamente. Através desses parâmetros de correção é definido o 

parâmetro de Lockhart e Martinelli ( X ): 

 

 G SL

L

SG

dP

dL
X

dP

dL






 


 


 



  (26) 

 

 Como esse parâmetro depende apenas das vazões de cada fase e das 

propriedades dos fluidos, ele pode ser escrito a partir dos dados de entrada. A partir 

desse resultado, os autores desenvolveram um gráfico, onde é possível obter os 

valores dos parâmetros de correção L  e G  a partir do parâmetro de Lockhart e 

Martinelli X  e do regime de escoamento (laminar ou turbulento), conforme 

demonstrado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Resultados para o parâmetro de Lockhart e Martinelli 

 

Fonte: adaptado de Shoham (2006) 
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 Porém, como o gráfico foi desenvolvido em escala logarítmica, os resultados 

obtidos através dele podiam apresentar erros consideráveis. Por isso, Chisholm 

(1967) ajustou as curvas através da seguinte equação: 

 

 2

2

1
1L

C

X X
      (27) 

 

onde o valor da constante C  depende dos regimes de escoamento das fases líquida 

e gasosa. 

 Diversos autores utilizaram a correlação de Lockhart e Martinelli (1949) e a 

equação desenvolvida por Chisholm (1967) para calcular a queda de pressão de 

escoamentos bifásicos em diferentes cenários. Dois exemplos são os trabalhos de 

Naidek et al. (2017) e Santana et al. (2019), que utilizaram a equação desenvolvida 

por Chisholm (1967) e adicionaram um coeficiente de correção para descrever a 

queda de pressão em dutos corrugados. Dessa forma, a queda de pressão do 

escoamento bifásico líquido-gás em golfadas no duto corrugado é calculada a partir 

da queda de pressão monofásica da fase líquida, multiplicada pelo fator de correção 

ajustado por Chisholm (1967) e por outro fator de correção que leva em conta a 

largura da cavidade do corrugado (w ): 

 

 2 max 0,18ln 1,88;1
w

D


  
   

  
  (28) 

 

 O objetivo do presente trabalho é utilizar a mesma metodologia, porém 

aplicada ao escoamento com partículas. Ou seja, a partir dos dados obtidos 

experimentalmente para a queda de pressão, será desenvolvido um coeficiente de 

correção para descrever, através da correlação de Lockhart e Martinelli (1949) e da 

equação de Chisholm (1967), a queda de pressão do escoamento trifásico sólido-

líquido-gás em golfadas em função da queda de pressão monofásica da fase líquida. 



40 

 

 

 Há ainda outros parâmetros que podem ser utilizados para caracterizar o 

escoamento em golfadas, como o fator de intermitência e o coeficiente de esteira. 

Neste trabalho, porém, os parâmetros mais relevantes, que serão extraídos 

experimentalmente, serão os comprimentos das estruturas da célula unitária, a 

velocidade translacional da bolha alongada, a frequência do escoamento e a queda 

de pressão. 

 

2.1.2 Influência da Presença das Partículas no Escoamento 

A inserção das partículas provoca diversos efeitos no escoamento em golfadas. 

Conforme já apontado por Rosas et al. (2018), são três os principais efeitos 

causados pela presença das partículas: variação das propriedades da fase líquida, 

modificação da turbulência do escoamento e aumento da velocidade superficial da 

mistura.  

Se a concentração das partículas não for muito alta (abaixo de 2%), pode-se 

considerar a dispersão de partículas na fase líquida como uma dispersão 

homogênea. Desta maneira, o escoamento trifásico sólido-líquido-gás pode ser 

modelado como um escoamento bifásico de gás e uma fase dispersa com 

propriedades ponderadas.  

Levando-se em conta que as partículas que serão utilizadas no presente 

trabalho procuram imitar as propriedades dos hidratos, a densidade das partículas 

será próxima à da água. Portanto, mesmo com uma concentração de partículas 

relativamente alta, a variação entre a densidade da água e a densidade da 

dispersão será desprezível. Porém não se pode concluir o mesmo sobre a sua 

viscosidade. Qualquer variação na concentração de partículas pode acarretar numa 

grande alteração na viscosidade da dispersão, aproximando-se de cenários de 

escoamento em golfadas viscoso.  

Para compreender a influência da viscosidade da fase líquida no escoamento 

em golfadas, pode-se analisar o trabalho de Losi et al. (2016). Nesse trabalho, os 

autores utilizam óleos de viscosidades entre 0,037 Pa.s  a 0,804 Pa.s, para simular 
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o escoamento em golfadas em um duto horizontal de 0,022 m  de diâmetro e 9 m  

de comprimento.  

As principais conclusões obtidas através dos dados experimentais foram que, 

com o aumento da viscosidade da fase líquida, diminui-se a região turbulenta na 

traseira da bolha alongada, fazendo com que os pistões também sejam menores, 

conforme pode ser observado na Figura 7.  

 

Figura 7 – Comparação entre pistões para diferentes viscosidades 

 

Fonte: Losi et al. (2016) 

O aumento da viscosidade também contribui para que o formato da bolha 

alongada seja mais arredondado, porém as bolhas tornam-se menores, e a fração 

de líquido na região da bolha é maior. Esse resultado pode ser explicado pelo fato 

que, em escoamentos mais viscosos, a coalescência entre bolhas alongadas é 

menor, fazendo com que as bolhas apresentem aproximadamente o mesmo 

tamanho ao longo de toda a tubulação, sofrendo apenas uma leve variação devido à 

expansão do gás (Costa et al., 2014). Como o comprimento da célula unitária é 

menor, a frequência do escoamento em golfadas é maior para escoamentos mais 

viscosos, como pode ser observado na Figura 8.  

Além disso, é preciso levar em conta que, para escoamentos mais viscosos, há 

uma maior predominância do escoamento em golfadas. De acordo com o mapa de 

fluxo desenvolvido por Taitel e Dukler (1987), para escoamentos de glicerina com 

viscosidades de 90 cP  e 165 cP , em comparação aos escoamentos com água, a 

região do mapa de fluxo correspondente ao escoamento em golfadas é maior, 

chegando a abranger velocidades superficiais de líquido dez vezes menores, 

conforme mostrado na Figura 9. 
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Figura 8 – Comparação entre sinais obtidos por sensores capacitivos para diferentes 
viscosidades 

 

Fonte: adaptado de Losi et al. (2016) 

 

Figura 9 – Mapas de fluxo para escoamentos com glicerina (linha cheia) e água (linha 
tracejada) 

 

Fonte: adaptado de Taitel e Dukler (1987) 

Outro aspecto importante a ser levado em conta é que, caso as partículas 

presentes no escoamento atinjam a interface entre as fases líquida e gasosa, elas 

podem curvá-la, aumentando assim a tensão interfacial entre as fases. O aumento 

da tensão interfacial pode alterar a dinâmica de interação entre as bolhas e o 

processo de coalescência entre elas. Infelizmente, durante a revisão realizada, não 

foram encontrados estudos que investiguem isoladamente o efeito da tensão 

interfacial nos parâmetros do escoamento em golfadas. Porém espera-se que o 

aumento da tensão interfacial atue de forma a reduzir a velocidade da bolha 

alongada, devido ao efeito de impedir a expansão do gás e o deslocamento da bolha 
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ao longo do duto. Com relação aos comprimentos de bolhas e pistões, o aumento da 

tensão interfacial pode atuar reduzindo a ocorrência de coalescências no 

escoamento, o que reduziria os comprimentos de bolhas e pistões, mas também 

pode atuar na formação das golfadas, o que pode tanto reduzir quanto aumentar os 

comprimentos.  

Além da mudança nas propriedades das fases, a presença das partículas pode 

variar, de forma significativa, a turbulência do escoamento. Esse fenômeno é 

conhecido como Turbulence Modulation, e foi estudado por diversos autores, como 

Ruck e Makiola (1989), Levy e Lockwood (1981) e Tsuji e Morikawa (1982). Grande 

parte desses estudos foi desenvolvida para escoamentos de ar com partículas 

sólidas ou gotas de líquido, de diversos tamanhos e concentrações. Porém cada 

autor encontrava uma conclusão distinta sobre a influência da presença das 

partículas. De forma geral, partículas pequenas tendiam a diminuir a intensidade 

turbulenta do escoamento, enquanto partículas maiores causavam o efeito contrário. 

No entanto não havia concordância sobre o critério de divisão das partículas, visto 

que cada experimento foi desenvolvido em uma configuração diferente. 

Gore e Crowe (1989) reuniram todos os resultados experimentais obtidos por 

quinze trabalhos, incluindo os trabalhos citados anteriormente, a fim de definir um 

critério para determinar se o tamanho da partícula iria diminuir ou amplificar a 

intensidade turbulenta do escoamento em que seria inserida. Plotando-se todos os 

resultados em função da mudança na intensidade turbulenta (a variação percentual 

da intensidade turbulenta do escoamento bifásico em comparação com o 

escoamento sem partículas) e da razão entre o diâmetro da partícula e o 

comprimento característico do vórtice mais energético, encontraram o resultado 

apresentado na Figura 10. 

Percebe-se que, para escoamentos com a razão / 0,1P ed l  ; a intensidade 

turbulenta diminui com a inserção das partículas. Para valores / 0,1P ed l  ; a 

intensidade turbulenta é amplificada. É importante lembrar que o comprimento 

característico do vórtice mais energético deve ser calculado a partir da configuração 

do escoamento.  
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Figura 10 – Mudança na intensidade turbulenta em função do comprimento de escala 

 

Fonte: adaptado de Gore e Crowe (1989) 

A tendência observada por Gore e Crowe (1989), e também pelos outros 

autores, é explicada pela interação entre as partículas e os vórtices do escoamento. 

Partículas pequenas tendem a seguir os vórtices, sendo capturadas por eles. Dessa 

forma, parte da energia dos vórtices é gasta para movimentar as partículas, fazendo 

com que a intensidade turbulenta do escoamento diminua. Já partículas maiores não 

são capturadas pelos vórtices, e podem inclusive gerar novos vórtices em sua 

traseira, fenômeno conhecido como Vortex Shedding, apresentado na Figura 11. Por 

causa disso, a intensidade turbulenta do escoamento aumenta. 

 

Figura 11 – Vortex Shedding 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_shedding 

Portanto, dependendo do tamanho das partículas que serão utilizadas nos 

experimentos, e também das vazões selecionadas na grade de testes, a turbulência 

do escoamento pode ser amplificada ou amortecida pela presença das partículas. 

Com o aumento da turbulência do escoamento, espera-se que a região da traseira 

da bolha, a região de esteira, seja mais agitada, desprendendo dessa forma mais 

bolhas da cauda da bolha alongada. Como consequência, a região do pistão fica 

mais aerada, e as bolhas ficam mais curtas. Além disso, com o aumento da 
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turbulência do escoamento, espera-se uma aceleração da célula unitária, e um 

aumento da velocidade translacional da bolha alongada. Essas tendências foram 

encontradas no trabalho de Rosas et al. (2018). 

Por fim, a inserção das partículas causa um aumento na velocidade superficial 

da mistura. Conforme apontado por Shoham (2006), a velocidade superficial da 

mistura corresponde à soma das velocidades superficiais das fases. Por isso, com a 

inserção de uma nova fase no escoamento, haverá um aumento na velocidade 

superficial da mistura. Porém, de acordo com Rosas et al. (2018), esse aumento não 

é significativo, sendo inferior até mesmo as incertezas dos equipamentos de 

medição. Em vista disso, esse efeito não será considerado. 

A partir das tendências apresentadas, baseadas nas tendências observadas 

para escoamentos viscosos e escoamentos com turbulência amplificada, causada 

pela inserção das partículas, pode-se estimar o seguinte comportamento do 

escoamento em golfadas com partículas: 

 Diminuição do comprimento das bolhas alongadas; 

 Aumento da fração de gás na região do pistão de líquido; 

 Aumento da velocidade translacional da bolha alongada; 

 Aumento da frequência do escoamento em golfadas. 

 

2.2 ESCOAMENTO COM PARTÍCULAS 

Uma revisão sobre os escoamentos com partículas sólidas é apresentada nas 

subseções seguintes. Serão apresentados os padrões de escoamento sólido-líquido, 

algumas definições de limites de velocidade, os principais modelos utilizados para 

prever o comportamento do escoamento sólido-líquido, além de estudos 

experimentais e numéricos desenvolvidos para escoamentos trifásicos sólido-líquido-

gás.  
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2.2.1 Escoamento Sólido-Líquido 

Os escoamentos sólido-líquido, assim como os escoamentos líquido-gás, 

também apresentam suas aplicações. São encontrados em aplicações naturais, 

como o escoamento sanguíneo, por exemplo. Também podem ser encontrados nas 

praias e nos mares, no escoamento de partículas de areia dispersas na água do mar 

e dos rios. Entre as aplicações industriais, a indústria química, por exemplo, que 

utiliza partículas catalisadoras para promover reações, e, na indústria de óleo e gás, 

há o escoamento de partículas de areia ou de outros sólidos formados ao longo da 

produção, como hidratos, parafinas e asfaltenos.  

À vista disso, os escoamentos bifásicos sólido-líquido foram extensamente 

estudados, assim como os escoamentos bifásicos líquido-gás. Da mesma forma que 

para os últimos, também foram determinados padrões de escoamento para os 

primeiros. Uma das classificações propostas foi apresentada por Doron e Barnea 

(1996). Os autores distinguiram três padrões distintos para os escoamentos 

horizontais: suspensão heterogênea, leito móvel e leito estacionário, conforme 

apresentado na Figura 12.  

 

Figura 12 – Padrões de escoamento sólido-líquido  

 

Fonte: adaptado de Doron e Barnea (1996) 

No escoamento em suspensão heterogênea, todas as partículas estão em 

suspensão na fase líquida. Esse padrão pode ser dividido em dois subpadrões: 
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suspensão pseudohomogênea, quando as partículas se distribuem de maneira 

aproximadamente uniforme ao longo da seção transversal da tubulação, e 

suspensão heterogênea, quando há uma concentração de partículas levemente 

maior na parte inferior da tubulação, devido ao efeito da gravidade. Já no 

escoamento com leito móvel, uma parte das partículas se acumula sobre a porção 

inferior da tubulação, formando um leito, porém essas partículas ainda estão em 

movimento, ou seja, ainda apresentam uma velocidade não nula. No escoamento 

com leito estacionário, as partículas se depositam na parte inferior do duto. Mesmo 

assim, as partículas da parte superior do leito, que estão em contato com a fase 

líquida, escoam, na forma de uma camada móvel.  

Ao contrário dos escoamentos bifásicos líquido-gás, para os escoamentos 

sólido-líquido é relevante definir as transições entre os padrões de escoamento 

através de limites de velocidade. Para determinadas aplicações, como, por exemplo, 

o transporte das partículas, é necessário que todas estejam em movimento, ou do 

contrário o transporte não está sendo realizado de maneira efetiva. Da mesma 

forma, em aplicações que envolvem transferência de calor, a presença de uma 

camada estacionária de partículas vai afetar de maneira significativa o perfil de 

temperaturas do escoamento.  

Por esse motivo, foram definidas a velocidade de suspensão e a velocidade 

limite de deposição. A velocidade de suspensão representa a velocidade mínima 

requerida para a fase líquida, a fim de que todas as partículas estejam em 

suspensão no escoamento. Ela é relevante em cenários em que o leito não pode ser 

formado. Foi modelada por Davies (1987), através de um balanço entre as forças de 

sedimentação, que tendem a depositar as partículas, e as forças dos vórtices 

turbulentos, que tendem a suspendê-las. Com esse balanço, o autor encontrou a 

seguinte expressão para a velocidade de suspensão: 
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onde   é um coeficiente que quantifica o amortecimento da turbulência causado 

pela presença das partículas, c  representa a concentração de partículas,   a 

viscosidade cinemática da fase líquida, Pd  o diâmetro das partículas, g  a 

aceleração da gravidade,   o gradiente de densidade entre as fases, 
L  a 

densidade da fase líquida e D  o diâmetro da tubulação.  

Já a velocidade limite de deposição representa a transição entre os padrões de 

leito móvel e leito estacionário, ou seja, a velocidade abaixo da qual as partículas 

começam a se depositar na parte inferior da tubulação.  

Assim como para o escoamento bifásico líquido-gás, também foram 

desenvolvidos modelos para prever o comportamento do escoamento bifásico 

sólido-líquido. Entre eles, destacam-se os modelos de Duas Camadas (Doron et al., 

1987) e de Três Camadas (Doron e Barnea, 1993). 

O modelo de Duas Camadas foi desenvolvido por Doron et al. (1987). Utilizam-

se balanços de massa, para as fases líquida e sólida, e balanços de quantidade de 

movimento, para as camadas da suspensão e do leito. Além disso, é utilizada uma 

equação de difusão turbulenta para modelar a difusão das partículas na camada da 

suspensão. Dessa forma, são utilizadas cinco equações para determinar as cinco 

incógnitas do escoamento: as velocidades da suspensão e do leito, a concentração 

de partículas na suspensão, a altura do leito e a queda de pressão do escoamento. 

Um esquema do Modelo de Duas Camadas é mostrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Modelo de Duas Camadas 

 

Fonte: adaptado de Doron et al. (1987) 

 Com esse modelo os autores foram capazes de prever com precisão a queda 

de pressão do escoamento sólido-líquido, com exceção de cenários com baixa 
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velocidade das partículas, em que houve a formação de leito estacionário. Essa 

tendência pode ser observada na Figura 14, onde são apresentadas várias curvas 

de queda de pressão para o escoamento bifásico sólido-líquido, em função da 

velocidade da mistura, para diferentes concentrações. 

 

Figura 14 – Resultados obtidos com o Modelo de Duas Camadas 

 

Fonte: adaptado de Doron et al. (1987) 

 Percebe-se que, para baixas velocidades da mistura, o modelo superestima a 

queda de pressão do escoamento. Isso se deve ao fato do modelo considerar que o 

leito apresenta uma velocidade homogênea, quando, na verdade, se há um leito 

estacionário, há apenas uma camada de leito móvel, o que reduz a queda de 

pressão desse padrão de escoamento.  

 Por isso foi desenvolvido o Modelo de Três Camadas por Doron e Barnea 

(1993). Nesse modelo, é considerada a existência de duas camadas no leito, 

descrevendo o leito estacionário, que está depositado na parte inferior da tubulação, 

e o leito móvel, que está em movimento. As equações utilizadas são as mesmas do 

Modelo de Duas Camadas, com o acréscimo de uma equação, que calcula a 
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velocidade mínima requerida para mover uma partícula. Essa velocidade é 

determinada a partir do balanço entre dois torques: o torque que tende a mover as 

partículas, exercido pela força de arrasto, e o torque que tende a depositá-las, 

exercido pela gravidade. O modelo também apresenta uma incógnita a mais, pois 

agora são calculadas duas alturas para o leito: a altura do leito móvel e a altura do 

leito estacionário. Um esquema do Modelo de Três Camadas é apresentado na 

Figura 15. 

 

Figura 15 – Modelo de Três Camadas 

 

Fonte: adaptado de Doron e Barnea (1993) 

 Observando-se os resultados obtidos com o Modelo de Três Camadas, 

percebe-se que são melhores ao Modelo de Duas Camadas, pois captam com 

melhor precisão a existência do leito estacionário, e não superestimam a queda de 

pressão nessa região, porém ainda há espaço para melhorias. Os resultados estão 

demonstrados na Figura 16, onde novamente são apresentadas várias curvas de 

queda de pressão para o escoamento bifásico sólido-líquido, em função da 

velocidade da mistura, para diferentes concentrações. 

 Agora que já foram apresentados os padrões de escoamento sólido-líquido, as 

velocidades limites entre os padrões e os principais modelos utilizados para prever o 

comportamento desse tipo de escoamento, é possível avançar para os trabalhos 

desenvolvidos para o escoamento trifásico sólido-líquido-gás. 
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Figura 16 – Resultados obtidos com o Modelo de Três Camadas 

 

Fonte: adaptado de Doron e Barnea (1993) 

 

2.2.2 Escoamento Sólido-Líquido-Gás 

Os escoamentos trifásicos sólido-líquido-gás, apesar de complexos, são 

encontrados em diversas aplicações industriais. Pode-se citar, por exemplo, colunas 

de bolhas, colunas de flotação, reatores químicos e escoamentos em dutos, que 

será a aplicação estudada no presente trabalho. Nas aplicações da indústria química 

(colunas de bolhas e reatores), geralmente a fase sólida utilizada é um catalisador 

no formato de pequenas partículas, que promove a reação entre as fases líquida e 

gasosa. Por isso, é relevante determinar como o catalisador está distribuído ao longo 

da coluna ou do reator, para julgar se sua utilização está sendo efetiva.  

Já nas aplicações da indústria de petróleo (colunas de flotação e escoamentos 

em dutos), geralmente a fase sólida é composta por partículas de areia ou sólidos 

formados ao longo da linha de produção, como hidratos, parafinas e asfaltenos. O 
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que normalmente se procura com o estudo desse tipo de escoamento é 

compreender a forma com que o escoamento em golfadas, o padrão mais 

frequentemente encontrado nessa indústria, transporta as partículas. Outra 

abordagem, mais recente, procura investigar a influência da presença das partículas 

na estrutura do escoamento em golfadas.  

 Diversos autores dedicaram-se a analisar, numérica e experimentalmente, a 

influência dos parâmetros do escoamento em golfadas no transporte de partículas. A 

maioria dos estudos foi desenvolvida para partículas de areia, que comumente são 

mais densas que a fase líquida utilizada. Há ainda vários estudos sobre 

escoamentos trifásicos sólido-líquido-gás estratificados, porém, como não 

representam o padrão de escoamento que será estudado neste trabalho, não serão 

apresentados. 

Os estudos experimentais de Oudeman (1993), Najmi et al. (2016) e Leporini et 

al. (2018) avaliam a influência de diversos parâmetros no transporte das partículas, 

como a viscosidade da fase líquida, a concentração e o diâmetro das partículas. De 

forma geral, partículas maiores e maiores concentrações de partículas demandam 

maiores vazões das fases líquida e gasosa para realizar o transporte, conforme pode 

ser observado nas Figuras 17 e 18. Os resultados são apresentados em função da 

velocidade crítica, definida como a mínima velocidade requerida das fases líquida e 

gasosa para constantemente mover as partículas no duto (Najmi et al., 2016). 

 

Figura 17 – Influência do diâmetro nas vazões necessárias para o transporte das partículas 

 

Fonte: adaptado de Najmi et al. (2016) 
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Figura 18 – Influência da concentração nas vazões necessárias para o transporte das 
partículas 

 

Fonte: adaptado de Najmi et al. (2016) 

Em relação à viscosidade da fase líquida, percebe-se que para fluidos mais 

viscosos, são requeridas maiores vazões para movimentar as partículas, de acordo 

com os resultados apresentados na Figura 19. O aumento da viscosidade do líquido 

exerce dois efeitos competitivos: por um lado, promove o transporte por causa do 

aumento do arrasto atuante nas partículas. Por outro lado, o aumento da 

viscosidade amortece os vórtices turbulentos do escoamento, o que reduz o 

transporte das partículas. Segundo os resultados obtidos, a influência da redução 

dos vórtices é maior que o efeito do aumento do arrasto. Porém, como os próprios 

autores comentam, os resultados relacionados à viscosidade da fase líquida 

reportados na literatura apresentam controvérsias entre si (Najmi et al., 2016). 

 

Figura 19 – Influência da viscosidade da fase líquida nas vazões necessárias para o transporte 
das partículas 

 

Fonte: adaptado de Najmi et al. (2016) 
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Outro resultado experimental obtido por Oudeman (1993) e Goharzadeh et al. 

(2010) diz respeito à influência da presença do gás. Os autores compararam o 

transporte das partículas em escoamentos bifásicos sólido-líquido com os resultados 

encontrados para o escoamento trifásico sólido-líquido-gás. Verifica-se que, com a 

inserção da fase gasosa no escoamento, há um aumento no transporte das 

partículas, observado pelo aumento da concentração de areia na saída do duto, 

conforme demonstrado na Figura 20. Isso pode ser explicado pelo aumento da 

turbulência da fase líquida, causado pela presença da fase gasosa.  

 

Figura 20 – Influência da presença do gás no transporte efetivo das partículas 

 

Fonte: adaptado de Oudeman (1993) 

 Stevenson et al. (2001) e Goharzadeh e Rodgers (2009) desenvolveram 

estudos experimentais para investigar o mecanismo de transporte das partículas no 

escoamento em golfadas.  Segundo os autores, as partículas são transportadas 

devido à difusão turbulenta que ocorre na região de esteira da bolha alongada, que 

corresponde à região da frente do pistão. Nessa região há a expansão do líquido 

proveniente do filme, que foi capturado pelo pistão, e a recirculação na traseira da 

bolha alongada. Por isso pode-se afirmar que é a região mais turbulenta da célula 

unitária. 

 Como essa turbulência é gerada na região aproximadamente central da 

tubulação, ela precisa ser difundida até as paredes do duto, onde se encontram as 

partículas. Por causa disso existe uma região do pistão em que ainda não há 
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transporte das partículas, mostrada na Figura 21. Goharzadeh e Rodgers (2009) 

nomearam essa região como “comprimento inativo”. Após o “comprimento inativo”, 

as partículas são suspensas da parede do duto, e são transportadas junto ao líquido 

do pistão. Na região do filme o transporte das partículas é desprezível.  

 

Figura 21 – Mecanismo de transporte das partículas 

 

Fonte: adaptado de Stevenson et al. (2001) 

 Pode-se observar que, entre os estudos experimentais desenvolvidos para 

escoamentos trifásicos sólido-líquido-gás em golfadas, grande parte busca 

compreender como o escoamento influencia no transporte das partículas. Dado que 

grande parte desses estudos foram desenvolvidos para areia, o objetivo é investigar 

como manter esse tipo de partícula em movimento, visto que, já que elas são mais 

densas que a fase líquida, tendem a se depositar na parte inferior da tubulação. Se 

as partículas de areia formarem um leito, além de diminuir a seção disponível para o 

escoamento, também podem levar à corrosão do duto. Por isso os estudos dedicam-

se a investigar a influência de diversos parâmetros, como as propriedades das fases 

e das partículas, no movimento das mesmas.  

 Poucos autores dedicaram-se a analisar a influência da presença das 

partículas na estrutura do escoamento em golfadas. Atualmente, dentro da revisão 

bibliográfica realizada, apenas um trabalho foi encontrado na literatura, o de Rosas 

et al. (2018). Os autores desenvolveram um estudo experimental com o objetivo de 

investigar como partículas semelhantes a hidratos afetam os principais parâmetros 

do escoamento em golfadas: comprimentos e frações de fase em cada região, 

velocidade translacional da bolha alongada e frequência do escoamento em 

golfadas. As principais conclusões qualitativas obtidas a partir dos experimentos 

foram: a presença das partículas aumentou a aeração na região do pistão de líquido, 

porém não alterou de forma significativa o formato do nariz da bolha, conforme 

apresentado na Figura 22.  
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Figura 22 – Comparação entre bolhas alongadas para diferentes concentrações de partículas 

  

Fonte: Rosas et al. (2018) 

 Quantitativamente, a partir do sinal dos sensores resistivos utilizados, concluiu-

se que: o comprimento da bolha alongada diminui, assim como o comprimento da 

célula unitária, o que aumenta a frequência do escoamento. O comprimento das 

bolhas diminui devido ao maior desprendimento de bolhas dispersas, gerado pelo 

aumento da turbulência na região de esteira, provocado pela presença das 

partículas. Porém, como foi indicado pelos próprios autores, houve um problema de 

medição. As partículas incrustaram nos eletrodos dos sensores resistivos, o que 

pode ter comprometido a qualidade dos resultados. No entanto as análises 

qualitativas e as tendências apresentadas pelos dados obtidos já auxiliam a 

esclarecer a influência da presença das partículas na estrutura do escoamento em 

golfadas. 

 Por fim, foram desenvolvidos também modelos numéricos para prever o 

comportamento do escoamento trifásico sólido-líquido-gás em golfadas. Destacam-

se os modelos de Danielson (2007), Orell (2007) e Zerpa et al. (2013).  

 Danielson (2007) desenvolveu um modelo, baseado no Modelo de 

Deslizamento (Drift Flux Model), para calcular as velocidades e frações de cada fase 

presente no escoamento. O autor também mediu experimentalmente a velocidade 

de deslizamento entre a fase líquida e as partículas, e concluiu que essa velocidade 

é constante, e exatamente igual à velocidade crítica de suspensão, independente da 

presença do gás. O modelo desenvolvido pode ser utilizado para calcular a altura do 
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leito, e a queda de pressão é calculada a partir de um fator de atrito modificado, que 

leva em conta a redução da área da seção transversal do duto causada pela 

presença do leito.  

 Já Orell (2007) utiliza uma abordagem distinta: o autor acopla o Modelo de 

Duas Camadas, de Doron et al. (1987), para modelar o escoamento sólido-líquido, a 

um modelo desenvolvido pelo próprio autor em um trabalho anterior, para modelar o 

escoamento líquido-gás em golfadas. Como hipóteses, considera-se que a dispersão 

de partículas na fase líquida é homogênea, e que as partículas se acomodam de 

forma a atingir o máximo empacotamento na região do leito. Os resultados 

numéricos obtidos foram comparados com dados disponíveis na literatura, 

apresentando boa concordância. 

 A partir desses resultados, o autor identificou duas tendências distintas sobre a 

injeção de gás no escoamento: para escoamentos com leito estacionário, a injeção 

de gás diminui a queda de pressão do escoamento. Isso ocorre porque a queda de 

pressão por atrito no escoamento em golfadas é menor que no escoamento bifásico 

sólido-líquido. Já para escoamentos com leito móvel, a injeção de gás causa o efeito 

contrário. Segundo o autor, a presença do gás diminui a velocidade crítica de 

deposição das partículas, fazendo com que mais partículas escoem junto à fase 

líquida, fazendo com que a queda de pressão do escoamento aumente.  

 Zerpa et al. (2013) desenvolveram um modelo hidrodinâmico para avaliar o 

escoamento em golfadas com formação de hidratos. O modelo baseia-se em 

simples balanços de massa para todas as fases envolvidas, e na hipótese de que a 

velocidade de deslizamento entre as fases líquida e gasosa é escrita em função da 

fração de líquido no escoamento. A quantidade de hidratos formada é determinada 

através do modelo cinético de Boxall (2009), e a temperatura das fases é 

determinada através de balanços de energia, levando-se em conta o calor gerado 

pela formação de hidratos. O modelo mostrou-se capaz até mesmo de prever 

mudanças de padrão de escoamento quando se inicia a nucleação de hidratos, 

fenômeno que também é observado experimentalmente.  

 Najmi et al. (2015) também desenvolveram um modelo numérico, mas focado 

em estimar a velocidade crítica de suspensão do escoamento trifásico sólido-líquido-

gás, estratificado ou em golfadas. O modelo calcula, a partir de Oroskar e Turian 
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(1980), a velocidade de líquido necessária para suspender as partículas, levando em 

conta a influência da concentração. Enquanto isso, são utilizados modelos de 

escoamento bifásico líquido-gás (Zhang et al. (2003) para o escoamento em 

golfadas e Fan (2005) para o escoamento estratificado) para calcular a velocidade 

real da fase líquida no escoamento. Se essa velocidade for maior que a velocidade 

de suspensão calculada, a suspensão das partículas é garantida. Comparando-se 

os resultados obtidos com dados disponíveis na literatura, percebe-se que há uma 

excelente concordância.  

 

2.3 COMENTÁRIOS FINAIS 

Neste capítulo, foram apresentados alguns dos principais trabalhos 

desenvolvidos sobre escoamentos bifásicos líquido-gás em golfadas, escoamentos 

bifásicos sólido-líquido e escoamentos trifásicos sólido-líquido-gás.  

Na revisão dos trabalhos sobre escoamentos bifásicos líquido-gás, foi realizado 

um estudo sobre as diferentes metodologias utilizadas para prever, numericamente, 

o comportamento do escoamento em golfadas. Entre elas destacam-se os modelos 

estacionários de Dukler e Hubbard (1975) e Taitel e Barnea (1990), e os modelos 

transientes de Seguimento de Pistões (Slug Tracking) e de Captura de Pistões (Slug 

Capturing). Também foram revisados os principais parâmetros utilizados para 

caracterizar o escoamento em golfadas, como comprimentos de bolhas e pistões, 

frações de fase, velocidade translacional da bolha alongada e queda de pressão. A 

mesma abordagem foi realizada com os escoamentos bifásicos sólido-líquido: foram 

apresentados os principais modelos utilizados para descrever o comportamento do 

escoamento, como os modelos de Duas (Doron et al., 1987) e Três Camadas (Doron 

e Barnea, 1993), e os principais parâmetros utilizados para caracterizar o 

escoamento, como as velocidades de deposição e suspensão das partículas. 

Por fim, foi realizada uma revisão sobre os principais trabalhos publicados 

sobre o escoamento trifásico sólido-líquido-gás. Primeiramente, foram apresentados 

os trabalhos experimentais de Oudeman (1993), Najmi et al. (2016), Leporini et al. 

(2018), Stevenson et al. (2001), Goharzadeh e Rodgers (2009) e Rosas et al. (2018). 
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Os três primeiros buscam analisar a influência de certos parâmetros no escoamento, 

enquanto os seguintes estão mais focados nos mecanismos envolvidos no 

transporte das partículas. Apenas o último foca na influência da presença das 

partículas na estrutura do escoamento em golfadas. Também são apresentados 

alguns dos modelos numéricos desenvolvidos para o escoamento trifásico sólido-

líquido-gás. 

Percebe-se que, apesar de existirem diversos trabalhos sobre escoamentos 

trifásicos com ênfase na influência das golfadas no transporte das partículas, apenas 

um trabalho foi encontrado abordando a influência das partículas na estrutura do 

escoamento em golfadas.  

Posto isso, acredita-se que o presente trabalho trará uma contribuição na 

compreensão da influência das partículas na estrutura da célula unitária, e em outros 

parâmetros do escoamento em golfadas, como a frequência, velocidade da bolha 

alongada e queda de pressão do escoamento. 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 Neste capítulo, serão apresentados o circuito experimental e os equipamentos 

que foram utilizados durante a realização dos testes. Também será apresentado o 

sistema de extração de parâmetros do escoamento, composto por sensores 

resistivos e câmeras de alta taxa de aquisição de imagens. Por fim, será 

apresentada a metodologia de tratamento de dados, utilizada para determinar os 

parâmetros característicos do escoamento em golfadas a partir das séries temporais 

obtidas pelos sensores. A incerteza associada a todos os dados obtidos 

experimentalmente ou através do processamento de dados é apresentada no 

Apêndice A. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO CIRCUITO EXPERIMENTAL 

Os experimentos foram realizados no circuito do Núcleo de Escoamentos 

Multifásicos (NUEM) da UTFPR, com misturas de ar, água (ambos sob temperatura 

e pressão ambientes) e partículas sólidas de polietileno, de densidade 937 kg/m3, 

com diâmetros de 100 µm, 200 µm, 300 µm e 400 µm, com concentrações 

volumétricas de partículas de 1%, 2,5% e 5%. Além dos experimentos com 

diâmetros determinados, foram realizados também experimentos com uma mistura 

de diâmetros, nas mesmas concentrações volumétricas indicadas. É importante 

ressaltar que os diâmetros das partículas utilizadas neste trabalho foram obtidos 

através de peneiramento: primeiramente o material estava disperso na forma de 

grãos comumente utilizados na indústria de rotomoldagem, porém os diâmetros 

desses grãos variavam entre 100 µm e 1 mm.  

Como um dos objetivos do presente trabalho era avaliar a influência do 

diâmetro das partículas sólidas nos parâmetros do escoamento em golfadas, não era 

possível realizar os experimentos utilizando uma faixa tão ampla. Por essa razão foi 

realizado o peneiramento desses grãos de polietileno nas faixas apresentadas na 

Tabela 2, que foram determinadas pelas aberturas das peneiras utilizadas no 

processo. Outro aspecto relevante a ser considerado por causa do método de 
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separação das partículas, é que nem todas as faixas de diâmetros possuíam a 

quantidade necessária para realizar os experimentos com as concentrações 

propostas. Por essa razão os experimentos com cada faixa de diâmetros foram 

realizados nas concentrações indicadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Faixas de tamanhos de partículas 

Faixa 
Diâmetro 

“nominal” 

Faixa de 

tamanhos 

Concentrações 

disponíveis 

Faixa 1 100 µm 100 – 150 µm 1% e 2,5% 

Faixa 2 200 µm 150 – 250 µm 1%; 2,5% e 5% 

Faixa 3 300 µm 250 – 350 µm 1%; 2,5% e 5% 

Faixa 4 400 µm 350 – 500 µm 1% 

Fonte: autoria própria 

Após a separação executada pelas peneiras, foi realizada uma análise com a 

utilização de FBRM (Focused Beam Reflectance Method) para averiguar a 

distribuição de tamanhos de partículas que cada faixa apresentava. Apesar de o 

FBRM não medir especificamente os diâmetros, mas sim cordas que são 

interceptadas pelo feixe do laser, o que pode determinar alguns diâmetros menores 

ou maiores que os esperados dentro de cada faixa, este ainda é o método disponível 

que melhor poderia descrever essa distribuição. Os resultados dessa análise são 

apresentados na Figura 23.  

Pode-se perceber que, com exceção da Faixa 4, cuja média situa-se em torno 

de 450 µm, as demais faixas apresentam sempre o diâmetro médio próximo do 

diâmetro considerado “nominal” de cada faixa. Por esse motivo, foram adotados os 

diâmetros “nominais” como representativos de cada faixa, e no capítulo de 

Resultados as análises são realizadas considerando-se esses diâmetros “nominais”. 

Mas é importante manter em mente que, apesar de ser uma faixa estreita, ainda há 

uma distribuição de tamanhos de partículas em cada experimento realizado. A 

mistura de partículas com a qual alguns dos experimentos foram realizados foi 

preparada com a proporção de cada faixa indicada na Figura 24. 

 



62 

 

 

Figura 23 – Distribuições dos diâmetros das partículas 

 
Fonte: autoria própria 

 

Figura 24 – Composição da mistura de partículas 

 
Fonte: autoria própria 

O circuito experimental, apresentado na Figura 25, pode ser dividido em três 

segmentos distintos: o circuito de líquido com partículas, o circuito de gás e o circuito 

trifásico. O líquido é armazenado em um tanque com capacidade de 3310 dm , onde 

são adicionadas as partículas na concentração volumétrica desejada. Um sistema de 

mistura, composto por uma bomba centrífuga e um “funil” conectados por 

mangueiras, garante uma mistura aproximadamente homogênea de líquido e 

partículas. Como o polietileno é menos denso que a água, as partículas tendem a se 

acumular na superfície. Através de uma estrutura cônica, que funciona como um 

funil, as partículas são succionadas da superfície, passam pela bomba centrífuga e 

são injetadas novamente na parte inferior do tanque. Dessa forma, é garantida uma 

concentração aproximadamente homogênea das partículas. 
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Figura 25 – Circuito experimental 

 

Fonte: adaptado de Rosas et al. (2018) 

A dispersão das partículas no líquido é deslocada por uma bomba helicoidal de 

modelo NM053BY01L07V da marca Netzsch, que é alimentada por um motor 

trifásico e cujo controle de vazão é realizado por um inversor de frequência. A 

medição de vazão e da densidade da dispersão é feita por um medidor Coriolis de 

modelo Micromotion F050S11, que se comunica com o sistema supervisório 

elaborado no programa LabVIEW da National Instruments e é compatível com o 

protocolo Foundation Fieldbus. Após passar pelo medidor, a dispersão segue para o 

misturador. 

Já a fase gasosa é comprimida por um compressor elétrico rotativo, que possui 

pressão máxima de 15 bar  e máxima vazão de 32,5 m / min , e é armazenada em 

um vaso de pressão que atua como acumulador, garantindo o escoamento do gás 

sem flutuações na vazão. A medição da vazão e da densidade do gás é realizada 

por medidores Coriolis da marca Yokogawa, que também se comunicam com o 

sistema supervisório do circuito e são compatíveis com o protocolo Foundation 

Fieldbus. Após a passagem pelo medidor, o gás segue para o misturador. 

O misturador é onde se origina o escoamento trifásico. Ela corresponde a uma 

seção da tubulação onde as correntes de dispersão e de gás são injetadas de forma 
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paralela, sendo que a fase gasosa é injetada acima da dispersão. Após a mistura, as 

três fases escoam juntas pela tubulação.  

O circuito trifásico é composto por dutos de acrílico com 26 mm  de diâmetro 

interno, que juntos compreendem 8,5 m  de comprimento na horizontal, ao longo dos 

quais foram dispostas quatro estações de medição, cada uma composta por um par 

de sensores resistivos e uma tomada de pressão. A distribuição das seções de 

testes e a descrição dos sensores serão apresentadas a seguir. Por fim, o 

escoamento retorna ao tanque de líquido passando por um separador, onde as 

fases são separadas pela ação das forças centrífuga e da gravidade. A fase gasosa 

é liberada para a atmosfera, enquanto a dispersão das partículas na fase líquida é 

reinjetada no circuito.  

 

3.2 METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DE PARÂMETROS DO ESCOAMENTO 

Além de monitorar a pressão e a vazão das fases no circuito, também é 

importante mensurar os principais parâmetros do escoamento em golfadas: 

comprimentos das bolhas e dos pistões, velocidade translacional da bolha alongada 

e frequência das golfadas. Pois, para analisar a influência da presença das 

partículas no escoamento, é necessário comparar a magnitude desses parâmetros 

em escoamentos bifásicos líquido-gás com escoamentos trifásicos sólido-líquido-

gás. Além disso, existem outros fenômenos difíceis de mensurar, porém igualmente 

importantes na dinâmica do escoamento em golfadas, como a turbulência na esteira 

da bolha e a posição das partículas dentro da célula unitária. 

Para extrair esses parâmetros e visualizar o escoamento serão utilizadas duas 

ferramentas: sensores resistivos e uma câmera de alta taxa de aquisição de 

imagens. A descrição de cada uma é apresentada a seguir.  
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3.2.1 Sensores Resistivos 

Conforme descrito na seção Justificativa, uma das limitações do trabalho de 

Rosas et al. (2018) durante a realização dos experimentos foi a configuração dos 

sensores. Em seus experimentos foram utilizados sensores resistivos de dois fios, 

que extraem os parâmetros do escoamento em golfadas de forma intrusiva. Uma 

representação desse tipo de sensor é apresentada na Figura 26.  

 

Figura 26 – Sensor de dois fios 

 

Fonte: autoria própria 

Esse tipo de sensor é composto por dois filamentos de aço inoxidável com 

0,1 mm  de diâmetro, distanciados entre si por 3 mm , acomodados em uma placa de 

circuito impresso. Um dos filamentos funciona como um eletrodo de excitação, e o 

outro como um eletrodo de recepção. Essa configuração foi desenvolvida por 

Machado et al. (2013). 

O eletrodo de excitação envia, através dos fluidos presentes na seção 

transversal, um sinal elétrico, que é recebido pelo eletrodo de recepção. Mediante a 

magnitude do sinal recebido é possível determinar a altura de líquido na seção, 

devido à grande diferença entre a condutividade elétrica das fases líquida e gasosa. 

Para o tubo completamente preenchido com líquido, o sinal recebido pelo eletrodo 

de recepção é máximo. Já para o tubo completamente preenchido com gás, o sinal é 

mínimo. A altura de líquido na seção é encontrada por meio da interpolação entre 

esses dois valores. 
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Esse tipo de sensor é comumente utilizado nos experimentos realizados no 

Núcleo de Escoamentos Multifásicos (NUEM), para escoamentos bifásicos líquido-

gás. Porém, com a inserção das partículas, esse sensor mostrou-se limitado, visto 

que as partículas se aglomeravam nos filamentos, o que pode comprometer a 

qualidade dos dados. Por isso, para o presente trabalho, novas configurações de 

sensores foram analisadas. 

Primeiramente, foi sugerida a configuração em anel. Esse tipo de sensor é 

composto por um filamento de ouro distribuído ao redor da seção transversal de uma 

placa de circuito impresso. Para realizar os testes são necessários dois sensores, 

sendo que um funciona como o eletrodo de excitação, e o outro como o eletrodo de 

recepção. Essa configuração é apresentada na Figura 27.  

 

Figura 27 – Sensor em anel 

 

Fonte: autoria própria 

Verificando-se os sinais obtidos com essa configuração de sensor, percebe-se 

que ele é promissor para a medição de fração de vazio na região do pistão de 

líquido, visto que a medição é realizada através do volume de fluido compreendido 

entre os dois sensores. Porém, para a medição da velocidade translacional da bolha 

alongada, a medição apresenta uma incerteza considerável, devido à dificuldade de 

determinar a seção transversal exata em que as estruturas são detectadas. Por esse 

motivo, essa configuração foi descartada. 

Após a configuração em anel, foi sugerida a configuração em anel bipartido. 

Ela é semelhante ao sensor em anel, porém o filamento é fabricado em estanho, e 

são realizados dois desbastes diametralmente opostos no filamento, a fim de 



67 

 

 

interromper a transmissão do sinal. Dessa forma, em um único sensor têm-se os 

eletrodos de excitação e recepção, cada um correspondente a uma metade do anel. 

Uma representação dessa configuração (antes da realização dos desbastes) é 

apresentada na Figura 28.  

 

Figura 28 – Sensor em anel bipartido  

 

 Fonte: autoria própria 

Primeiramente o sensor de anel bipartido foi testado de maneira estática, de 

forma que o sensor foi instalado em uma pequena seção de tubulação acrílica, a fim 

de analisar sua resposta à variação da altura de líquido no interior do duto. Nas 

Figuras 29 e 30 são apresentados os resultados para a curva de calibração de um 

sensor, apenas com água e com presença de partículas, respectivamente. Na Figura 

31 é apresentada a curva de calibração para dois sensores operando juntos. 

 

Figura 29 – Resultado obtido para apenas um sensor, utilizando água 

 
Fonte: autoria própria 
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Figura 30 – Comparação entre os resultados obtidos para apenas um sensor, com água e água 
com partículas 

 
Fonte: autoria própria 

 

Figura 31 – Resultado obtido para dois sensores, utilizando água 

 
Fonte: autoria própria 

Percebe-se, através dos resultados obtidos, que o sensor apresenta o 

comportamento esperado, ou seja, sua resposta varia de maneira aproximadamente 

linear entre as respostas obtidas para o tubo completamente cheio de ar e 

completamente cheio de líquido. A presença de partículas não altera de forma 

significativa o sinal, o que pode ser explicado pelo fato de que, como o teste foi 

realizado estaticamente, as partículas se depositaram na interface entre as fases 

líquida e gasosa, não alterando a condutividade de nenhuma das fases. Além disso, 

observa-se que o sinal de um sensor não interfere na resposta do outro, o que é 

imprescindível para a realização das medições durante os experimentos.  
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Ainda nos testes estáticos, percebeu-se que os sensores fornecem uma 

resposta melhor com os desbastes orientados na horizontal, ou seja, se um dos 

eletrodos estivesse em contato com a fase líquida, enquanto o outro eletrodo 

estivesse em contato com o gás. Dessa forma, essa foi a orientação adotada ao 

longo dos demais testes.  

O próximo passo foi realizar testes dinâmicos com esses sensores, para validar 

sua aplicabilidade em escoamentos trifásicos sólido-líquido-gás. Para isso, os 

sensores foram instalados na tubulação do circuito experimental através do 

esquema apresentado na Figura 32. Dois sensores são montados juntos, a fim de 

possibilitar a medição da velocidade translacional da bolha alongada, através da 

medida do tempo que a bolha leva para passar entre os dois sensores (visto que a 

distância entre eles é conhecida). Entre os sensores são montados flanges de 

acrílico com o-rings, para evitar vazamentos.  

Além dos sensores de anel bipartido, foram instalados também dois sensores 

de dois fios (configuração apresentada na Figura 26) e uma câmera de alta taxa de 

aquisição de imagens (que será descrita em detalhes na próxima seção), a fim de 

medir a velocidade das bolhas alongadas do escoamento em golfadas através de 

três metodologias distintas, e poder comparar as respostas fornecidas por cada uma 

das metodologias. É importante ressaltar que os sensores de dois fios e os sensores 

de anel bipartido não foram ligados ao sistema elétrico ao mesmo tempo, para que 

não houvesse interferência entre eles. Ou seja, os testes foram realizados ora 

apenas com os sensores de dois fios, ora apenas com os sensores de anel bipartido. 

 

Figura 32 – Configuração dos testes dinâmicos 

 

Fonte: autoria própria 
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Os sensores foram conectados a um circuito eletrônico que gera os sinais de 

excitação e capta os sinais de resposta. Uma placa de aquisição de dados da 

National Instruments converte esses sinais analógicos em digitais, e realiza a 

comunicação com o computador, onde se encontra a interface com o usuário, 

apresentada na forma de uma plataforma desenvolvida no NUEM. Dessa forma é 

possível calibrar os sensores, verificar em tempo real o sinal captado durante os 

experimentos, e também realizar aquisições de dados, que posteriormente serão 

tratados, conforme a metodologia que será apresentada na seção Tratamento de 

Dados.  

Durante a realização dos testes dinâmicos, foram utilizadas sete combinações 

de vazões de líquido e gás, que contemplam cinco diferentes velocidades da 

mistura, apresentadas na Tabela 3 (sendo que, com a câmera, foram realizadas 

apenas as cinco primeiras combinações). Os resultados da velocidade da bolha 

alongada para cada metodologia, obtidos para os pontos apresentados na Tabela 3, 

são comparados na Figura 33. Além das três metodologias experimentais descritas 

anteriormente, ou seja, a câmera de alta taxa de aquisição de imagens, o sensor 

resistivo de dois fios e o sensor resistivo de anel bipartido, os resultados também 

são comparados com valores da velocidade da bolha calculados pela correlação de 

Bendiksen (1984).  

 

Tabela 3 - Grade dos testes dinâmicos 

Ponto JL (m/s) JG (m/s) J (m/s) 

P01 0,5 0,5 1 

P02 0,5 1,0 1,5 

P03 1,0 0,5 1,5 

P04 0,75 0,75 1,5 

P05 1,0 1,0 2 

P06 1,25 1,25 2,5 

P07 1,5 1,5 3 

Fonte: autoria própria 
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Percebe-se que o resultado do sensor de anel bipartido fica próximo ao 

resultado do sensor de dois fios para baixas velocidades da mistura, enquanto 

apresenta um erro em torno de 9% com o valor previsto pela correlação de 

Bendiksen (1984). Já para altas velocidades da mistura, o resultado do sensor de 

anel bipartido fica próximo dos valores previstos por Bendiksen (1984), 

apresentando um erro de apenas 2%, enquanto se distancia do resultado do sensor 

de dois fios, mas com um erro de apenas 9%. O máximo erro entre o sensor de anel 

bipartido e os resultados obtidos com a câmera é 6%. Assim sendo, o sensor de anel 

bipartido foi considerado satisfatório para a realização dos experimentos, e todos os 

dados apresentados no capítulo Resultados foram obtidos com essa configuração 

de sensor. É importante ressaltar que o problema observado no trabalho de Rosas et 

al. (2018), de aglomeração de partículas na região do sensor, foi resolvido com a 

adoção dessa nova configuração. 

 

Figura 33 – Validação do sensor de anel bipartido 

 
Fonte: autoria própria 

 

3.2.2 Câmeras de Alta Taxa de Aquisição de Imagens 

Além de extrair os principais parâmetros do escoamento em golfadas, como os 

comprimentos das bolhas e pistões, a velocidade translacional da bolha alongada e 

a frequência, é importante também analisar os fenômenos que as partículas causam 

no escoamento, como a variação da turbulência na esteira da bolha alongada e o 
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aumento de pequenas bolhas na região do pistão, eventos que podem ser difíceis de 

captar através dos sinais dos sensores, mas que podem ser analisados através de 

imagens. 

Por esse motivo foram utilizadas duas câmeras de alta taxa de aquisição de 

imagens, dos modelos Nano Sense MKIII (para os testes dinâmicos de validação do 

sensor de anel bipartido) e Fastcam SA4 (para os experimentos). Suas taxas de 

aquisição máximas são de 1040 e 3600 frames por segundo, respectivamente, com 

resoluções de 1280x1024 e 1024x1024 pixels. Esses modelos contam com 

softwares próprios, onde podem ser ajustados parâmetros como a taxa de aquisição, 

o tempo de exposição e o número de quadros adquirido. O foco foi ajustado 

manualmente em ambos os casos. 

Uma caixa de acrílico completamente preenchida com água envolveu a região 

do tubo que foi filmada, para evitar distorções nas imagens. A iluminação da região 

foi feita por leds posicionados atrás da caixa de acrílico. Para que a iluminação 

atingisse a região do tubo de maneira uniforme, foi utilizada uma superfície difusora. 

A câmera foi posicionada logo após a terceira estação de medição dos 

sensores resistivos, região onde o escoamento já é considerado desenvolvido. 

Portanto as imagens captadas pela câmera nos experimentos trifásicos, quando 

comparadas às imagens capturadas para o escoamento bifásico líquido-gás, podem 

auxiliar na compreensão da influência das partículas nos fenômenos do 

escoamento.  

 

3.2.3 Estações de Medição 

 Foram utilizadas ao todo quatro estações de medição, cada uma composta por 

um par de sensores resistivos e uma tomada de pressão. Logo após o misturador foi 

posicionada uma tomada de pressão absoluta, responsável por fornecer a 

informação de pressão atmosférica (necessária no controle do circuito de gás). Nas 

três outras estações restantes foram posicionados sensores de pressão diferenciais, 

a fim de aferir a queda de pressão ao longo do escoamento. Todos os sensores de 
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pressão são compatíveis com o protocolo 4-20 mA. A localização das estações pode 

ser verificada na Figura 34.  

 

Figura 34 – Distribuição das estações de medição 

  

Fonte: autoria própria 

As tomadas de pressão em cada estação de medição foram utilizadas tanto 

para analisar a queda de pressão ao longo do escoamento quanto para corrigir a 

velocidade superficial do gás. Os sinais captados pelos sensores resistivos 

auxiliarão a monitorar a evolução dos parâmetros ao longo do escoamento.  

 

3.3 PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 

O procedimento para realizar os experimentos inicia-se ligando a bancada na 

rede elétrica. Dessa forma, ligam-se os sensores de pressão, os sensores resistivos 

e a bomba helicoidal responsável pelo deslocamento da dispersão de partículas no 

líquido, assim como o inversor de frequência responsável por seu controle. Como os 

sensores estão ligados, é possível acionar o sistema supervisório para verificar a 

comunicação com todos os sensores e acionar o controle de vazão da dispersão.  

Quando os experimentos eram acompanhados de aquisição de imagens 

(apenas uma das baterias foi realizada com o acompanhamento da câmera), 

também era necessário realizar o posicionamento da câmera e da iluminação. Com 

o auxílio do software próprio da câmera, realizava-se o ajuste do foco e dos demais 

parâmetros das filmagens, como tempo de exposição e a taxa de aquisição.  
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Antes da execução dos experimentos, também era necessário homogeneizar a 

dispersão das partículas na fase líquida, pois, em cada pausa realizada entre as 

baterias, as partículas se depositavam na superfície, devido à sua menor densidade. 

Para isso era acionado o sistema de mistura descrito anteriormente, através de sua 

bomba centrífuga, e o sistema era mantido acionado até a homogeneização da 

dispersão das partículas. O sistema também era mantido acionado durante os 

experimentos, a fim de manter a dispersão homogênea.  

Conforme descrito na seção Sensores Resistivos, é necessário um valor de 

referência correspondente ao sinal do tubo completamente cheio de líquido, a fim de 

determinar a altura de líquido ao longo do escoamento por interpolação, 

considerando-se que o sinal do tubo completamente cheio de gás é nulo (visto que o 

ar não é condutor). Por esse motivo, antes da realização dos experimentos, sempre 

era realizada uma medição com o tubo completamente cheio de líquido, a fim de 

obter esse valor de referência. Além disso, sempre que a temperatura do líquido 

(aferida pelos medidores Coriolis) alterava-se mais do que 1°C, era realizada mais 

uma medição com o tubo cheio de líquido, pois poderia haver alguma variação na 

condutividade da água. Dessa forma, realizavam-se duas ou três medições desse 

valor de referência para cada bateria de experimentos. Esses valores posteriormente 

foram utilizados para calibrar os dados, conforme será descrito na seção Tratamento 

de Dados (a seguir).  

É importante salientar que as medições com tubo cheio de líquido eram, na 

realidade, realizadas com o tubo cheio de líquido e partículas. Sabendo que as 

partículas não são condutoras, a presença das partículas irá diminuir o valor de 

referência medido, em comparação com o escoamento de líquido somente. Porém, 

como o escoamento ao longo dos experimentos também será composto por um 

líquido repleto de partículas, sabe-se que o valor máximo ao longo dos experimentos 

corresponde exatamente ao escoamento de líquido com a concentração de 

partículas determinada para aquela bateria de experimentos. Ou seja, mesmo com a 

redução da magnitude do valor de referência utilizado na calibração, o procedimento 

de tratamento dos dados é realizado da mesma forma.  

Após a homogeneização da dispersão das partículas e da medição com o tubo 

completamente cheio de líquido com partículas, eram então realizados os 



75 

 

 

experimentos. Ajustavam-se as vazões das fases (dispersão e gás) correspondentes 

às velocidades superficiais do ponto. A vazão da fase líquida era ajustada pelo 

sistema supervisório, através do inversor de frequência que controla a bomba 

helicoidal. Já a vazão da fase gasosa é ajustada manualmente através de uma 

válvula do tipo agulha.  

Com as vazões ajustadas, era realizada a aquisição dos dados dos 

experimentos. O sistema supervisório, quando acionado pelo usuário, realiza a 

aquisição dos dados dos sensores de pressão e dos medidores Coriolis. Além disso, 

o programa associado aos sensores resistivos, também quando acionado pelo 

usuário, realiza a aquisição da série temporal do sinal dos oito sensores (quatro 

pares, distribuídos ao longo das estações de medições). O software da câmera 

permite a aquisição de imagens durante o intervalo de tempo solicitado pelo usuário.  

Por fim, após a aquisição dos dados e seu completo armazenamento na 

memória do computador, inicia-se o ajuste das vazões do próximo ponto a ser 

medido. Portanto, de maneira sucinta, descreve-se abaixo os passos do 

procedimento adotado durante as medições: 

1. Ligar a bancada na rede elétrica; 

2. Acionar o sistema supervisório; 

3. Verificar o funcionamento e comunicação com os sensores e medidores; 

4. Posicionar e ajustar a câmera (na bateria com realização de filmagens); 

5. Ligar o sistema de mistura; 

6. Fazer a calibração dos sensores resistivos (medição com o tubo cheio 

de líquido e partículas); 

7. Ajustar as vazões das fases; 

8. Realizar a aquisição dos dados dos sensores e medidores, assim como 

as imagens da câmera; 

9. Verificar o armazenamento dos dados na memória do computador; 

10. Ajustar as vazões para o próximo ponto experimental. 
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3.4 TRATAMENTO DE DADOS 

O tratamento dos dados obtidos através dos sensores resistivos foi realizado 

com o algoritmo desenvolvido por Vicencio (2013), que está implementado no 

software MATLAB. A partir dos sinais obtidos pelos sensores, é possível calcular a 

frequência do escoamento, a velocidade translacional da bolha alongada e os 

comprimentos das bolhas e pistões. Sua ideia central será explicada de maneira 

simplificada nesta seção. 

Sabe-se que o sinal obtido pelos sensores resistivos varia entre um valor 

máximo (obtido para a fase líquida), e um valor mínimo (obtido para a fase gasosa). 

Através de uma interpolação linear, que considera o valor do escoamento 

monofásico gás como o valor correspondente a fração de vazio ( ) igual a 1, e o 

valor do escoamento monofásico de líquido como o valor de fração de vazio ( ) 

igual a 0, é possível associar o sinal captado pelo sensor a um sinal de fração de 

vazio ao longo do tempo, conforme apresentado na Figura 35. 

 

Figura 35 – Série temporal de fração de vazio 

 

Fonte: Alves (2015) 

A partir do sinal temporal de fração de vazio é definido um fator de corte (FC), 

usado para diferenciar as estruturas da célula unitária. O sinal é então binarizado: os 

pontos cujo valor está acima do valor do fator de corte são considerados bolhas 

alongadas, e recebem o valor 1, enquanto os pontos cujo valor está abaixo do fator 
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de corte são considerados pistões de líquido, e recebem valor 0. Um exemplo de 

sinal binarizado é apresentado na Figura 36.  

 

Figura 36 – Série temporal binarizada 

 

Fonte: Alves (2015) 

 Os parâmetros BT  e ST  correspondem aos tempos de passagem da bolha e do 

pistão, respectivamente, pelo sensor. Esses tempos são calculados pela relação 

entre o número de dados adquiridos e a taxa de aquisição do sensor. A partir desses 

tempos, a frequência do escoamento em golfadas é definida como: 
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  (30) 

 

A velocidade translacional da bolha alongada é calculada a partir da 

comparação dos sinais dos dois sensores do par. Sabe-se a distância x  que 

separa os sensores, e a defasagem Bt  entre os sinais dos dois sensores 

corresponde ao tempo que a bolha leva para ultrapassar a distância x . Dessa 

forma, a velocidade da bolha é calculada de acordo com a seguinte relação: 
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O comprimento das estruturas é determinado através da hipótese de que toda 

a célula unitária escoa com a velocidade da frente da bolha (Fabre, 2003). Dessa 

forma: 
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  (32) 

 

Devido ao fato de que as partículas não são condutoras, perde-se a informação 

da fração das fases em cada região da célula unitária. Como há duas fases não 

condutoras (gás e partículas), e não há como garantir que a concentração de 

partículas permanece homogênea ao longo do escoamento, não é possível distinguir 

o quanto da queda da magnitude do sinal está associado à presença das partículas, 

e o quanto está relacionado à fase gasosa. Por esse motivo, não foi analisado nesse 

trabalho as frações de cada fase, tanto na região do pistão, quanto na região da 

bolha alongada. 

 

3.5 COMENTÁRIOS FINAIS 

Neste capítulo, foi apresentada a metodologia empregada na realização dos 

experimentos: fluidos e partículas utilizadas, circuito onde foram realizados os 

experimentos, sistema de aquisição dos dados experimentais e metodologia de 

processamento destes dados. As principais informações apresentadas ao longo do 

capítulo foram condensadas na Tabela 4.  

Por fim, é importante ressaltar que, apesar de a tensão interfacial e a 

viscosidade aparente da fase líquida representarem parâmetros que são afetados 

pela presença das partículas, eles não foram mensurados ao longo dos 

experimentos, devido à falta de equipamentos adequados para mensurá-los.  
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Tabela 4 – Características do circuito experimental 

Fluidos utilizados 

Ar e água, sob 

temperatura e pressão 

ambientes 

Material e densidade das partículas Polietileno, 937 kg/m3 

Diâmetros das partículas 
100 µm, 200 µm, 

300 µm e 400 µm 

Concentrações volumétricas 1%; 2,5% e 5% 

Diâmetro e inclinação da tubulação 26 mm, horizontal 

Comprimento da tubulação 8,5 m (329 D) 

Localização das estações de 

medição 

72 D, 145 D, 217 D e 

290 D 

Fonte: autoria própria 
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4 RESULTADOS 

 Neste capítulo, são apresentadas as análises realizadas a partir dos 

resultados obtidos nos experimentos. Inicialmente, é mostrada a grade de testes, a 

avaliação da repetitividade dos dados, além de uma pequena comparação entre a 

evolução do escoamento em golfadas bifásico líquido-gás e trifásico sólido-líquido-

gás.   

A seguir, são analisados os principais fenômenos encontrados no escoamento 

em golfadas com partículas, avaliados através das imagens obtidas pela câmera. 

Por fim, é apresentada uma análise da variação dos principais parâmetros do 

escoamento em golfadas, como a velocidade da bolha, comprimentos de bolhas e 

pistões e a frequência do escoamento, causada pela inserção das partículas.  

Os resultados obtidos nos experimentos com a mistura de diâmetros não são 

mostrados neste capítulo, visto que apresentam efeitos dos diferentes diâmetros de 

sua composição, enquanto um dos objetivos do presente capítulo é analisar o efeito 

do diâmetro das partículas na estrutura do escoamento em golfadas. Esses 

resultados são apresentados no Apêndice B. 

 

4.1 GRADE DE TESTES 

Os pontos experimentais foram definidos a partir das velocidades superficiais 

das fases gasosa e líquida com partículas. Foram escolhidos ao todo 12 

combinações de velocidades superficiais, conforme apresentado na Tabela 5, de 

forma que todos os pontos correspondem a escoamento em golfadas. A velocidade 

superficial da fase gasosa varia entre  0,25 1,5 m/sGJ , enquanto a velocidade 

superficial da fase líquida com partículas varia entre  0,5 1,5 m/sLJ . Esses 

valores foram escolhidos respeitando-se as limitações da bancada. A aquisição dos 

dados foi realizada durante um período de tempo correspondente a passagem de no 

mínimo 200 bolhas. 
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Tabela 5 - Grade de testes dos experimentos 

Ponto JL (m/s) JG (m/s) J (m/s) JG/J 

P01 0,75 0,25 1,0 0,25 

P02 0,5 0,5 1,0 0,5 

P03 1,0 0,5 1,5 0,33 

P04 1,5 0,5 2,0 0,25 

P05 0,75 0,75 1,5 0,5 

P06 0,5 1,0 1,5 0,67 

P07 1,0 1,0 2,0 0,5 

P08 1,5 1,0 2,5 0,4 

P09 1,25 1,25 2,5 0,5 

P10 0,5 1,5 2,0 0,75 

P11 1,0 1,5 2,5 0,6 

P12 1,5 1,5 3 0,5 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 6 - Diâmetros e concentrações utilizadas nos experimentos 

Diâmetro das 

partículas 

Faixa de 

tamanhos 

Concentrações 

realizadas 

100 µm 100 – 150 µm 1% e 2,5% 

200 µm 150 – 250 µm 1%; 2,5% e 5% 

300 µm 250 – 350 µm 1%; 2,5% e 5% 

400 µm 350 – 500 µm 1% 

Mistura 100 – 500 µm 1%; 2,5% e 5% 

Fonte: autoria própria 

 Cada um dos pontos foi medido para cada combinação de diâmetro e 

concentração, apresentados na Tabela 6, totalizando 144 experimentos. Além disso, 
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foram realizadas duas baterias para cada experimento, ou seja, cada ponto foi 

realizado duas vezes, a fim de verificar a consistência dos dados obtidos. A análise 

da repetitividade dos dados obtidos em cada bateria é apresentada na próxima 

seção. 

 Os pontos experimentais da grade de testes adotada no presente trabalho 

também são apresentados no mapa de fluxo proposto por Taitel e Dukler (1976), na 

Figura 37. Observa-se que todas as combinações de vazões de água e ar estão na 

região do padrão de escoamento em golfadas. 

 

Figura 37 – Grade de testes representada no mapa de fluxo de Taitel e Dukler (1976) 

 

Fonte: autoria própria 

 

4.2 REPETITIVIDADE DAS MEDIÇÕES 

Conforme descrito na seção anterior, cada ponto experimental foi medido duas 

vezes, a fim de se analisar a repetitividade dos dados obtidos. A avaliação da 

repetitividade dos dados será realizada comparando-se os resultados obtidos para a 

velocidade da bolha alongada nas duas baterias, já que é um parâmetro relevante 

no processamento, visto que, além de ser utilizada para avaliar o escoamento em 

golfadas, também é utilizada para calcular os comprimentos de bolhas e pistões.  
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Dessa forma, na Figura 38 são apresentados 4 gráficos no formato box plot, 

examinando as diferenças entre as baterias 1 e 2 para os 4 diâmetros de partículas, 

com concentração 1%, avaliando-se a estação de medição 3, para o ponto P03. O 

diagrama apresentado nos gráficos box plot é construído a partir de uma linha 

central, que representa o valor da mediana dos dados. A caixa construída ao redor 

da mediana representa os valores do primeiro e terceiro quartil dos dados, ou seja, 

os 50% centrais dos dados situam-se dentro dessa caixa. As linhas situadas acima e 

abaixo da caixa representam os valores máximo e mínimo da distribuição dos dados 

(entre os que não são considerados discrepantes), enquanto esses dados 

discrepantes são representados por marcadores.  

 

Figura 38 – Gráficos box plot da velocidade da bolha para o ponto P03 (JL=1,0; JG=0,5 m/s), 
para todos os diâmetros analisados, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

Avaliando-se os diagramas apresentados, percebe-se que há uma pequena 

variação entre os resultados obtidos em cada bateria, principalmente com relação 

aos valores do primeiro e terceiro quartil. A variação entre os valores das medianas 
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é de 0,5% para o diâmetro 100 µm; 1,2% para o diâmetro 200 µm; 0,8% para o 

diâmetro 300 µm e 0,8% para o diâmetro 400 µm. Com relação ao primeiro e terceiro 

quartil, a variação entre baterias é de 1,01% e 0,6% para o diâmetro 100 µm; 2% e 

0,005% para o diâmetro 200 µm; 0,1% e 1,2% para o diâmetro 300 µm e de 0,4% e 

1,2% para o diâmetro 400 µm, respectivamente. 

A diferença entre os valores médios é de 0,3% para o diâmetro 100 µm; 1,2% 

para o diâmetro 200 µm; 0,9% para o diâmetro 300 µm e 2% para o diâmetro 400 

µm. Com relação ao desvio padrão dos dados, a variação entre baterias é de 13,5% 

para o diâmetro 100 µm; 19,3% para o diâmetro 200 µm; 7,9% para o diâmetro 300 

µm e de 3,8% para o diâmetro 400 µm. 

 

Figura 39 – PDFs da velocidade da bolha para o ponto P03 (JL=1,0; JG=0,5 m/s), para quatro 
diâmetros distintos, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

Além de avaliar os gráficos box plot, foram avaliadas também as distribuições 

dos dados, para investigar se os erros descritos acima representavam, de fato, uma 

variação significativa na distribuição. Na Figura 39 são apresentadas as funções 
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densidade de probabilidade (PDFs) dos mesmos casos apresentados anteriormente, 

ou seja, comparando os resultados das baterias 1 e 2 para o ponto P03, com 4 

diâmetros distintos, para a concentração 1%. 

Analisando-se a distribuição dos dados, percebe-se que, apesar de haver uma 

pequena variação no valor médio, principalmente para o diâmetro 200 µm, as 

distribuições são semelhantes, principalmente seus valores máximo e mínimo, além 

de seu formato, que corresponde ao formato característico da distribuição da 

velocidade da bolha alongada, que tende a ser uma distribuição normal.  

A partir dos resultados apresentados, e considerando-se que os demais pontos 

se comportam de maneira semelhante, para todos os diâmetros e concentrações de 

partículas avaliadas, considerou-se a repetitividade dos dados satisfatória. Por essa 

razão, as análises apresentadas nas próximas seções serão realizadas com os 

dados experimentais de apenas uma das baterias, visto que esses dados já são 

representativos do comportamento do escoamento em golfadas para a configuração 

analisada.  

 

4.3 EVOLUÇÃO DO ESCOAMENTO EM GOLFADAS 

A evolução do escoamento em golfadas pode ser avaliada através da 

comparação dos resultados encontrados para os principais parâmetros da célula 

unitária (velocidade da bolha, comprimentos de bolhas e pistões e frequência) em 

todas as estações de medição instaladas ao longo da tubulação. No presente 

trabalho, foram utilizadas 4 estações, conforme o esquema apresentado na Figura 

34, porém, como a quarta estação apresentava resultados discrepantes, devido a 

um efeito de saída relacionado com a proximidade do separador centrífugo, essa 

estação não foi considerada nas análises da evolução do escoamento.  

Para compreender a variação dos parâmetros ao longo da tubulação, é preciso 

manter em mente dois fenômenos associados à dinâmica das bolhas: expansão do 

gás e coalescências (Rodrigues, 2009). Devido à queda de pressão ao longo do 

duto, o gás, presente majoritariamente nas bolhas alongadas, tende a expandir, 

fazendo com que o comprimento das bolhas aumente, assim como as suas 
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velocidades. Nesse cenário, como parte do líquido presente nos pistões é solicitada 

para formar os filmes maiores que acompanham as maiores bolhas, o comprimento 

dos pistões diminui. Já no fenômeno de coalescências, ocorre a união entre duas 

bolhas alongadas próximas, devido principalmente à intermitência do escoamento 

em golfadas. Nesse caso, há o aumento dos comprimentos das bolhas e dos pistões 

no escoamento. 

Pode-se dizer, portanto, que, avaliando a evolução dos comprimentos de 

bolhas e pistões ao longo do duto, é possível determinar qual o fenômeno que 

apresenta mais relevância na dinâmica do escoamento em golfadas. Geralmente, 

para fases líquidas com maiores viscosidades aparentes, o fenômeno de expansão 

do gás é mais relevante, enquanto em escoamentos com fases líquidas com menor 

viscosidade, como a água, o fenômeno predominante é a coalescência de bolhas 

(Costa, 2014). É preciso levar em conta, porém, que a presença das partículas no 

escoamento pode alterar essa dinâmica, através da sua influência na intensidade 

turbulenta e na viscosidade aparente da dispersão. 

Nas Figuras 40 e 41 são apresentados os resultados médios obtidos para a 

velocidade da bolha, os comprimentos de bolhas e pistões e frequência, para os 

pontos P04 e P10, ao longo das estações de medição 1 (72D), 2 (145D) e 3 (217D), 

para a concentração 1%, avaliando os resultados do escoamento de ar e água e 

comparando com os resultados do escoamento com partículas de quatro diâmetros 

distintos (100 µm, 200 µm, 300 µm e 400 µm).  

Percebe-se que, apesar de haver uma variação na magnitude dos parâmetros, 

a evolução ao longo da tubulação é semelhante, tanto para o escoamento de ar e 

água, quanto para o escoamento com partículas. De forma geral, os comprimentos 

de bolhas e pistões tendem a aumentar ao longo do duto, assim como a velocidade 

da bolha, o que é uma característica de um escoamento dominado pelas 

coalescências. Isso pode mostrar que, apesar de a presença das partículas 

aumentar a viscosidade aparente da dispersão, esse aumento não é significativo, 

visto que o comportamento do escoamento não passa a ser dominado pela 

expansão do gás. A frequência, que é diretamente relacionada à velocidade da 

bolha e ao comprimento da célula unitária, acompanha a evolução dos demais 

parâmetros, e por isso o seu valor diminui ao longo do duto. 
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Figura 40 – Valores médios dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da tubulação 
para o ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s), concentração 1% 

 

 

Fonte: autoria própria 

Com relação à variação nas magnitudes dos parâmetros, pode-se verificar que, 

enquanto o ponto P04 apresenta a tendência de reduzir a velocidade da bolha e 

aumentar o comprimento de bolhas e pistões com a inserção de partículas, no ponto 

P10 as tendências são contrárias. Isso indica que a interação das partículas com o 

escoamento em golfadas também é influenciada pelas vazões das fases do ponto 

que está sendo analisado. Essas questões serão discutidas de forma detalhada na 

seção Variação dos Parâmetros do Escoamento em Golfadas. 
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Figura 41 – Valores médios dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da tubulação 
para o ponto P10 (JL=0,5; JG=1,5 m/s), concentração 1% 

 

 

Fonte: autoria própria 

Além dos valores médios, é relevante também avaliar as distribuições dos 

parâmetros ao longo do duto, através das funções densidade de probabilidade 

(PDFs), que podem fornecer mais informações que os parâmetros médios. Por esse 

motivo, nas Figuras 42 e 43 são apresentadas as PDFs dos mesmos parâmetros 

avaliados anteriormente, novamente para os pontos P04 e P10, com a concentração 

1%, porém agora concentrando as análises na comparação entre o escoamento de 

ar e água e o escoamento com partículas de diâmetro 200 µm. A avaliação ao longo 

do duto é feita através da comparação entre as distribuições obtidas em cada 

estação de medição (representadas por S1, S2 e S3).  
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Figura 42 – PDFs dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da tubulação para o  
ponto P04, diâmetro 200 µm e concentração 1% 

 

 

 Fonte: autoria própria 
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Figura 43 – PDFs dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da tubulação para o 
ponto P10, diâmetro 200 µm e concentração 1% 

 

 

Fonte: autoria própria 
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De forma geral, o comportamento das distribuições é semelhante, 

principalmente para os parâmetros velocidade da bolha, frequência da célula unitária 

e comprimentos dos pistões. Apesar de haver pequenas variações, como a 

localização do valor médio ou o deslocamento das distribuições, o seu formato e 

ordem de grandeza é semelhante, o que indica que a evolução do escoamento em 

golfadas é semelhante ao escoamento de ar e água, mesmo com a inserção das 

partículas.  

O único parâmetro que apresenta diferenças significativas entre o escoamento 

de ar e água e o escoamento com partículas é o comprimento das bolhas. Pode-se 

verificar, através das PDFs apresentadas nas Figuras 42 e 43, que, enquanto as 

distribuições para o comprimento de bolhas é unimodal para o escoamento de ar e 

água, ou seja, os comprimentos variam em torno de uma única moda, para o 

escoamento com partículas a distribuição torna-se bimodal, principalmente 

avaliando-se a estação de medição 3 (S3). Isso pode indicar a ocorrência de 

coalescências no escoamento, visto que na presença desse fenômeno, algumas 

bolhas, que já coalesceram, apresentam aproximadamente o dobro do comprimento 

das demais bolhas que ainda não coalesceram, o que representa dois valores de 

moda para a distribuição. Essa variação no comportamento dos comprimentos de 

bolhas será discutida de forma mais aprofundada também na seção Variação dos 

Parâmetros do Escoamento em Golfadas.  

Por fim, através da análise realizada, tanto com os valores médios, quanto com 

as distribuições dos principais parâmetros do escoamento em golfadas, é possível 

afirmar que, apesar de a presença das partículas gerar variações nas magnitudes 

dos parâmetros, a evolução do escoamento é semelhante à do escoamento bifásico 

de ar e água. Por essa razão, as análises apresentadas nas próximas seções deste 

capítulo serão concentradas em apenas uma das estações de medição (apenas a 

estação 3, que se situava mais próxima da câmera), visto que o comportamento do 

escoamento é parecido, independente da estação analisada.   
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4.4 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA 

Nesta seção, será apresentada a análise das alterações na hidrodinâmica do 

escoamento em golfadas, causadas pela presença das partículas, realizada de 

maneira qualitativa a partir das imagens obtidas durante os experimentos. 

Primeiramente, serão analisadas as mudanças na estrutura do escoamento em 

golfadas provocadas pelas partículas, avaliando separadamente a influência do 

diâmetro e da concentração. Também serão avaliadas as mudanças na aeração do 

escoamento, no perfil do nariz da bolha alongada e em fenômenos do escoamento 

em golfadas que foram acentuados pela presença das partículas. 

Na Figura 44, é apresentada uma sequência com 5 imagens: a primeira 

apresenta o escoamento em golfadas de ar e água, e as 4 restantes apresentam o 

escoamento com partículas de diferentes diâmetros, para o ponto P04, com a 

concentração 1%. 

 

Figura 44 – Comparação da estrutura do escoamento em golfadas para o ponto P04 (JL=1,5; 
JG=0,5 m/s), diferentes diâmetros, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 



93 

 

 

É possível verificar que, para o ponto analisado, que apresenta uma alta 

velocidade superficial da fase líquida, as partículas ficam distribuídas de maneira 

homogênea ao longo da célula unitária, ou seja, a concentração de partículas na 

região do filme é aproximadamente igual à da região do pistão. Para outros pontos, 

porém, a distribuição não é uniforme, conforme pode ser observado na Figura 45, 

que novamente apresenta uma sequência com 5 imagens, comparando o 

escoamento em golfadas de ar e água com o escoamento com partículas de 4 

diferentes diâmetros, com a concentração 1%, agora para o ponto P10. 

 

Figura 45 – Comparação da estrutura do escoamento em golfadas para o ponto P10 (JL=0,5; 
JG=1,5 m/s), diferentes diâmetros, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

Ao contrário do ponto P04, nas imagens do ponto P10 (que apresenta uma 

baixa velocidade superficial de líquido) percebe-se que a distribuição das partículas 

não ocorre mais de maneira homogênea. Na região do filme de líquido, 

principalmente para os diâmetros 200 µm e 300 µm, a concentração de partículas é 

menor que na região do pistão. Apenas as partículas do diâmetro 100 µm 
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permanecem dispersas de maneira homogênea, até mesmo porque o empuxo 

sofrido por elas é menor que nas partículas de outros diâmetros. 

De acordo com a teoria apresentada por Goharzadeh e Rodgers (2009), esse é 

um resultado esperado, visto que os autores relacionaram o transporte de partículas 

com a difusão turbulenta que ocorre na fase líquida. Para os pontos com maiores 

velocidades superficiais de líquido, o escoamento apresenta uma intensidade 

turbulenta maior, portanto o mecanismo de difusão turbulenta é suficiente para 

manter as partículas suspensas ao longo de toda a célula unitária, até mesmo na 

região do filme de líquido, onde a velocidade é mais baixa. Já para pontos com a 

velocidade superficial do líquido mais baixa, em que a intensidade turbulenta do 

escoamento é menor, percebe-se que a difusão turbulenta não é suficiente para 

garantir a suspensão das partículas ao longo de todo o escoamento, por isso elas 

são transportadas principalmente pela região mais turbulenta do escoamento, a 

região de esteira.  

Agora, será avaliada a influência da concentração de partículas na estrutura do 

escoamento em golfadas. Na Figura 46, é apresentada uma sequência com 4 

imagens: a primeira apresenta o escoamento em golfadas de ar e água, e as 

restantes apresentam o escoamento com partículas de 200 µm nas concentrações 

de 1%; 2,5% e 5%, para o ponto P07. Percebe-se que no ponto P07, apesar de 

apresentar uma velocidade superficial de líquido mais alta que o ponto P10, 

apresentado anteriormente, ainda assim ocorre uma diferença de concentração de 

partículas entre a região do filme e do pistão de líquido. Com o aumento da 

concentração essa diferença torna-se mais acentuada, ou seja, as partículas ficam 

cada vez mais concentradas na região do pistão, principalmente na região de 

esteira. Além disso, na região do filme, acontece a formação de uma “película” de 

partículas ao redor da bolha alongada, que é cada vez mais espessa com o aumento 

da concentração de partículas. Essa “película” de partículas deve interferir de 

maneira significativa, tanto na expansão do gás ao longo do duto, quanto na 

dinâmica de interação entre bolhas, e essa influência será discutida na seção 

Variação dos Parâmetros do Escoamento em Golfadas.  
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Figura 46 – Comparação da estrutura do escoamento em golfadas para o ponto P07 (JL=1,0; 
JG=1,0 m/s), diâmetro 200 µm, diferentes concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 47 – Comparação da região do pistão para os pontos P04, P07 e P10, diâmetro 200 µm, 
concentração 2,5% 

 

Fonte: autoria própria 
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É possível avaliar que de fato a região do pistão fica cada vez mais 

concentrada através da comparação apresentada na Figura 47, que traz imagens da 

região do pistão para o diâmetro 200 µm na concentração 2,5% para três pontos 

diferentes, os três pontos que foram analisados anteriormente. No ponto P04, que 

apresenta as partículas distribuídas de maneira uniforme ao longo da célula unitária, 

a região do pistão é menos concentrada que para os pontos P07 e P10, que 

apresentam uma quantidade menor de partículas na região do filme, então por 

consequência elas se concentram na região do pistão.  

Outra ocorrência interessante no escoamento com partículas é a formação de 

aglomerados. Percebe-se, exclusivamente para os diâmetros 200 µm e 300 µm, que 

se formam pequenos aglomerados de partículas ao longo do escoamento. Como a 

ordem de grandeza das partículas (centenas de micras) é muito grande para 

imaginar interações elétricas entre elas (pois as interações elétricas ocorrem 

geralmente para partículas na ordem de unidades ou dezenas de micras), induz-se 

que os aglomerados se formam por razões hidrodinâmicas. Alguns exemplos desses 

aglomerados são apresentados na Figura 48, onde são apresentadas duas imagens 

do ponto P07, com os diâmetros 200 µm (acima) e 300 µm (abaixo), ambas para a 

concentração 1%. Apesar de ser apresentado apenas o ponto P07, os aglomerados 

formam-se para outros pontos também.  

 

Figura 48 – Formação de aglomerados para o ponto P07 (JL=1,0; JG=1,0 m/s), diâmetros 200 µm 
e 300 µm, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 



97 

 

 

Ainda que os aglomerados de partículas possam parecer semelhantes às 

bolhas dispersas na região do pistão, eles podem ser identificados a partir do seu 

formato, visto que as bolhas dispersas apresentam geralmente formato esférico.  

A presença das partículas altera também a aeração do escoamento. Pode-se 

avaliar essa variação através das Figuras 44 e 45, para a região do pistão, e da 

Figura 49, para a região do filme de líquido. Nela é apresentada uma sequência com 

imagens da região do filme para o escoamento em golfadas de ar e água e para o 

escoamento com partículas de diferentes diâmetros, todos com a concentração 1%, 

avaliados para o ponto P07. 

 

Figura 49 – Comparação da região do filme de líquido para o ponto P07 (JL=1,0; JG=1,0 m/s), 
diferentes diâmetros, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

Percebe-se que a presença das partículas diminui a quantidade de bolhas 

dispersas na região do pistão, de maneira mais considerável para os diâmetros 
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200 µm e 300 µm. Para o ponto P04, apresentado na Figura 49, essa redução não é 

expressiva, visto que o pistão já não é muito aerado no escoamento de ar e água, 

porém é possível verificar que a quantidade de bolhas dispersas diminui, 

principalmente as de menores diâmetros. Já para o ponto P10, apresentado na 

Figura 45, essa redução é mais intensa, avaliando em especial as bolhas que se 

situam na parte mais abaixo na tubulação.  

O mesmo pode ser concluído para a região do filme de líquido, conforme 

apresentado na Figura 49. A presença de partículas diminui de maneira ainda mais 

significativa a aeração que na região do pistão. Porém é possível verificar que, para 

os diâmetros 100 µm e 400 µm, ainda há uma pequena quantidade de bolhas 

dispersas na região do filme, mesmo que sejam menos numerosas que no 

escoamento de ar e água. Já para os diâmetros 200 µm e 300 µm a quantidade de 

bolhas dispersas é ainda menor, chegando a não haver uma bolha sequer na região 

do filme do diâmetro 200 µm.  

Ainda que não se saiba, até o presente momento, como os fenômenos estão 

relacionados, é interessante notar que a redução mais significativa na aeração da 

célula unitária ocorre justamente para os diâmetros que formam aglomerados. Outro 

aspecto interessante é que, apesar de haver uma alta concentração de bolhas 

dispersas de diversos diâmetros ao longo do filme para o escoamento de ar e água, 

no escoamento com partículas, as poucas bolhas que existem concentram-se na 

região da interface.  

Além da aeração do escoamento, pode-se avaliar também a influência das 

partículas no perfil da bolha alongada. Essa análise será separada em: influência do 

diâmetro, influência da concentração de partículas e, para o mesmo diâmetro e 

concentração, influência da vazão das fases, visto que já foi comprovado que, 

dependendo das velocidades superficiais do ponto analisado, as partículas se 

distribuem de maneira distinta.  

Na Figura 50, são apresentadas quatro imagens do nariz da bolha alongada, 

comparando o escoamento em golfadas de ar e água com o escoamento com 

partículas de diferentes diâmetros, com a concentração de 1%. Apesar de haver 

uma pequena variação entre os perfis, essas variações estão mais relacionadas com 

a intermitência do escoamento em golfadas, do que com a influência da presença 
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das partículas. Por essa razão, conclui-se que o perfil da bolha alongada não varia 

de maneira significativa com o diâmetro das partículas. 

 

Figura 50 – Comparação do perfil da bolha alongada para o ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s), 
diferentes diâmetros, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

Já na Figura 51 são apresentadas novamente quatro imagens, porém agora 

comparando o escoamento em golfadas de ar e água com o escoamento com 

partículas de diâmetro 200 µm para as concentrações de 1%; 2,5% e 5%, para o 

ponto P07. Mais uma vez há pequenas variações no perfil das bolhas apresentadas, 

porém agora pode-se verificar um descolamento mais acentuado da parte superior 

da tubulação com o aumento da concentração de partículas. Dessa forma, o nariz da 

bolha fica localizado cada vez mais ao centro da tubulação, o que com certeza afeta 

a velocidade translacional dessa bolha. Fora o descolamento da parte superior da 
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tubulação, não foram percebidas maiores variações no perfil relacionadas à 

concentração de partículas.  

 

Figura 51 – Comparação do perfil da bolha alongada para o ponto P07 (JL=1,0; JG=1,0 m/s), 
diâmetro 200 µm, diferentes concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Por fim, são apresentadas na Figura 52 três imagens correspondentes ao perfil 

da bolha alongada para os pontos P04, P07 e P10 (pontos com a mesma velocidade 

da mistura), todos com partículas de 200 µm a uma concentração de 1%. 

Novamente, percebe-se que há uma pequena variação entre os perfis das bolhas 

alongadas, porém estão mais relacionados à intermitência do escoamento em 

golfadas do que com a presença das partículas. Portanto, apesar de as partículas se 

distribuírem de maneira distinta de acordo com a velocidade superficial das fases (e 

consequentemente a intensidade turbulenta da fase líquida), isso não afeta de 

maneira significativa o perfil da bolha alongada.  

Um último fenômeno que é afetado pela presença das partículas é a ocorrência 

de Plunging Jets. Esse fenômeno é identificado por Kim et al. (2020) como um dos 

mecanismos responsáveis por aprisionar bolhas de gás na frente do pistão. 

Conforme pode ser visto na Figura 53, retirada do trabalho Kim et al. (2020), forma-
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se uma “onda” que avança da frente do pistão em direção à cauda da bolha 

alongada, e que produz o que os autores chamam de cúspide entre essa onda e a 

superfície do filme de líquido. Segundo o diagrama de forças da Figura 53, a largura 

dessa cúspide é determinada pelo balanço entre forças viscosas e de tensão 

superficial (ou pode-se chamar interfacial, visto que ocorre na interface entre as 

fases líquida e gasosa do escoamento). 

 

Figura 52 – Comparação do perfil da bolha alongada para os pontos P04, P07 e P10, diâmetro 
200 µm, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 53 – Plunging Jets 

 

Fonte: adaptado de Kim et al. (2020) 
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De acordo com o que já foi discutido na seção Influência da Presença das 

Partículas no Escoamento, sabe-se que tanto a viscosidade da fase líquida quanto a 

tensão interfacial entre as fases serão afetadas pela presença das partículas. Visto 

isso, pode-se comparar a magnitude desse fenômeno em diferentes configurações 

de escoamento, a fim de determinar qual das forças tem o maior impacto no formato 

da cúspide. 

Apesar de, no trabalho de Kim et al. (2020), serem analisados escoamentos em 

golfadas com fases líquidas de alta viscosidade (na ordem de 510 cP), esse 

fenômeno também ocorre no escoamento em golfadas de ar e água, conforme as 

três imagens apresentadas na Figura 54, que representam três ocorrências desse 

fenômeno para o ponto P09. Percebe-se, no entanto, de acordo com o balanço de 

forças indicado pelos autores, que a baixa viscosidade do escoamento gera 

cúspides com um pequeno raio (ou seja, as “ondas” ficam próximas do filme de 

líquido, e a quantidade de gás capturado para a frente do pistão é baixa).  

 

Figura 54 – Ocorrências de Plunging Jets para o ponto P09 (JL=1,25; JG=1,25 m/s), escoamento 
de ar e água 

 

Fonte: autoria própria 

O formato das ondas geradas no escoamento em golfadas de ar e água é 

semelhante ao formato das ondas obtidas no trabalho de Kim et al. (2020), porém é 

importante ressaltar que as velocidades superficiais utilizadas são menores que as 

do ponto P09. Já no escoamento com partículas, de acordo com as imagens 
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mostradas nas Figuras 55 e 56, as ondas apresentam formatos e tamanhos de 

cúspide maiores que o escoamento de ar e água. Nota-se que os Plunging Jets 

ocorrem para todos os diâmetros e concentrações de partículas avaliadas no 

presente trabalho, porém as ondas parecem maiores, ou as cúspides apresentam 

raios maiores, nos escoamentos com menores concentrações de partículas.  

 

Figura 55 – Ocorrências de Plunging Jets para o ponto P09 (JL=1,25; JG=1,25 m/s), diâmetros 
100 µm e 400 µm, concentração 1% 

 
Fonte: autoria própria 

 

Figura 56 – Ocorrências de Plunging Jets para o ponto P12 (JL=1,5; JG=1,5 m/s), diâmetros 
200 µm e 300 µm, concentrações 5% e 2,5% 

 
Fonte: autoria própria 

Pode-se inferir, a partir da comparação das imagens obtidas no presente 

trabalho com as imagens obtidas por Kim et al. (2020), que a tensão interfacial entre 

as fases (que aumenta com a presença das partículas) parece ter uma influência 

maior no fenômeno que a viscosidade da fase líquida, visto que os resultados 

obtidos nos escoamentos altamente viscosos são semelhantes aos observados no 

escoamento de ar e água, enquanto que nos escoamentos com partículas o formato 

das ondas é diferente. 
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4.5 VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ESCOAMENTO EM GOLFADAS 

Conforme o que foi discutido na última seção, o diâmetro e a concentração das 

partículas afetam a estrutura da célula unitária, mas as vazões das fases também 

influenciam na distribuição das partículas. Portanto, ao realizar as análises das 

variações dos principais parâmetros do escoamento em golfadas causada pela 

presença das partículas, é preciso levar em conta tanto o diâmetro e a concentração, 

quanto as velocidades superficiais do ponto que está sendo analisado. Vale ressaltar 

que todas as análises apresentadas nesta seção foram realizadas com os dados 

obtidos pela estação de medição 3, que era a estação que se situava mais próxima 

da câmera de alta taxa de aquisição, em uma posição da tubulação onde o 

escoamento em golfadas está estabelecido, e sem apresentar grandes influências 

do efeito da saída da tubulação.  

 

4.5.1 Velocidade da Bolha Alongada 

Na Figura 57, é apresentada a variação da velocidade da bolha causada pela 

inserção das partículas, ou seja, a variação percentual entre os valores obtidos para 

a velocidade da bolha no escoamento com partículas e no escoamento de ar e água, 

em relação ao diâmetro das partículas, para duas concentrações distintas, 1% e 5%. 

Dessa forma, valores positivos indicam que a presença das partículas causou um 

aumento na velocidade da bolha, em comparação ao escoamento em golfadas 

bifásico de ar e água, enquanto valores negativos indicam redução. A representação 

dos pontos experimentais no gráfico foi separada em diferentes cores, de acordo 

com a velocidade da mistura do ponto, e em diferentes traços e ícones, para as 

diferentes razões entre a velocidade superficial do gás e a velocidade da mistura 

( /GJ J ). 

Analisando primeiramente a concentração 1%, percebe-se que, para os 

menores diâmetros (100 µm e 200 µm) há uma tendência a aumentar a velocidade 

da bolha com a presença das partículas, enquanto que para os maiores diâmetros 

(300 µm e 400 µm) a tendência indica a redução das velocidades.  
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Verificando os resultados do diâmetro 100 µm, parece haver uma competição 

entre dois efeitos principais, que já foram descritos em seções anteriores: o aumento 

da viscosidade da fase líquida e o aumento da tensão interfacial. Percebe-se que os 

pontos com / 0,5GJ J  (baixas velocidades superficiais de líquido), indicados pela 

linha cheia, apresentam aumento na velocidade da bolha, comportamento 

característico de um escoamento viscoso, já que a velocidade tende a aumentar 

devido à mudança no perfil de velocidades no pistão (Baba et al., 2019). Já para os 

pontos com / 0,5GJ J  (altas velocidades superficiais de líquido), representados 

pelas linhas tracejadas e traço-ponto, a velocidade da bolha tende a diminuir, pelo 

efeito do aumento da tensão interfacial, que dificulta o deslocamento da bolha. 

Essas tendências podem ser visualizadas de maneira mais clara nos gráficos da 

Figura 58, em que os resultados da concentração 1% estão separados por /GJ J  

(não foram representados os pontos com / 0,5GJ J   visto que seu comportamento 

é variado entre as tendências apontadas anteriormente).  

 

Figura 57 – Variação da velocidade da bolha alongada em relação ao diâmetro das partículas, 
para as concentrações 1% (a) e 5% (b) 

 

Fonte: autoria própria 

Verifica-se que a competição entre os efeitos do aumento da viscosidade e do 

aumento da tensão interfacial está relacionada às vazões das fases do ponto 

analisado, portanto, está conectada com a distribuição das partículas ao longo da 

célula unitária. Para os pontos com / 0,5GJ J , que correspondem aos pontos com 

baixas velocidades superficiais de líquido, a fase líquida é pouco turbulenta e não 
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garante a completa suspensão das partículas, por isso a região do filme é menos 

concentrada que os pistões. Por essa razão, com os pistões mais concentrados (já 

que as partículas se acumulam na região dos pistões), o escoamento se comporta 

de maneira mais viscosa.  

Já os pontos com / 0,5GJ J   caracterizam os pontos com velocidades 

superficiais de líquido mais altas, em que a dispersão turbulenta é suficiente para 

manter as partículas homogeneamente dispersas. Como existem mais partículas 

dispersas na região do filme, a influência do aumento da tensão interfacial atua de 

maneira mais pronunciada na bolha alongada, em comparação ao aumento da 

viscosidade aparente.  

O aumento da tensão interfacial explica também a tendência à diminuição da 

velocidade da bolha com o aumento do diâmetro das partículas. Como partículas de 

diâmetros maiores tendem a curvar mais a interface em que se depositam, a 

variação da tensão interfacial será maior para as partículas de maiores diâmetros. 

Por essa razão, para os escoamentos com partículas de diâmetros 300 µm e 400 µm 

a velocidade da bolha tende, de forma geral, a diminuir.  

 

Figura 58 – Variação da velocidade da bolha alongada em relação ao diâmetro das partículas, 
separada por JG/J, concentração 1% 

 
Fonte: autoria própria 

Por fim, analisando os resultados obtidos para a concentração 5%, percebe-se 

novamente a influência do aumento da tensão interfacial. Conforme foi descrito na 

seção anterior, com o aumento da concentração forma-se uma película de partículas 
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ao redor da bolha alongada, que se torna cada vez mais espessa com o aumento da 

concentração. Essa película prejudica de forma mais profunda o deslocamento da 

bolha ao longo da tubulação. Por esses motivos, verifica-se que para a concentração 

5% a velocidade da bolha diminui, para todos os pontos da grade de testes, em 

todos os diâmetros analisados.  

É interessante notar, porém, que mesmo para a maior concentração ainda 

existe uma contribuição do aumento da viscosidade, embora ela pareça menos 

significativa que o aumento da tensão interfacial: os pontos com / 0,5GJ J  ainda 

se situam acima dos pontos com / 0,5GJ J , ou seja, a influência do aumento da 

viscosidade faz com que a redução seja menor para aqueles pontos.  

Na Figura 59, é apresentada a variação da velocidade da bolha alongada em 

relação à concentração de partículas, para os diâmetros 200 µm e 300 µm. Os 

resultados reafirmam o que foi concluído anteriormente: com o aumento da 

concentração de partículas ocorre uma redução cada vez maior da velocidade da 

bolha. 

 

Figura 59 – Variação da velocidade da bolha alongada em relação à concentração, para os 
diâmetros 200 µm (a) e 300 µm (b) 

 

Fonte: autoria própria 

Além de analisar a variação dos valores médios, é relevante também avaliar as 

distribuições, visto que as diferenças apontadas pelos valores médios podem, na 

verdade, não representar uma mudança significativa dos dados. Sendo assim, nas 

Figuras 60 e 61 são apresentadas as funções densidade de probabilidade (PDFs) 
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para a velocidade da bolha dos pontos P04 e P07, respectivamente, para todos os 

diâmetros utilizados no presente trabalho, avaliando o efeito da concentração para 

cada um deles.  

 

Figura 60 – PDFs da velocidade da bolha para o ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s), diferentes 
diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Percebe-se que de fato as tendências apresentadas pelos valores médios 

refletem-se nas distribuições dos dados. O ponto P04, que apresenta sempre a 

tendência à redução da velocidade da bolha devido ao efeito do aumento da tensão 

interfacial, exibe o mesmo comportamento em suas distribuições: para todos os 

diâmetros, em todas as concentrações, as distribuições são deslocadas para a 

esquerda, de maneira aproximadamente linear com o aumento da concentração. 

Já o ponto P07, conforme já havia sido indicado pelos valores médios, 

apresenta diferentes tendências, a depender do diâmetro e da concentração que 

estão sendo analisados. Mas, como pode-se esperar pela influência da tensão 

interfacial, com o aumento do diâmetro e da concentração das partículas cada vez 

mais nota-se a tendência a reduzir a velocidade da bolha. 
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Figura 61 – PDFs da velocidade da bolha para o ponto P07 (JL=1,0; JG=1,0 m/s), diferentes 
diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Outro fenômeno interessante que pode ser evidenciado a partir das 

distribuições dos dados é que parece haver uma “inversão do comportamento” da 

concentração 2,5% entre os diâmetros 200 µm e 300 µm. Verifica-se que, enquanto 

os resultados da concentração 2,5% ficam espaçados de maneira aproximadamente 

linear entre as demais concentrações no diâmetro 200 µm, para o diâmetro 300 µm 

ele fica mais próximo da concentração 5%. Isso pode indicar que, por ter o diâmetro 

maior, as partículas de diâmetro 300 µm afetam de forma significativa a tensão 

interfacial já com uma menor quantidade de partículas, enquanto partículas 

menores, como as de 200 µm, necessitam de uma concentração maior para cumprir 

o mesmo efeito.  

Por fim, os resultados obtidos experimentalmente para a velocidade da bolha 

alongada foram comparados com os valores previstos pela correlação de 

Bendiksen (1984). Os resultados dessa comparação são apresentados na Figura 62, 

separados por concentrações e diâmetros. Nenhuma tendência pode ser extraída da 

análise dos diâmetros, ainda que se saiba de sua influência na tensão interfacial. Já 



110 

 

 

com relação às concentrações, percebe-se sim uma tendência da correlação a 

subestimar a velocidade da bolha para a concentração 1%, onde ocorrem aumentos 

devido à influência do aumento da viscosidade, e a superestimar para a 

concentração 5%, onde a influência do aumento da tensão interfacial tende a 

diminuir os valores da velocidade da bolha. 

 

Figura 62 – Comparação das velocidades da bolha experimentais com a correlação de 
Bendiksen (1984) 

 

Fonte: autoria própria 

 

4.5.2 Comprimentos de Bolhas e Pistões 

De acordo com as principais conclusões obtidas na análise da variação da 

velocidade da bolha, percebe-se que a presença das partículas causa dois efeitos 

principais nas propriedades do escoamento em golfadas: o aumento da viscosidade 

da fase líquida e o aumento da tensão interfacial entre as fases. Ainda de acordo 

com esses resultados, o efeito do aumento da tensão interfacial parece ser mais 

significativo do que o aumento da viscosidade.  

Espera-se que ambos os efeitos causem a redução dos comprimentos de 

bolhas e pistões, por causa da interferência na dinâmica de bolhas. Por um lado, o 

aumento da viscosidade tenderia a reduzir a turbulência presente na região da 

esteira da bolha alongada, o que prejudicaria a ocorrência de coalescências. Por 

outro lado, o aumento da tensão interfacial dificultaria a coalescência de pequenas 
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bolhas dispersas na bolha alongada, e também a coalescência entre duas bolhas 

alongadas consecutivas.  

Observando a variação dos comprimentos de bolhas e pistões causada pela 

inserção das partículas, apresentada novamente de maneira percentual, em relação 

ao diâmetro das partículas, nas Figuras 63 e 64, essa de fato é a tendência geral 

dos pontos analisados. Porém, percebe-se que existem alguns pontos que se 

comportam como “exceções”, visto que os seus comprimentos de bolhas e pistões 

aumentam, ao contrário do que seria esperado a partir dos efeitos da viscosidade e 

tensão interfacial.  

 

Figura 63 – Variação dos comprimentos de bolhas (a) e pistões (b) em relação ao diâmetro das 
partículas, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria 

Nota-se, principalmente, que os pontos que representam essas “exceções” 

possuem características semelhantes, e alguns até mesmo se repetem em 

diferentes concentrações (como por exemplo o ponto P04, que caracteriza uma 

exceção em todos as concentrações analisadas). Para investigar melhor o que 

acontece com esses pontos, pode-se analisar as distribuições desses dados. Assim, 

são apresentadas nas Figuras 65 e 66 as distribuições dos comprimentos de bolhas 

para os pontos P04 e P10, respectivamente, comparando o escoamento com 

partículas de quatro diâmetros distintos, 100 µm, 200 µm, 300 µm e 400 µm, em 

todas as concentrações analisadas, com o escoamento em golfadas de ar e água. É 

importante lembrar que os comprimentos médios tendem a aumentar para o ponto 

P04, enquanto tendem a diminuir para o ponto P10. 
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Figura 64 – Variação dos comprimentos de bolhas (a) e pistões (b) em relação ao diâmetro das 
partículas, concentração 5% 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 65 – Distribuições dos comprimentos de bolhas do ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s) para 
diversos diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Analisando primeiramente o ponto P04, percebe-se que, para o diâmetro 

100 µm, a distribuição permanece aproximadamente a mesma, tanto para a 

concentração 1%, quanto para a concentração 2,5%. Já para os demais diâmetros, 
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o formato da distribuição altera-se de maneira significativa, principalmente para os 

diâmetros 200 µm e 300 µm. Enquanto a distribuição do comprimento de bolhas é 

unimodal para o escoamento de ar e água, ela torna-se bimodal no escoamento com 

partículas. Conforme já descrito na seção Evolução do Escoamento em Golfadas, 

essa mudança pode indicar a ocorrência de mais coalescências ao longo do 

escoamento, visto que algumas bolhas, que já coalesceram, apresentam 

aproximadamente o dobro do tamanho das demais bolhas, e por isso há duas 

modas na distribuição. Esse fenômeno poderia explicar o porquê o comprimento 

médio das bolhas e pistões aumentam com a inserção das partículas no 

escoamento.  

 

Figura 66 – Distribuições dos comprimentos de bolhas do ponto P10 (JL=0,5; JG=1,5 m/s) para 
diversos diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Já analisando o ponto P10, verifica-se que o formato das distribuições é 

semelhante, para todos os diâmetros e concentrações, porém altera-se a magnitude 

dos picos. O pico de moda maior, que indica o comprimento das bolhas que já 

coalesceram, diminui de magnitude, enquanto o pico de moda menor, que indica as 
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bolhas que ainda não coalesceram no escoamento, tem sua magnitude aumentada. 

Isso indica que, apesar de ainda ocorrerem coalescências no escoamento, elas 

diminuem, por isso há mais bolhas menores, e menos bolhas com o comprimento 

maior. Ou seja, o ponto P10 segue o comportamento esperado para os 

comprimentos de bolhas e pistões, de acordo com os efeitos do aumento da tensão 

interfacial e aumento da viscosidade. 

Para confirmar se realmente estão ocorrendo mais coalescências ao longo do 

escoamento para o ponto P04, e menos coalescências para o ponto P10, pode-se 

analisar ainda outro parâmetro, a taxa de coalescências. Ela é estimada a partir do 

número de bolhas no escoamento: compara-se o número de bolhas na primeira 

estação de medição, com o número de bolhas nas estações seguintes. Quanto 

menos bolhas houverem nas próximas estações, mais coalescências ocorreram no 

escoamento. Para calcular a taxa de coalescência diminui-se de 1 a razão do 

número de bolhas na estação analisada pelo número de bolhas da primeira estação. 

Ou seja, o gráfico representa o percentual de bolhas, presentes no início do 

escoamento, que coalesceram ao longo da tubulação. Quanto mais bolhas 

coalescem no escoamento, mais a curva se desloca para cima. 

Nas Figuras 67 e 68, são apresentadas as taxas de coalescências para os 

pontos P04 e P10, respectivamente, separadas por diâmetro das partículas, e 

comparando todas as concentrações avaliadas para o referido diâmetro com o 

escoamento de ar e água. Percebe-se que a taxa de coalescência não se altera de 

maneira significativa para o ponto P04, apresentando variações na ordem de 10% 

apenas.  

Já para o ponto P10 a taxa de coalescência cai, de forma considerável, 

chegando a diminuir 50% para os diâmetros 200 µm e 300 µm. Ou seja, os 

resultados ajudam a explicar de modo satisfatório as alterações apresentadas pelos 

valores médios e as distribuições de comprimentos do ponto P10, porém ainda não é 

possível determinar a razão por trás da variação nos comprimentos do ponto P04, e 

dos demais pontos que se comportam como “exceções” nos gráficos apresentados 

nas Figuras 63 e 64, pois elas não estão relacionadas a ocorrência de mais 

coalescências no escoamento. 
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Figura 67 – Taxas de coalescências do ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s) para diversos diâmetros, 
comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Para avaliar, por fim, o que leva os comprimentos das bolhas e pistões a 

aumentarem nos pontos que se comportam como “exceções”, já que o 

comportamento não está relacionado à ocorrência de mais coalescências no 

escoamento, é possível analisar a evolução do número de bolhas ao longo da 

tubulação, de forma semelhante à análise que foi feita com a taxa de coalescências, 

porém sem realizar a divisão pelo número de bolhas na primeira estação de 

medição. É possível estimar a taxa de coalescências nesse tipo de gráfico a partir da 

inclinação das retas. 

 

 

 



116 

 

 

Figura 68 – Taxas de coalescências do ponto P10 (JL=0,5; JG=1,5 m/s) para diversos diâmetros, 
comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

Na Figura 69, são apresentadas as evoluções do número de bolhas para o 

ponto P04, comparando todos os diâmetros avaliados no presente trabalho, e as 

concentrações realizadas para cada diâmetro. Estimando-se as taxas de 

coalescências a partir das inclinações das retas, percebe-se que de fato elas são 

semelhantes entre o escoamento de ar e água e o escoamento com partículas. É 

importante notar, porém, que as retas partem de alturas distintas, ou seja, o número 

de bolhas é diferente já na primeira estação de medição, e diminui com o aumento 

da concentração de partículas. Como a primeira estação de medição é próxima da 

entrada da tubulação, isso pode indicar que no escoamento com partículas formam-

se menos bolhas que no escoamento de ar e água no início da tubulação, fazendo 

com que essas bolhas apresentem maiores comprimentos. Como a taxa de 

coalescências permanece aproximadamente a mesma ao longo do escoamento, 

essas bolhas, que já são maiores na primeira estação de medição, tornam-se ainda 

maiores quando coalescem ao longo da tubulação. Por essa razão, os comprimentos 

de bolhas e pistões aumentam nos pontos que se comportam como “exceções”: não 
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por causa das coalescências, mas pela formação das golfadas, que ocorre de forma 

distinta ao escoamento de ar e água.  

 

Figura 69 – Evolução do número de bolhas do ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s) para diversos 
diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria 

O processo de formação das golfadas pode ser avaliado através da 

instabilidade de Kelvin-Helmholtz (Renault, 2007; Conte, 2014). Esse modelo explica 

a formação de instabilidades na interface entre dois fluidos, e as forças que agem 

para amplificá-las ou dissipá-las. No caso do escoamento em golfadas, essas 

instabilidades, ou ondas, são geradas pelo gradiente de velocidades entre as fases 

líquida e gasosa, conforme demonstrado pelo esquema apresentado na Figura 70. A 

força que atua para amplificar essas ondas é a sucção que surge, devido à queda de 

pressão associada à redução da área disponível para o escoamento da fase gasosa. 

Em contrapartida, a gravidade, a viscosidade e a tensão interfacial da fase líquida 

agem no sentido de dissipar as ondas geradas. Quando a sucção supera as demais 

forças atuando no líquido, a onda cresce até atingir a parte superior da tubulação, 
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gerando, dessa forma, um pistão de líquido, e dando início ao escoamento em 

golfadas. 

 

Figura 70 – Processo de formação das golfadas 

 

Fonte: Conte (2014) 

A presença das partículas causa, conforme já descrito anteriormente, o 

aumento tanto da viscosidade da fase líquida, quanto da tensão interfacial entre as 

fases. Dessa forma, ambos os efeitos tenderiam a atuar na formação das golfadas, 

de forma a dissipar as ondas geradas e reduzir a quantidade de células unitárias 

formadas. Porém, a partir da análise dos resultados, percebe-se que nos pontos em 

que o aumento da viscosidade é mais relevante, a formação das golfadas não se 

altera de maneira significativa. Por outro lado, nos pontos em que o aumento da 

tensão interfacial é mais relevante (pontos com / 0,5GJ J  ), a formação das 

golfadas sofre uma redução, por isso há menos bolhas formadas, e seus 

comprimentos são maiores. Esse resultado pode ser confirmado através da 

Figura 71, onde avalia-se o comprimento das bolhas alongadas mensurados ao 

longo da tubulação para os pontos P04 e P10. Verifica-se que, para o P04, já na 

primeira estação de medição o comprimento das bolhas é maior no escoamento com 

partículas de 200 µm e 300 µm, principalmente nas concentrações 2,5% e 5%, 

enquanto no ponto P10 os valores alteram-se de maneira aleatória, característica da 

intermitência do escoamento em golfadas. Dessa forma, conclui-se que, para o 

escoamento com partículas, o aumento da tensão interfacial atua de maneira mais 

significativa na formação das golfadas que o aumento da viscosidade da fase 

líquida. 
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Figura 71 – Evolução dos comprimentos de bolhas ao longo da tubulação para os pontos P04 
(a) e P10 (b) 

 

Fonte: autoria própria  

 

4.5.3 Frequência da Célula Unitária 

Conforme descrito na seção Escoamento em Golfadas, do capítulo Revisão 

Bibliográfica, a frequência da célula unitária é representada pela razão entre a 

velocidade translacional da bolha alongada e o comprimento da célula unitária, ou 

seja, os comprimentos da bolha e do pistão somados. Visto isso, é esperado que os 

resultados obtidos para a frequência do escoamento estejam relacionados aos 

demais resultados já apresentados ao longo desta seção: onde há aumento na 

velocidade da bolha ou diminuição dos comprimentos, espera-se um aumento da 

frequência, ou, se o contrário ocorrer, uma diminuição.  

A variação da frequência da célula unitária, avaliada de maneira percentual, em 

relação ao diâmetro das partículas, é apresentada na Figura 72, para as 

concentrações 1% e 5%. Percebe-se que, para a concentração 1%, a variação na 

frequência é determinada, conforme esperado, pelas variações da velocidade da 

bolha e dos comprimentos de bolhas e pistões. Os pontos onde a velocidade 

aumenta e os comprimentos diminuem, devido à influência das partículas nas 

coalescências do escoamento, apresentam aumento na frequência. Enquanto isso, 

os pontos que apresentam diminuição na velocidade e aumento nos comprimentos, 
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que se comportam como “exceções”, devido à influência da presença das partículas 

no processo de formação das golfadas, tem sua frequência diminuída.  

 

Figura 72 – Variação da frequência em relação ao diâmetro das partículas, concentrações 1% 
(a) e 5% (b) 

 

Fonte: autoria própria  

Já analisando a concentração 5%, verifica-se que as frequências apresentam 

um comportamento distinto. Como a velocidade da bolha tende a diminuir de 

maneira mais expressiva para a concentração 5%, apresentando quedas de até 

10%, enquanto as variações nos comprimentos de bolhas e pistões permanecem 

com a mesma magnitude, a variação da frequência é dominada pelas variações da 

velocidade da bolha. Por essa razão percebe-se que mais pontos tendem a reduzir a 

frequência da célula unitária, em comparação com a concentração 1%. Ainda assim, 

para os pontos que apresentam grandes variações nos comprimentos de bolhas e 

pistões, como por exemplo os pontos P09, P10, P11 e P12 (que apresentam as 

maiores quedas nos comprimentos de bolhas e pistões para a concentração 5%, em 

torno de 15% a 20%), a frequência tende a aumentar.  

É possível confirmar as tendências nas variações da frequência a partir dos 

gráficos apresentados na Figura 73. Neles são apresentados os mesmos resultados 

da Figura 72, concentração 1%, porém separados pela razão /GJ J . Percebe-se que 

os pontos com / 0,5GJ J  , apresentados no primeiro gráfico, são pontos que tem a 

tendência à redução da velocidade da bolha devido à influência da tensão interfacial 

no deslocamento da bolha alongada. Esses mesmos pontos apresentam a tendência 
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à redução da frequência. Já os pontos com / 0,5GJ J , apresentados no segundo 

gráfico, têm a tendência a aumentar a velocidade da bolha devido à influência do 

aumento da viscosidade do escoamento. Esses mesmos pontos apresentam a 

tendência a aumentar a frequência da célula unitária.  

 

Figura 73 – Variação da frequência em relação ao diâmetro das partículas, separada por JG/J, 
concentração 1%  

 

Fonte: autoria própria  

Além da variação dos valores médios, é possível observar a influência dos 

resultados das variações da velocidade da bolha e dos comprimentos de bolhas e 

pistões também nas distribuições dos dados da frequência da célula unitária, 

apresentadas nas Figuras 74 e 75, para os pontos P04 e P09, respectivamente, 

separadas por diâmetros das partículas, comparando os resultados entre as 

concentrações realizadas para cada diâmetro. É importante relembrar que o ponto 

P04 sofre a influência do aumento da tensão interfacial, e assim apresenta redução 

na velocidade da bolha e aumento nos comprimentos de bolhas e pistões, devido à 

mudança no processo de formação das golfadas. Conforme mostrado na Figura 74, 

a inserção das partículas causa a redução da frequência, indicada pelo 

deslocamento das distribuições para a esquerda.  

Já o ponto P09 sofre a influência do aumento da viscosidade devido a seus 

pistões mais concentrados. Dessa forma, a velocidade da bolha aumenta, e os 

comprimentos tendem a diminuir. Esses resultados levam ao aumento da frequência 

da célula unitária, indicada pelo deslocamento das distribuições para a direita, 

conforme exibido na Figura 75. 
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Figura 74 – Distribuições de frequência do ponto P04 (JL=1,5; JG=0,5 m/s) para diversos 
diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria  

Figura 75 – Distribuições de frequência do ponto P09 (JL=1,25; JG=1,25 m/s) para diversos 
diâmetros, comparando concentrações 

 

Fonte: autoria própria  
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Por fim, é possível comparar os resultados obtidos experimentalmente para a 

frequência com correlações disponíveis na literatura, a fim de verificar se alguma das 

correlações disponíveis prediz, de maneira satisfatória, os resultados do escoamento 

com partículas. Serão utilizadas três correlações apresentadas no capítulo de 

Referências Bibliográficas: Gregory e Scott (1969), Heywood e Richardson (1979) e 

Vicencio (2013). Os resultados são apresentados na Figura 76. Foram avaliados três 

diâmetros de partículas, 100 µm, 200 µm e 300 µm, com todas as concentrações 

realizadas para cada diâmetro, e também foi avaliada a concentração 1%, com todos 

os diâmetros analisados no presente trabalho.  

 

Figura 76 – Comparação das frequências experimentais com correlações experimentais 

 

 
Fonte: autoria própria  

Percebe-se, através das curvas apresentadas, que as correlações de Gregory 

e Scott (1969) e Heywood e Richardson (1979) subestimam os valores da frequência 

das golfadas para todos os diâmetros e concentrações analisados. Apenas a 

correlação de Vicencio (2013) apresenta valores próximos aos obtidos para 
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escoamentos com partículas, principalmente para as menores razões de /GJ J . 

Para os valores de / 0,5GJ J  , os valores previstos pelas correlações ficam 

próximos aos valores experimentais. 

 

4.5.4 Queda de Pressão 

Conforme já descrito em seções anteriores, a presença das partículas afeta 

diretamente a viscosidade aparente da fase líquida – portanto, espera-se que altere 

a queda de pressão do escoamento da mesma forma. Para analisar essa questão, 

será utilizada a metodologia proposta por Lockhart e Martinelli (1949), com o fator de 

correção proposto por Chisholm (1967) para tentar desenvolver um coeficiente que 

ajuste a queda de pressão do escoamento trifásico sólido-líquido-gás a partir da 

queda de pressão monofásica da fase líquida, sem partículas. 

Primeiramente, é preciso definir os fatores de correção que podem ser 

propostos para o escoamento trifásico sólido-líquido-gás. O primeiro deles seria um 

fator de correção total ( 2
s p

L LG





), que leva em conta a influência do escoamento em 

golfadas e da presença das partículas no escoamento. Segundo a metodologia de 

Lockhart e Martinelli (1949), ele seria calculado a partir dos dados de queda de 

pressão obtidos experimentalmente para os escoamentos trifásicos ( /
P LG

dP dz


), 

em comparação com a queda de pressão do escoamento monofásico de líquido 

( /
s L

dP dz


): 

 

 2
s p

L LG
P LG s L

dP dP

dz dz





 

  (33) 

 

Esse fator de correção pode ser dividido em dois outros fatores, a fim de 

identificar a influência de cada um dos fenômenos na queda de pressão. O primeiro 

deles seria o fator de correção da presença das partículas ( 2
s p

LG LG





), que é calculado 
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a partir dos dados de queda de pressão dos escoamentos trifásicos, em comparação 

com a queda de pressão do escoamento bifásico de ar e água ( /
s LG

dP dz


): 

 

 2
s p

LG LG
P LG s LG

dP dP

dz dz





 

  (34) 

 

O segundo seria o fator de correção que leva em conta a influência do 

escoamento em golfadas ( 2
s s

L LG





), que seria calculado a partir dos dados de queda 

de pressão dos escoamentos bifásicos de ar e água, em comparação com a queda 

de pressão do escoamento monofásico de líquido: 

 

 2
s s

L LG
s LG s L

dP dP

dz dz





 

  (35) 

 

De início, será calculado esse fator de correção que leva em consideração o 

efeito do escoamento em golfadas. Para isso, é necessário ajustar a equação de 

Chisholm (1967) para os dados do escoamento bifásico ar-água, que foram 

realizados no início dos experimentos, a fim de servirem como referência para a 

comparação com os dados do escoamento com partículas. Vaze e Banerjee (2013) 

propuseram que o coeficiente C (presente na equação 27) pode ser escrito em 

função dos números de Reynolds da fase líquida e da fase gasosa. De acordo com 

os dados de queda de pressão obtidos experimentalmente, a seguinte equação foi 

encontrada para ajustar os dados da queda de pressão bifásica a partir da queda de 

pressão monofásica de líquido: 

 

 
0,1462 0,1143

2

2

1,945.Re Re 1
1

s s
L G

L LG
s LG s L s L

dP dP dP

dz dz X X dz





  

 
    

 
 (36) 
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 Re       Re G GL L
L G

L G

J DJ D 

 
   (37) 

 

onde X é o parâmetro de Lockhart e Martinelli (1949). A partir dessa equação, é 

possível comparar os dados de queda de pressão obtidos experimentalmente com a 

queda de pressão calculada a partir do modelo. Os resultados dessa comparação 

são apresentados na Figura 77. Percebe-se que o modelo consegue predizer de 

maneira satisfatória a queda de pressão do escoamento bifásico, com um erro médio 

de 2,1% e máximo de 6%. 

 

Figura 77 – Comparação entre a queda de pressão experimental e calculada por Lockhart e 
Martinelli (1949) 

 

Fonte: autoria própria  

É possível também analisar o fator de correção do escoamento em golfadas, 

representado por 2
s s

L LG





, em função da variável X, a raiz da razão entre as quedas 

de pressão do escoamento monofásico de líquido e escoamento monofásico de gás, 

que representa o parâmetro de Lockhart e Martinelli (1949). Conforme descrito pela 

equação de Chisholm (1967), é esperado um decaimento de 2
s s

L LG





 em função de X, 

e de fato isso pode ser observado na Figura 78. Observa-se também uma boa 

concordância entre os coeficientes obtidos experimentalmente e os calculados 

através do modelo. 
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Figura 78 – Coeficiente 
2

s s

L LG





 em função de X 

 
Fonte: autoria própria  

Pode-se avaliar também os demais fatores de correção em função de X, para 

verificar se apresentam o mesmo decaimento. A partir dos dados da queda de 

pressão obtidos experimentalmente para os escoamentos trifásicos, em comparação 

com a queda de pressão do escoamento monofásico de líquido, foram 

desenvolvidos os gráficos apresentados na Figura 79, onde o fator de correção total 

é mostrado por concentração e por diâmetro das partículas, e ainda em comparação 

aos dados do escoamento bifásico. Encontra-se o mesmo decaimento apresentado 

pelos dados do escoamento bifásico, porém não é possível identificar nenhuma 

tendência clara da queda de pressão, nem com a concentração, nem com o 

diâmetro das partículas. Ainda é interessante notar que não parece haver muita 

diferença entre a queda de pressão do escoamento bifásico de ar e água e do 

escoamento com partículas.  

Após analisar o fator de correção total, avalia-se também o fator de correção 

para a presença das partículas. Dessa forma, compara-se a queda de pressão 

obtida nos experimentos com escoamento trifásico sólido-líquido-gás, com a queda 

de pressão do escoamento bifásico proposta pelo modelo. O fator de correção que 

considera isoladamente o efeito da presença das partículas, em relação ao 

parâmetro de Lockhart e Martinelli (1949), X, é mostrado nos gráficos da Figura 80, 

separados novamente por concentração e diâmetro das partículas. 
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Figura 79 – Coeficiente 
2

s p

L LG





 em função de X 

 
Fonte: autoria própria  

Percebe-se novamente que não parece haver uma correlação direta entre o 

fator de correção e a concentração ou o diâmetro das partículas. Os valores 

parecem dispersos em torno de 1, e variam em torno dos valores 0,9 e 1,15; o que 

indica que, apesar de as partículas aumentarem a viscosidade da fase líquida do 

escoamento, esse aumento não é suficiente para causar variações significativas na 

queda de pressão. As distribuições do fator de correção da presença das partículas 

são apresentadas na Figura 81, separadas por concentração e diâmetros das 

partículas. 

 

Figura 80 – Coeficiente 
2

s p

LG LG





 em função de X 

 
Fonte: autoria própria  
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Figura 81 – Distribuições do fator 
2

s p

LG LG





 em função das concentrações e diâmetros 

 
Fonte: autoria própria  

Percebe-se que de fato os valores ficam dispersos em torno de 1,05; e não 

existe uma tendência clara em relação aos diâmetros, mas há um aumento dos 

fatores de correção com o aumento da concentração, o que indica que efetivamente 

a queda de pressão do escoamento aumenta com o aumento da concentração de 

partículas, apesar do aumento não ser expressivo. 

Por fim, sabe-se que a estrutura do escoamento varia, não apenas com o 

diâmetro e com a concentração das partículas, mas também com as vazões das 

fases do ponto analisado. Para pontos com altas vazões de líquido, a dispersão 

turbulenta do escoamento é suficiente para manter as partículas em suspensão, e 

isso garante que as partículas se distribuam se maneira homogênea ao longo da 

célula unitária. Já nos pontos com baixas vazões de líquido, há menos partículas na 

região do filme, devido à baixa velocidade, e um acúmulo de partículas na região do 

pistão, que se comporta de maneira mais viscosa que os pistões dos pontos com 

altas vazões de líquido, pois apresentam mais partículas. 

Levando em conta a dependência da vazão das fases, os valores obtidos para 

o fator de correção da presença das partículas foram analisados, em função das 

concentrações e diâmetros das partículas, para os diferentes pontos da grade de 

testes, conforme apresentado na Figura 82. Percebe-se que, analisando cada 

diâmetro e concentração avaliados no presente trabalho, há um aumento dos fatores 

de correção com a diminuição das velocidades da mistura.  
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Figura 82 – Coeficiente 
2

s p

LG LG





 em função das concentrações e diâmetros 

 

Fonte: autoria própria  

O mesmo pode ser observado avaliando-se as distribuições do fator de 

correção, separadas por ponto da grade de testes, apresentadas na Figura 83. 

Novamente, com a diminuição da velocidade da mistura, observa-se um aumento do 

fator de correção da presença das partículas, indicado pelo deslocamento das 

distribuições para a direita.  

 

Figura 83 – Distribuições do fator 
2

s p

LG LG





 em função dos pontos da grade de testes 

 

Fonte: autoria própria  

Esses resultados indicam que, para predizer a queda de pressão do 

escoamento em golfadas com partículas, é necessário avaliar, além do diâmetro e 

da concentração de partículas, as vazões das fases líquida e gasosa, que vão 



131 

 

 

determinar como as partículas se distribuem ao longo da célula unitária. Porém, 

devido à distribuição dos valores do fator de correção da presença das partículas em 

torno de 1,05; é possível afirmar que uma boa estimativa para a queda de pressão 

do escoamento com partículas é, na verdade, a queda de pressão do escoamento 

bifásico de ar e água, para as mesmas vazões das fases.  
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5 CONCLUSÕES 

No presente trabalho, foi desenvolvido um estudo experimental para avaliar a 

influência da presença de partículas sólidas na estrutura do escoamento em 

golfadas, a fim de simular a influência de partículas de hidratos durante o 

escoamento com o uso de antiaglomerantes (AAs). Foram utilizadas partículas de 

polietileno, com densidade próxima a dos hidratos (937 kg/m3), com quatro 

diâmetros, 100 µm, 200 µm, 300 µm e 400 µm, em três concentrações distintas, 1%; 

2,5% e 5%. Como fluidos, foram utilizados ar e água. 

Para monitorar o escoamento em golfadas, foi desenvolvida uma nova 

configuração de sensor resistivo, não intrusiva, em formato de anel bipartido. O 

sensor foi validado antes da realização dos experimentos. Também foi desenvolvido 

um sistema de mistura que fosse capaz de manter a dispersão das partículas na 

fase líquida aproximadamente homogênea. Os sensores resistivos desenvolvidos 

foram distribuídos em quatro estações de medição ao longo da tubulação, e também 

foi utilizada uma câmera de alta taxa de aquisição de imagens, a fim de analisar 

fenômenos como a distribuição das partículas e alterações na aeração e na 

hidrodinâmica do escoamento. A grade de testes foi constituída ao todo de doze 

combinações de vazões das fases. 

Foram desenvolvidas análises qualitativas, a partir das imagens obtidas, e 

quantitativas, a partir do processamento dos resultados das medidas experimentais. 

Nas análises qualitativas, percebeu-se que a distribuição das partículas ao longo da 

célula unitária está diretamente relacionada à velocidade superficial do líquido: para 

altas velocidades superficiais, a difusão turbulenta garante a suspensão das 

partículas, e, portanto, a distribuição ao longo da célula unitária é homogênea. Já 

para baixas velocidades superficiais, a dispersão turbulenta não é suficiente para 

suspender as partículas, por isso elas se concentram na região com maior 

velocidade: o pistão de líquido. Além disso, a presença das partículas diminui a 

aeração do escoamento, tanto na região do pistão, quanto na região do filme. Por 

fim, percebe-se que as partículas reforçam um fenômeno conhecido como Plunging 

Jets, caracterizado por ondas que avançam da frente do pistão em direção à bolha 

alongada.  
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As análises quantitativas foram divididas de acordo com os principais 

parâmetros do escoamento em golfadas, e o primeiro parâmetro analisado foi a 

velocidade da bolha alongada. Percebe-se que a velocidade da bolha é influenciada 

principalmente por dois efeitos acarretados pela inserção das partículas: o aumento 

da viscosidade e o aumento da tensão interfacial. O aumento da viscosidade é mais 

relevante nos pontos com baixas velocidades superficiais de líquido, já que os 

pistões são mais concentrados e se comportam de maneira mais viscosa. Assim 

como nos escoamentos envolvendo fluidos com viscosidades maiores que a da 

água, nesses casos a inserção das partículas causa um aumento da velocidade da 

bolha. Por outro lado, os pontos com altas velocidades superficiais de líquido são 

mais afetados pelo aumento da tensão interfacial, visto que há mais partículas na 

região do filme. Com o aumento da tensão interfacial atuando para conter o 

deslocamento da bolha, a velocidade tende a diminuir. Com o aumento do diâmetro 

ou da concentração de partículas, verifica-se que o efeito da tensão interfacial se 

torna mais proeminente, causando reduções na velocidade da bolha. 

De acordo com os efeitos identificados na análise da velocidade da bolha, 

espera-se uma redução nos comprimentos de bolhas e pistões, visto que tanto a 

viscosidade quanto a tensão interfacial atuam de modo a afetar a dinâmica de 

interações entre bolhas, diminuindo as coalescências. De fato, para grande parte 

dos pontos da grade de testes esta tendência é observada, porém há alguns pontos 

que se comportam como “exceções”, e apresentam aumentos nos comprimentos. 

Esse aumento não está ligado à ocorrência de mais coalescências no escoamento, 

mas sim às mudanças na formação das golfadas causadas pela presença das 

partículas, que geram bolhas maiores já no início da tubulação.  

A frequência das golfadas, como é representada pela razão entre a velocidade 

da bolha e o comprimento da célula unitária, está diretamente relacionada aos 

resultados desses parâmetros. Para os pontos com baixas velocidades superficiais 

de líquido, em que há aumento na velocidade da bolha e redução nos 

comprimentos, a frequência também sofre um aumento. Já para os pontos com altas 

velocidades superficiais de líquido, onde a velocidade da bolha tende a reduzir, e os 

comprimentos a aumentar, a frequência também diminui. Apenas nas maiores 

concentrações, em que há uma tendência geral à redução da velocidade da bolha, 
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observa-se que há uma tendência de grande parte dos pontos da grade de testes de 

também sofrerem redução na frequência, com exceção dos pontos onde as 

reduções nos comprimentos são mais expressivas. 

Por fim, foi analisada a queda de pressão do escoamento em golfadas com 

partículas através do modelo de Lockhart e Martinelli (1949). Percebe-se que, 

apesar de as partículas aumentarem a viscosidade aparente da fase líquida, as 

variações na queda de pressão não são significativas, podendo a queda de pressão 

do escoamento com partículas ser estimada a partir da queda de pressão do 

escoamento em golfadas de ar e água, para as mesmas vazões. Porém, se for de 

interesse estimar a queda de pressão do escoamento com partículas com maior 

acurácia, é necessário levar em conta o diâmetro, a concentração e também as 

vazões das fases, visto que elas determinam a distribuição das partículas ao longo 

da célula unitária. 

Tendo em mente a grade de testes e o aparato experimental utilizado no 

presente trabalho, sugere-se como sugestões para trabalhos futuros: 

1. Analisar outros diâmetros de partícula, maiores que 500 µm, por 

exemplo, para verificar se o efeito da tensão interfacial se torna ainda 

mais relevante; 

2. Analisar maiores concentrações de partículas, para avaliar a magnitude 

do efeito da tensão interfacial; 

3. Utilizar outros fluidos como fase líquida, como óleos mais viscosos, para 

analisar como ficará a distribuição das partículas ao longo da célula 

unitária; 

4. Utilizar uma tubulação maior no aparato experimental, a fim de verificar 

se o transporte das partículas se mantém efetivo para longos 

comprimentos; 

5. Quantificar a viscosidade aparente e a variação da tensão interfacial 

provocada pela inserção de partículas no escoamento bifásico líquido-

gás. 
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APÊNDICE A – ANÁLISE DE INCERTEZAS 

Neste apêndice, é realizada a análise das incertezas presentes nos dados 

apresentados ao longo do trabalho, obtidos de maneira experimental, avaliando 

principalmente as velocidades superficiais de líquido e gás ( LJ  e GJ ), os principais 

parâmetros do escoamento em golfadas – velocidade da bolha alongada, 

comprimentos de bolhas e pistões frequência das golfadas e queda de pressão – e 

por fim os dados associados às partículas, que são os diâmetros e as concentrações 

utilizadas nos experimentos. 

A incerteza funciona como uma indicação de quanto o valor medido difere do 

valor verdadeiro. Ela pode ser expressa em termos da incerteza padrão ( ), que 

representa o desvio padrão da distribuição de erros, da incerteza expandida com 

confiança P , que utiliza um múltiplo da incerteza padrão, ou do limite de erro, que 

expressa o valor máximo encontrado para o erro durante os experimentos. Nesta 

análise de incertezas, o objetivo é determinar as incertezas padrão para os principais 

parâmetros do escoamento em golfadas, utilizados para analisar a influência das 

partículas. 

Para determinar a incerteza de uma grandeza R  que depende de outros 

parâmetros 1 2, ,..., nx x x , utiliza-se o método de propagação de incertezas. De acordo 

com esse método, a incerteza da grandeza R  pode ser estimada a partir das 

incertezas dos parâmetros independentes, 1 2, ,..., n    (que são consideradas 

independentes entre si) e a partir da relação existente entre a grandeza R  e esses 

parâmetros, de acordo com a equação: 
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Portanto, para determinar as incertezas dos parâmetros do escoamento em 

golfadas, é necessário conhecer as incertezas dos parâmetros dos quais eles 
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dependem. Levando isso em conta, foram levantadas as incertezas apresentadas na 

Tabela A.1, que são apresentadas na forma de incertezas relativas (  ), ou seja, a 

incerteza padrão é dividida pelo valor da medida. 

 

Tabela A.1 – Incertezas relativas da bancada experimental 

Parâmetro 
Incerteza 

relativa ( ) 

Diâmetro da tubulação ±0,10% 

Vazão mássica de líquido ±0,05% 

Densidade do líquido ±0,015% 

Vazão mássica de gás ±0,05% 

Pressão do gás ±3,08% 

Temperatura do gás ±0,07% 

Pressão entre estações ±0,80% 

Distância entre os sensores resistivos ±0,10% 

Distância entre estações ±0,03% 

Massa de partículas adicionada ±0,02% 

Volume de água no tanque ±3,13% 

Fonte: autoria própria  

O diâmetro da tubulação foi medido com o auxílio de um paquímetro, com a 

resolução de 0,05 mm. Segundo a metodologia empregada por Vuolo (1996), é 

comum utilizar a metade da menor escala de divisão do instrumento como a 

incerteza padrão da medição. Dessa forma, a incerteza relativa corresponde ao valor 

da incerteza padrão, 0,025 mm  , dividido pelo diâmetro medido, conforme 

apresentado na Tabela A.1.  

As incertezas padrão relativas dos valores das vazões de líquido e gás são 

obtidas nos certificados de calibração fornecidos pelos fabricantes dos medidores 

Coriolis utilizados durante os experimentos, assim como a incerteza associada à 

temperatura do gás e a densidade do líquido. As incertezas padrão relativas da 
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pressão do gás e da pressão entre estações foi obtida através dos certificados de 

calibração dos medidores de pressão absoluta e diferenciais utilizados durante os 

experimentos. As incertezas relativas da distância entre os sensores resistivos e da 

distância entre as estações foram obtidas da mesma forma que a incerteza relativa 

do diâmetro da tubulação.  

A massa de partículas foi aferida com uma balança de resolução 1 g, portanto, 

conforme a metodologia descrita por Vuolo (1996), a incerteza padrão associada 

seria 0,5 g  . A incerteza padrão relativa, apresentada na Tabela A.1, foi 

encontrada dividindo-se a incerteza padrão pela massa de partículas aferida. E por 

fim, o volume de água no tanque foi adicionado através de um medidor, com a 

resolução de 250 ml. Novamente, a incerteza padrão relativa foi encontrada através 

da razão entre a incerteza padrão do instrumento, que corresponde à metade de sua 

resolução, e o valor mensurado por ele, que é o volume de água adicionado.  

Com base nas incertezas relativas apresentadas na Tabela A.1, é possível 

calcular as incertezas relativas associadas aos parâmetros do escoamento em 

golfadas, a partir da relação entre eles. Sabe-se que os parâmetros do escoamento 

em golfadas são encontrados segundo as seguintes equações: 
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Conforme a equação (A.4), para calcular a incerteza relativa da velocidade da 

bolha alongada, é necessário calcular as incertezas associadas à distância 

percorrida pela bolha e às variações na taxa de aquisição dos sensores. A incerteza 

da distância percorrida pela bolha possui duas componentes: a primeira é a 

incerteza relativa da distância entre os sensores, apresentada na Tabela A.1, e a 

segunda é a incerteza relacionada ao fato de que uma taxa de aquisição finita pode 

não capturar o nariz da bolha de forma precisa. A incerteza padrão relativa da 

segunda componente pode ser calculada a partir do limite de erro esperado para 

essa situação. 

O erro máximo pode ser estimado considerando-se o seguinte cenário: o nariz 

da bolha alongada é capturado com precisão pelo Sensor A (o primeiro sensor do 

par, na direção do escoamento), enquanto, algum tempo depois, fica na iminência 

de ser reconhecido pelo Sensor B, mas não é capturado. Ou seja, esse nariz da 

bolha só será reconhecido pelo Sensor B na próxima aquisição, o que vai gerar um 

acréscimo na distância real entre as aquisições, conforme apresentado na Figura 

A.1.  

O parâmetro 
errox  depende da distância entre os sensores, da taxa de 

aquisição utilizada e da máxima velocidade da bolha que ocorre durante os 

experimentos. Levando em conta os valores desses parâmetros avaliados durante 

os experimentos, encontra-se um limite de erro de 14%. Conforme a metodologia 

empregada por Vuolo (1996), a incerteza padrão relativa pode ser estimada por um 

terço do limite do erro para a variável. Sendo assim, a incerteza associada à taxa de 

aquisição finita fica igual a 4,67%. Por fim, a incerteza relativa associada às 
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variações na taxa de aquisição dos sensores é calculada a partir do tempo de 

metade de uma aquisição, sobre o menor tempo que uma célula unitária leva para 

percorrer a distância entre os sensores, que pode ser obtido a partir da maior 

velocidade da bolha obtida durante os experimentos.  

 

Figura A.1 – Incerteza associada a uma taxa de aquisição finita 

 

Fonte: autoria própria  

Já a frequência das golfadas, considerando a equação (A.6), é calculada a 

partir do tempo de passagem de uma célula unitária, que é determinada pela taxa de 

aquisição utilizada no experimento. Posto isso, sua incerteza está associada à 

incerteza relativa da taxa de aquisição dos sensores, que corresponde à razão entre 

a metade do tempo de uma aquisição e o menor tempo que uma célula unitária leva 

para passar pelo sensor, calculada agora a partir da maior frequência encontrada 

durante os experimentos. 

Por fim, conforme a equação (A.5), os comprimentos de bolhas e pistões são 

calculados através da velocidade da bolha alongada e dos tempos de passagens de 

cada estrutura. Dessa forma, a incerteza relativa desses parâmetros é obtida através 

da incerteza relativa da velocidade da bolha, que já foi explicada anteriormente, e da 

incerteza associada à taxa de aquisição dos sensores, porém agora calculada não a 

partir da máxima velocidade da bolha ou da máxima frequência, mas sim através do 

menor tempo de passagem das bolhas e pistões (ou seja, levando em conta a 

velocidade da bolha alongada e o comprimento das estruturas). A queda de pressão 

ao longo da tubulação, de acordo com a equação (A.7), é calculada através das 
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aferições dos medidores de pressão diferenciais, e da distância entre estações de 

medição, mensurada através de uma trena. Portanto sua incerteza é dependente 

das incertezas relativas da pressão entre estações e da distância entre estações, 

mostradas na Tabela A.1. 

Com relação às partículas, a incerteza relativa do diâmetro pode ser estimada 

por um terço do limite de erro esperado, determinado através das aberturas das 

peneiras utilizadas. Já a incerteza relativa da concentração pode ser estimada 

através da incerteza relativa da balança utilizada para mensurar a massa de 

partículas adicionada, e da incerteza da quantidade de água no interior do tanque, 

apresentadas na Tabela A.1. 

Baseando-se nas análises apresentadas e no método de propagação de 

incertezas, são encontradas as incertezas relativas apresentadas na Tabela A.2.  

 

Tabela A.2 – Incertezas relativas calculadas 

Parâmetro 
Incerteza 

relativa ( ) 

Velocidade Superficial do Líquido ( LJ ) ±0,21% 

Velocidade Superficial do Gás (
GJ ) ±1,02% 

Velocidade da Bolha (
TBV ) ±8.42% 

Comprimento da Bolha (
BL ) ±8,46% 

Comprimento do Pistão (
SL ) ±8,46% 

Frequência das golfadas ( f ) ±0,41% 

Queda de pressão ( /dP dx ) ±0,80% 

Diâmetro das partículas ( Pd ) ±50% 

Concentração das partículas ( P ) ±3,13% 

Fonte: autoria própria  

Considerando uma incerteza expandida com confiança 99,73%P   (3 ), os 

valores das incertezas relativas tornam-se o triplo para cada parâmetro analisado. 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DA MISTURA 

Neste apêndice, serão apresentados os resultados obtidos para a mistura de 

partículas. Conforme descrito no capítulo Resultados, a grade de testes dos 

experimentos realizados no presente trabalho incluía três diferentes concentrações 

de partículas de quatro diâmetros distintos, além de uma mistura de diâmetros. A 

tabela que apresenta a grade de testes e a figura que representa a composição da 

mistura são apresentados novamente abaixo. 

 

Tabela B.1 - Diâmetros e concentrações utilizadas nos experimentos 

Diâmetro das 

partículas 

Faixa de 

tamanhos 

Concentrações 

realizadas 

100 µm 100 – 150 µm 1% e 2,5% 

200 µm 150 – 250 µm 1%; 2,5% e 5% 

300 µm 250 – 350 µm 1%; 2,5% e 5% 

400 µm 350 – 500 µm 1% 

Mistura 100 – 500 µm 1%; 2,5% e 5% 

Fonte: autoria própria  

 

Figura B.1 – Composição da mistura de partículas 

 
Fonte: autoria própria  
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Percebe-se que os experimentos com a mistura de partículas foram realizados 

para três concentrações distintas: 1%, 2,5% e 5%. Conforme descrito na seção 

Variação dos Parâmetros do Escoamento em Golfadas, sabe-se que cada diâmetro, 

e cada concentração, influencia os resultados obtidos para os parâmetros de acordo 

com dois efeitos principais: o aumento da viscosidade da fase líquida e o aumento 

da tensão interfacial entre as fases. A influência desses dois efeitos depende 

principalmente da vazão das fases do ponto analisado, visto que isso determina 

como as partículas se distribuem ao longo da célula unitária.  

Para os pontos com / 0,5GJ J  , a velocidade superficial do líquido é alta, o 

que garante que a dispersão turbulenta mantenha as partículas em suspensão, logo 

a distribuição das partículas ao longo da célula unitária é homogênea: a região do 

filme é tão concentrada quanto a região do pistão. Essas partículas que se situam na 

região do filme aumentam a tensão interfacial entre as fases, o que causa, por 

exemplo, a redução da velocidade da bolha alongada. 

Já para os pontos com / 0,5GJ J  , a velocidade superficial do líquido é baixa, 

e o mecanismo de dispersão turbulenta não é suficiente para manter as partículas 

em suspensão. Por esse motivo elas se concentram na região de maior velocidade, 

a região do pistão, e restam poucas partículas na região do filme. Por um lado, a 

presença de poucas partículas no filme não afeta de maneira significativa a tensão 

interfacial entre as fases, e por outro lado, os pistões, que ficam mais concentrados 

de partículas, se comportam de maneira mais viscosa. Em razão disso, esses pontos 

se comportam de maneira semelhante a escoamentos viscosos, o que causa, por 

exemplo, o aumento da velocidade da bolha. Porém esse efeito da viscosidade só 

permanece relevante enquanto a concentração de partículas não é suficiente para 

garantir a presença de partículas na região do filme, pois a partir dessa 

concentração o efeito predominante também é o aumento da tensão interfacial. 

Sabe-se também que a tensão interfacial é afetada de maneira distinta de 

acordo com o diâmetro das partículas. Isso é explicado analisando-se como essa 

influência ocorre: a presença das partículas curva a interface entre o líquido e o gás, 

aumentando a energia presente. Quanto maior o diâmetro da partícula, mais a 

interface será curvada e, portanto, maior será o aumento da tensão interfacial. Por 
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esse motivo, os resultados dos experimentos realizados com partículas de 300 µm e 

400 µm indicam o efeito do aumento da tensão interfacial, apresentando, por 

exemplo, a queda da velocidade da bolha alongada.  

Visto isso, é preciso manter em mente que os resultados obtidos nos 

experimentos com a mistura apresentam a influência de todas as faixas de diâmetro 

analisadas. Dessa forma, são apresentados nas Figuras B.2, B.3 e B.4 os valores 

médios dos parâmetros do escoamento em golfadas, velocidade da bolha, 

comprimento de bolhas e pistões e frequência, obtidos nos experimentos com a 

mistura, comparando-se os resultados encontrados em cada concentração com os 

valores médios do escoamento de ar e água, para os pontos P04, P07 e P10, 

respectivamente.   

 

Figura B.2 – Valores médios dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da 
tubulação para o ponto P04, diversas concentrações 

 

 

Fonte: autoria própria  
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Percebe-se que, para o ponto P04, a tendência é a mesma encontrada para os 

demais diâmetros analisados anteriormente: redução da velocidade da bolha, 

aumento dos comprimentos de bolhas e pistões, e redução da frequência das 

golfadas. Ou seja, apesar da presença de partículas de diversos diâmetros, a 

influência do aumento da tensão interfacial continua a ser predominante sobre o 

escoamento.  

 

Figura B.3 – Valores médios dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da 
tubulação para o ponto P07, diversas concentrações 

 

 

Fonte: autoria própria  

Analisando-se o ponto P07, verifica-se que, apesar da presença das partículas, 

os resultados do escoamento com partículas não diferem de maneira significativa 

dos resultados obtidos para o escoamento de ar e água. Essa tendência indica que, 

para pontos com vazões de líquido intermediárias, o efeito do aumento da 
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viscosidade é balanceado pelo efeito do aumento da tensão interfacial, e no fim, eles 

se cancelam e o resultado fica próximo do escoamento em golfadas sem partículas. 

 

Figura B.4 – Valores médios dos parâmetros do escoamento em golfadas ao longo da 
tubulação para o ponto P10, diversas concentrações 

 

 

Fonte: autoria própria  

Por fim, avaliando o ponto P10, conforme as análises realizadas anteriormente, 

esperava-se o aumento da velocidade da bolha alongada e a redução dos 

comprimentos de bolhas e pistões, devido ao comportamento mais viscoso desse 

ponto, que aumenta a velocidade da bolha, mas afeta as coalescências, por isso os 

comprimentos tendem a reduzir. Porém, para os experimentos realizados com a 

mistura, na verdade é observada a redução da velocidade da bolha alongada, para 

as concentrações 1% e 2,5%; e o aumento dos comprimentos de bolhas e pistões 

para a concentração 5%. Para compreender melhor a diferença dos resultados 

encontrados com o que era esperado para esse ponto, pode-se analisar as imagens 
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obtidas durante os experimentos, a fim de verificar mudanças na distribuição das 

partículas e na hidrodinâmica do escoamento. 

Por essa razão, são apresentadas na Figura B.5 três imagens que representam 

as regiões da frente do pistão, comparando os pontos P04, P07 e P10, para a 

concentração 1%. Percebe-se que ocorre o mesmo fenômeno observado para os 

demais diâmetros: para o ponto P04, com a velocidade superficial de líquido mais 

alta, a distribuição das partículas é homogênea ao longo da célula unitária. Já para 

os pontos P07 e P10, com velocidades superficiais de líquido mais baixas, a região 

do filme apresenta poucas partículas, enquanto a região do pistão fica mais 

concentrada. Através dessa análise não é possível explicar a diferença de 

comportamento encontrada para o ponto P10. 

 

Figura B.5 – Comparação da região do pistão para os pontos P04, P07 e P10, mistura de 
partículas, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria  

Será analisada, então, a diferença entre o escoamento do ponto P10 nos 

experimentos com a mistura e nos experimentos realizados com partículas de 

200 µm, ambos com a concentração 1%. Essas imagens são apresentadas na 

Figura B.6. Verifica-se que, embora em ambos experimentos a concentração de 

partículas na região do filme seja inferior à concentração no pistão, por causa da 

baixa velocidade superficial do líquido, que não garante a suspensão das partículas, 
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ainda assim, há mais partículas dispersas na região do filme no experimento 

realizado com a mistura.  

 

Figura B.6 – Comparação da região do pistão para o ponto P10, comparando o diâmetro 200 
µm e a mistura de partículas, concentração 1% 

 

Fonte: autoria própria  

Levando em conta todas as faixas de diâmetro que compõe a mistura, esse 

resultado é esperado, visto que, as partículas de diâmetro 100 µm, por exemplo, 

sofrem menos empuxo, e por isso estão sempre homogeneamente dispersas, 

independente da velocidade superficial do líquido. É possível esperar, portanto, que 

essa faixa de diâmetros ficará dispersa na região do filme, afetando de forma mais 

expressiva a tensão interfacial que nos experimentos realizados com partículas de 

diâmetro 200 µm, por exemplo. É justamente o aumento da tensão interfacial que 

explica os resultados encontrados, como a redução da velocidade da bolha 

alongada e aumento nos comprimentos de bolhas e pistões.  

É possível concluir, portanto, que o comportamento do escoamento com a 

mistura de partículas apresenta três tendências principais, a depender da velocidade 

superficial de líquido do ponto analisado: 

 Para pontos com alta velocidade superficial de líquido, como o ponto 

P04, o escoamento com a mistura se comporta de maneira semelhante 

ao escoamento com os demais diâmetros de partículas: há a redução da 

velocidade da bolha alongada, aumento nos comprimentos de bolhas e 

pistões, e redução da frequência das golfadas. Esses resultados são 

explicados pelo efeito do aumento da tensão interfacial, causado pela 

grande quantidade de partículas depositadas na interface, que prejudica 
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o deslocamento da bolha, causando a redução em sua velocidade. O 

aumento da tensão interfacial também atua na formação das golfadas, 

gerando bolhas de maiores comprimentos já no início da tubulação, e 

que, ao coalescerem, tornam-se maiores ainda, em comparação ao 

escoamento em golfadas sem partículas; 

 Para pontos com velocidades superficiais de líquido intermediárias, 

como o ponto P07, os efeitos do aumento da tensão interfacial e do 

aumento da viscosidade se equilibram ao longo do escoamento, e por 

isso os resultados obtidos são semelhantes ao escoamento em golfadas 

sem partículas; 

 Por fim, para os pontos com velocidades superficiais de líquido baixas, 

como o ponto P10, que são dominados pelo efeito do aumento 

viscosidade nos escoamentos com os demais diâmetros de partículas, 

acabam apresentando um efeito maior do aumento da tensão interfacial 

no escoamento com a mistura, devido às partículas menores que se 

distribuem de maneira homogênea. Por causa desse efeito são 

encontrados resultados semelhantes aos dos pontos com altas 

velocidades superficiais de líquido, principalmente para as maiores 

concentrações. 
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APÊNDICE C – VALORES MÉDIOS 

Neste apêndice, serão apresentados os valores médios obtidos ao longo dos 

experimentos. Nas Tabelas C.1 e C.2 são apresentados os valores médios da 

velocidade superficial do líquido ( LJ ) e velocidade superficial do gás (
GJ ), 

respectivamente. É importante lembrar que, para a fase líquida, a velocidade 

superficial foi calculada a partir da vazão volumétrica fornecida pelo medidor Coriolis, 

enquanto para a fase gasosa, a velocidade superficial era calculada a partir da 

vazão mássica mensurada pelo medidor Coriolis, e pela pressão em cada estação 

de medição, que era utilizada para determinar a densidade do gás. Na Tabela C.2 

são apresentados os valores da velocidade superficial do gás na primeira estação de 

medição, porque eram os valores utilizados durante as calibrações dos 

experimentos.  

Já nas Tabelas C.3 a C.6 são compilados os valores médios da velocidade da 

bolha alongada (
TBV ), frequência das golfadas ( f ) e comprimentos de bolhas (

BL ) e 

de pistões (
SL ), obtidos na terceira estação de medição, pois, conforme explicado no 

capítulo de Resultados, foram os valores utilizados nas análises da influência das 

partículas nos parâmetros do escoamento em golfadas. 
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Tabela C.1 – Valores médios da velocidade superficial de líquido (m/s) 

 Referência 100 µm 200 µm 300 µm 400 µm Mistura 

Ponto 
JG 

(m/s) 

JL 

(m/s) 
J (m/s) 1% 2,5% 1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 1% 1% 2,5% 5% 

P01 0,25 0,75 1,0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

P02 0,5 0,5 1,0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

P03 0,5 1,0 1,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

P04 0,5 1,5 2,0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

P05 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

P06 1,0 0,5 1,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

P07 1,0 1,0 2,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

P08 1,0 1,5 2,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

P09 1,25 1,25 2,5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

P10 1,5 0,5 2,0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

P11 1,5 1,0 2,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

P12 1,5 1,5 3,0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Fonte: autoria própria  



157 

 

 

 

 

Tabela C.2 – Valores médios da velocidade superficial do gás (m/s) 

 Referência 100 µm 200 µm 300 µm 400 µm Mistura 

Ponto 
JG 

(m/s) 

JL 

(m/s) 
J (m/s) 1% 2,5% 1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 1% 1% 2,5% 5% 

P01 0,25 0,75 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

P02 0,5 0,5 1,0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 

P03 0,5 1,0 1,5 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,51 

P04 0,5 1,5 2,0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,51 0,49 0,50 

P05 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 0,74 0,75 0,76 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,75 

P06 1,0 0,5 1,5 1,01 1,00 0,99 1,00 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,01 1,01 

P07 1,0 1,0 2,0 1,01 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 0,99 1,00 1,01 1,01 0,99 

P08 1,0 1,5 2,5 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

P09 1,25 1,25 2,5 1,25 1,24 1,26 1,26 1,26 1,25 1,26 1,25 1,26 1,25 1,26 1,24 

P10 1,5 0,5 2,0 1,51 1,51 1,50 1,50 1,51 1,50 1,52 1,50 1,51 1,52 1,51 1,49 

P11 1,5 1,0 2,5 1,50 1,49 1,50 1,50 1,51 1,52 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,51 

P12 1,5 1,5 3,0 1,50 1,51 1,51 1,50 1,52 1,50 1,51 1,51 1,50 1,51 1,50 1,49 

Fonte: autoria própria  
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Tabela C.3 – Valores médios da velocidade da bolha alongada (m/s) 

  100 µm 200 µm 300 µm 400 µm Mistura 

Ponto Água e ar 1% 2,5% 1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 1% 1% 2,5% 5% 

P01 1,19 1,21 1,20 1,15 1,17 1,15 1,15 1,15 1,10 1,19 1,15 1,17 1,19 

P02 1,19 1,19 1,21 1,22 1,20 1,15 1,19 1,15 1,09 1,21 1,18 1,18 1,21 

P03 1,77 1,75 1,75 1,78 1,77 1,66 1,75 1,67 1,70 1,75 1,74 1,70 1,72 

P04 2,34 2,32 2,32 2,31 2,23 2,17 2,28 2,21 2,22 2,29 2,32 2,22 2,32 

P05 1,77 1,74 1,75 1,77 1,81 1,67 1,74 1,67 1,75 1,72 1,75 1,74 1,74 

P06 1,73 1,79 1,78 1,77 1,79 1,73 1,75 1,77 1,78 1,74 1,73 1,76 1,76 

P07 2,32 2,43 2,44 2,48 2,38 2,22 2,35 2,28 2,23 2,36 2,33 2,35 2,32 

P08 3,03 3,02 3,08 3,13 2,93 2,79 2,96 2,85 2,88 3,00 2,98 2,99 3,01 

P09 3,12 3,05 3,02 3,28 3,07 2,86 3,00 2,90 2,82 3,09 3,00 2,90 3,10 

P10 2,43 2,51 2,65 2,59 2,48 2,39 2,43 2,38 2,30 2,34 2,42 2,38 2,50 

P11 3,08 3,15 3,07 3,33 3,24 2,96 3,19 3,01 2,88 2,95 3,12 3,05 3,24 

P12 3,80 3,76 3,81 4,16 3,84 3,39 3,82 3,62 3,47 3,56 3,87 3,65 3,93 

Fonte: autoria própria  
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Tabela C.4 – Valores médios da frequência das golfadas (Hz) 

  100 µm 200 µm 300 µm 400 µm Mistura 

Ponto Água e ar 1% 2,5% 1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 1% 1% 2,5% 5% 

P01 3,73 3,71 3,66 3,79 2,66 2,35 3,22 2,15 2,03 4,14 2,92 2,41 3,09 

P02 1,64 1,58 1,70 1,75 1,70 1,28 1,93 1,52 1,57 1,92 1,83 2,07 1,97 

P03 5,53 5,49 5,49 5,98 5,71 5,42 6,02 5,37 5,15 5,90 5,74 5,99 5,33 

P04 8,51 8,24 8,05 7,42 6,53 6,69 7,27 6,32 6,58 7,26 7,03 8,04 7,40 

P05 2,79 2,63 2,81 2,87 2,73 2,82 2,87 2,80 2,72 2,76 2,73 2,76 2,62 

P06 1,24 1,30 1,30 1,28 1,23 1,15 1,27 1,29 1,18 1,34 1,29 1,13 1,25 

P07 3,28 3,17 3,32 3,06 2,97 3,18 3,33 3,28 3,28 3,22 3,22 3,04 3,08 

P08 5,42 5,13 5,28 5,06 5,04 5,30 4,68 4,77 4,82 4,97 4,91 5,11 5,14 

P09 3,60 3,70 3,69 3,88 3,85 3,75 3,71 3,86 3,89 3,67 3,81 3,62 3,64 

P10 1,00 1,02 0,99 1,08 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,98 1,01 1,05 0,91 

P11 2,41 2,42 2,31 2,42 2,39 2,42 2,37 2,64 2,57 2,43 2,29 2,30 2,15 

P12 4,12 4,36 4,06 4,29 4,36 4,29 4,26 4,41 4,31 4,18 4,45 3,92 4,04 

Fonte: autoria própria  
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Tabela C.5 – Valores médios dos comprimentos de bolhas (m) 

  100 µm 200 µm 300 µm 400 µm Mistura 

Ponto Água e ar 1% 2,5% 1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 1% 1% 2,5% 5% 

P01 0,17 0,16 0,16 0,18 0,24 0,27 0,21 0,30 0,28 0,15 0,21 0,25 0,26 

P02 0,51 0,52 0,50 0,50 0,50 0,62 0,44 0,54 0,50 0,46 0,46 0,42 0,44 

P03 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19 

P04 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,16 

P05 0,44 0,46 0,43 0,44 0,47 0,42 0,43 0,43 0,47 0,44 0,45 0,45 0,47 

P06 1,13 1,11 1,10 1,12 1,18 1,23 1,11 1,13 1,24 1,05 1,09 1,25 1,15 

P07 0,50 0,54 0,52 0,57 0,57 0,50 0,50 0,49 0,48 0,51 0,51 0,55 0,53 

P08 0,36 0,38 0,38 0,40 0,37 0,34 0,40 0,38 0,38 0,38 0,39 0,37 0,38 

P09 0,62 0,59 0,58 0,61 0,58 0,55 0,58 0,55 0,53 0,60 0,57 0,58 0,61 

P10 2,08 2,10 2,34 2,08 2,07 1,98 2,01 2,00 1,93 2,06 2,07 1,97 2,39 

P11 0,98 1,00 1,02 1,08 1,06 0,95 1,04 0,89 0,88 0,95 1,06 1,03 1,17 

P12 0,66 0,62 0,68 0,71 0,64 0,57 0,64 0,60 0,59 0,61 0,64 0,67 0,70 

Fonte: autoria própria  
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Tabela C.6 – Valores médios dos comprimentos de pistões (m) 

  100 µm 200 µm 300 µm 400 µm Mistura 

Ponto Água e ar 1% 2,5% 1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 1% 1% 2,5% 5% 

P01 0,15 0,16 0,16 0,12 0,20 0,22 0,15 0,23 0,26 0,13 0,19 0,23 0,12 

P02 0,21 0,23 0,21 0,19 0,21 0,29 0,17 0,22 0,20 0,17 0,18 0,15 0,17 

P03 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,13 

P04 0,13 0,14 0,14 0,15 0,18 0,17 0,16 0,18 0,18 0,16 0,16 0,14 0,15 

P05 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,19 0,18 0,20 

P06 0,28 0,26 0,26 0,26 0,28 0,29 0,26 0,24 0,27 0,25 0,25 0,30 0,27 

P07 0,21 0,23 0,21 0,24 0,23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,21 0,23 0,22 

P08 0,20 0,21 0,21 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 

P09 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,21 0,20 0,25 0,22 0,22 0,24 

P10 0,34 0,36 0,36 0,32 0,32 0,29 0,32 0,34 0,30 0,34 0,34 0,29 0,38 

P11 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,30 0,24 0,24 0,27 0,31 0,30 0,34 

P12 0,27 0,24 0,26 0,27 0,24 0,22 0,25 0,22 0,22 0,24 0,23 0,26 0,27 

Fonte: autoria própria  


