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RESUMO 

 

 

Em escoamentos de mais de uma fase em dutos, estas podem adquirir diferentes 

morfologias, dependendo das vazões e das propriedades dos fluidos escoando. Dentre estes 

padrões de escoamento, um dos mais comumente encontrados em aplicações industriais é o 

padrão anular. Para sistemas de gás – líquido este padrão consiste em um filme de líquido 

escoando pelas paredes e um núcleo de gás com gotas de líquido escoando na região 

central. Neste trabalho se apresenta um estudo numérico deste padrão de escoamento em 

dutos verticais, especificamente em sistemas gás – líquido. Para tanto, foi desenvolvido e 

implementado em linguagem FORTRAN 90 um algoritmo de solução para a resolução 

numérica do sistema de equações de transporte que governam o fenômeno. As equações de 

conservação da massa e quantidade de movimento são resolvidas de forma simultânea 

desde o centro à parede do duto, através do Método dos Volumes Finitos. Na interface gás 

– líquido a conservação do fluxo de quantidade de movimento é garantida através da 

utilização de uma difusividade equivalente, o que também possibilita a solução do campo 

de velocidades através de um único sistema de equações. Desta forma, os perfis de 

velocidades no núcleo de gás e no filme líquido são obtidos iterativamente, juntamente 

com o gradiente de pressão global e a espessura média do filme líquido, utilizando a 

condição de que os balanços globais de massa no núcleo de gás e no filme líquido sejam 

satisfeitos.  

Para o fechamento do sistema são apresentadas duas propostas para o cálculo da 

distribuição radial da viscosidade turbulenta, tanto no núcleo de gás quanto dentro do 

filme. Uma proposta combina um modelo k-L a uma equação e um modelo k-ε de baixos 

Reynolds. A segunda utiliza somente um modelo k-ε de baixos Reynolds para calcular a 

viscosidade turbulenta desde o centro à parede. Propõem-se valores de k e ε na interface 

adequados para escoamento gás – líquido em padrão anular, baseando-se em conceitos 

utilizados em estudos de escoamento gás – líquido estratificado. Os modelos propostos são 

validados e comparados com um modelo algébrico encontrado na literatura, 

especificamente desenvolvido para escoamento anular gás – líquido, utilizando dados 

experimentais disponíveis. Isto serve ao mesmo tempo como validação do algoritmo de 

solução. 
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ABSTRACT 

 

 

Multiphase flows in ducts can adopt several morphologies depending on the mass 

fluxes and the fluids’ properties. Annular flow is one of the most frequently encountered 

flow patterns in industrial applications. For gas – liquid systems, it consists of a liquid film 

flowing adjacent to the wall and a gas core flowing in the center of the duct. This work 

presents a numerical study of this flow pattern in gas – liquid systems in vertical ducts. For 

this, a solution algorithm was developed and implemented in FORTRAN 90 to numerically 

solve the governing transport equations. The mass and momentum conservation equations 

are solved simultaneously from the wall to the center of the duct, using the Finite Volumes 

Technique. Momentum conservation in the gas – liquid interface is enforced using an 

equivalent effective viscosity, which also allows for the solution of both velocity fields in a 

single system of equations. In this way, the velocity distributions across the gas core and 

the liquid film are obtained iteratively, together with the global pressure gradient and the 

liquid film thickness. Convergence criteria are based upon satisfaction of mass balance 

within the liquid film and the gas core. 

For system closure, two different approaches are presented for the calculation of the 

radial turbulent viscosity distribution within the liquid film and the gas core. The first one 

combines a k-L one-equation model and a low Reynolds k-ε model. The second one uses a 

low Reynolds k-ε model to compute the eddy viscosity profile from the center of the duct 

right to the wall. Appropriate interfacial values for k e ε are proposed, based on concepts 

and ideas previously used, with success, in stratified gas – liquid flow. The proposed 

approaches are compared with an algebraic model found in the literature, specifically 

devised for annular gas – liquid flow, using available experimental results. This also serves 

as a validation of the solution algorithm. 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O padrão de escoamento anular é uma das várias morfologias de fase adotadas por 

um escoamento bifásico gás – líquido em dutos verticais ou horizontais. Este padrão tem 

ocorrência muito freqüente nas indústrias de processos, nuclear e de petróleo, ocorrendo 

em caldeiras e trocadores de calor. Em sistemas como evaporadores e condensadores onde 

o fluido que muda de fase escoa pelo interior de tubos, este padrão ocorre em grande parte 

do comprimento da tubulação, já que, mesmo para baixos títulos, a fração volumétrica de 

gás é alta devido à diferença de densidade entre as fases. O mesmo acontece, por exemplo, 

em poços de produção de óleo, quando há presença de frações leves que evaporam 

rapidamente. Além disso, em muitas ocasiões, este padrão ocorre antes de atingir o fluxo 

de calor crítico (CHF, por suas siglas em inglês) em sistemas de transferência de calor 

evaporativa, parâmetro de grande interesse em se tratando de prevenção de acidentes em 

caldeiras ou reatores nucleares.  

1.1 Padrões de escoamento bifásico em dutos 

Escoamentos multifásicos podem se apresentar em variadas configurações 

morfológicas chamadas de padrões de escoamento. A disposição geométrica das fases 

condiciona os processos interfaciais de transferência de massa, quantidade de movimento, 

e energia, que por sua vez também influenciam a morfologia das fases. Isso torna a 

modelagem matemática e a simulação numérica deste tipo de escoamentos uma tarefa 

complexa e impõe a necessidade essencial da identificação prévia do padrão do 

escoamento. 

Não existe uma classificação universal dos diferentes padrões mais comuns em 

escoamentos multifásicos. A identificação do tipo de padrão em testes de laboratório não é 

somente visual, existem também técnicas baseadas em análises de sinais. Através do 
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desenvolvimento de experimentos em seções de testes transparentes, são construídos 

mapas em função dos parâmetros do escoamento. Entretanto, existem também 

metodologias teóricas que permitem a confecção de mapas avaliando a transição baseando-

se na estabilidade de um determinado padrão, a partir da perturbação de soluções para os 

escoamentos mais simples em dutos verticais ou horizontais. De forma geral, esses mapas 

relacionam os padrões com as vazões das fases (volumétrica ou mássica) ou com a 

velocidade superficial das mesmas.  

Dada a complexidade e grande quantidade de parâmetros característicos que 

envolvem os escoamentos de mais de uma fase, a similaridade nos mesmos é de difícil 

obtenção. Portanto, os mapas de escoamento são normalmente dados em coordenadas 

dimensionais, e são específicos para os fluidos nas condições em que foram desenvolvidos 

os experimentos. Desta forma, mesmo para as geometrias e condições mais simples não 

existem mapas universais de padrões de escoamento. No entanto, alguns mapas 

consideram parâmetros mais elaborados e levam em conta várias propriedades dos fluidos 

ou do escoamento, por exemplo, através de grupos adimensionais ou produtos entre eles e, 

portanto, são mais gerais ou abrangentes. A Figura 1 mostra um mapa para um escoamento 

gás – líquido em um duto horizontal de 51 mm de diâmetro, onde os regimes nas diferentes 

regiões se correspondem qualitativamente com os mostrados na Figura 2. Como salientado, 

existem diversos fatores, além das vazões, que influenciam as instabilidades que provocam 

as mudanças de padrão. Nesse mapa, as transições de fase observadas empiricamente estão 

marcadas como áreas hachuradas, representado limites não bem definidos.  
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Figura 1 – Mapa de escoamento água/ar em um duto horizontal de 51 mm de diâmetro. Brennen 

(2005) 

 

 
Figura 2 – Esquemas dos padrões de escoamento água/ar em um duto horizontal. Brennen (2005) 

 

Para o caso do escoamento em dutos verticais, existem padrões de escoamento 

similares aos horizontais, porém, neste caso, as forças que determinam as transições serão 

diferentes; assim, os padrões observados podem ser diferentes e as regiões de transição 

podem mudar, segundo se mostrado na Figura 3 e Figura 4 abaixo. 
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Figura 3 – Mapa de escoamento água/ar em um duto vertical de 25 mm de diâmetro. As regiões de 

transição se mostram como áreas listradas. Brennen (2005) 

 

 

 
Figura 4 – Esquemas dos padrões de escoamento água/ar em um duto vertical. Brennen (2005) 
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1.1  Classificação de padrões em sistemas gás – líquido 

Uma das características mais importantes dos padrões de escoamento é o grau de 

separação que existe entre as fases ou componentes. Em um extremo do espectro têm-se os 

padrões chamados de dispersos, e no outro os de fases separadas. De forma geral, em um 

padrão disperso uma das fases ou componentes está bem distribuída ou dispersa em forma 

de gotículas, bolhas ou partículas na outra fase contínua. Por outro lado, um escoamento 

separado consiste em duas (ou mais) fases escoando separadas por uma interface contínua 

e bem definida. Ainda, dentre os escoamentos definidos como de fases separadas existem 

diferentes graus de separação. Por exemplo, o escoamento anular gás – líquido em dutos 

verticais, que será o foco deste trabalho, consiste geralmente de um filme líquido adjacente 

à parede do duto, e uma fase gás que escoa pelo centro, arrastando com ele parte da fase 

líquida em forma de gotículas. A presença das gotículas é uma característica importante do 

escoamento anular e, por isso, classifica-se como parcialmente separado. Quando a 

velocidade relativa entre a fase contínua e a fase dispersa é nula, diz-se que o escoamento é 

homogêneo. Por exemplo, a fase dispersa no núcleo de gás em um escoamento em padrão 

anular pode ter uma distribuição espacial arbitrária, ou ter uma distribuição de diâmetros 

específica, e mesmo assim ser considerado como um escoamento homogêneo. Certamente, 

dispersões finas têm mais probabilidade de terem comportamento homogêneo. Entretanto 

outros fatores como viscosidade da fase contínua e relação de densidades influenciarão na 

velocidade relativa das fases. Em última instância, a homogeneidade de velocidade em um 

escoamento com morfologia dispersa será sempre uma hipótese com maior ou menor grau 

de satisfação.  

No contexto deste trabalho, esta discussão estará relacionada à modelagem do 

escoamento no núcleo de gás com gotas. Embora a maioria dos trabalhos sobre modelagem 

do escoamento em padrão anular apresentado na literatura consideram que não há 

velocidade relativa entre as gotas e o gás no núcleo, alguns trabalhos ressaltam a 

importância da velocidade relativa entre as fases, assim como a distribuição espacial das 

gotas (fração volumétrica em função do raio) na modificação da turbulência do escoamento 

e, portanto, dos perfis de velocidade e temperatura. 

A modelagem matemática do escoamento dependerá do tipo de padrão e 

geralmente, independentemente do tipo de modelagem utilizada, a morfologia de fase 

deverá ser um parâmetro de entrada no modelo, isto é, o padrão de escoamento deverá ser 
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conhecido a priori. De forma geral pode-se dizer que nos escoamentos separados é 

possível resolver as equações locais para cada fase (conservação da massa, quantidade de 

movimento, energia, entropia) com as condições de contorno apropriadas para garantir a 

continuidade dos fluxos nas interfaces, entretanto, nos escoamentos dispersos, é mais 

apropriado resolver as equações após a aplicação de algum tipo de média no escoamento 

(Drew (1983), Ishii & Mishima (1984)) 

1.2  O padrão anular em sistemas gás – líquido  

Neste padrão, esquematizado na Figura 5, o líquido escoa pelas paredes formando 

um anel, e a fase gás escoa pelo centro do duto, arrastando com ela parte da fase líquida em 

forma de gotículas. A interface entre o filme de líquido e o gás é ondulada, e sua estrutura 

e morfologia são dominadas por um complexo sistema de ondas com diferentes amplitudes 

e freqüências que influencia os fenômenos de transporte que acontecem entre as duas fases. 

 
Figura 5 – Esquema do escoamento anular gás – líquido em dutos verticais 

 

O escoamento anular é particularmente difícil de se analisar pelo fato de suas 

características hidrodinâmicas serem dominadas por diversos tipos de forças dinâmicas que 

são da mesma ordem de grandeza. Em particular, as forças de inércia e os efeitos viscosos 

e gravitacionais exercem influência no filme líquido, enquanto as forças de arraste e as de 

tensão superficial dominam a morfologia da interface gás - líquido. As forças de inércia 

são relevantes dentro do núcleo de gás, junto com as forças de arraste que o gás exerce 

sobre as gotículas que se deslocam a uma velocidade algo menor do que a velocidade do 
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gás. As gotículas de líquido são continuamente incorporadas pelo gás e re-depositadas no 

filme líquido, até atingir condições de escoamento completamente desenvolvido. No 

escoamento anular com gotas entranhadas no núcleo de gás, esta situação dar-se-á quando 

a taxa de deposição se iguala à taxa de entranhamento e assim não há uma transferência 

líquida de massa entre o filme e o gás. Entretanto, as gotículas que são incorporadas ao gás 

têm, à principio, uma velocidade menor (pode-se assumir-se igual à velocidade da interface 

ou das ondas de perturbação), e são aceleradas pela maior velocidade do gás no núcleo. 

Logo, haverá uma transferência líquida de quantidade de movimento do gás para o filme 

líquido no momento em que as gotículas são depositadas no filme. Assim, existe um 

acoplamento importante entre as duas fases que se mostra difícil de modelar, e por isso é 

dependente de informações empíricas. 

Em termos de modelagem matemática do escoamento neste padrão, existe uma 

vinculação íntima entre a tensão de cisalhamento na parede, a espessura e a vazão de 

líquido que escoa no filme, conhecida como “relação triangular”. De forma geral, pode-se 

dizer que é necessário conhecer duas dessas variáveis para se calcular a terceira. Desde o 

momento em que se teve conhecimento deste problema de fechamento do escoamento 

anular, as pesquisas até hoje vêm propondo diferentes modelos para lidar com esta 

dificuldade e calcular as variáveis do escoamento. É neste contexto que surge a principal 

motivação para a realização deste trabalho, que tem como um dos principais objetivos o 

desenvolvimento de um algoritmo para obter os parâmetros hidrodinâmicos num 

escoamento anular gás – líquido ascendente em dutos verticais. 

 

1.2.1 Estrutura da interface 

Devido à importância dos efeitos da configuração da interface na estrutura da 

turbulência e nos fenômenos de transferência, será aqui apresentada uma breve descrição 

da mesma. Como se esquematiza na Figura 5, a estrutura interfacial do escoamento anular 

gás-líquido vertical é caracterizada pela presença de dois tipos de ondas: 

(i) Ondas encrespadas (ripple waves): são ondas de pouca amplitude e baixa 

velocidade, se desenvolvem em pequenas distâncias axiais.  

(ii) Ondas de perturbação (roll ou disturbance waves): são ondas de maior 

amplitude e velocidade, são coerentes axialmente e se desenvolvem por 



1. INTRODUÇÃO 

 

21 

grandes distâncias axiais, deslocando-se ao longo da superfície do filme 

líquido. 

 

Sendo a amplitude das ondas de perturbação muito maior do que a das ondas 

encrespadas, o seu efeito na interação entre ambas as fases é dominante, mesmo que a sua 

amplitude seja pequena, quando comparada com o diâmetro do duto (Kishore & Jayanti 

(2004)). Uma descrição mais aprofundada deste assunto pode ser encontrada, por exemplo, 

em Belt et al (2010), Sawant et al (2008) e Schubring et al (2010). 

 

1.2.2 Entranhamento e deposição 

Os processos de entranhamento e deposição (entrainment e deposition em inglês) 

são determinantes em um escoamento anular. O entranhamento refere-se ao processo 

mediante o qual gotículas do filme líquido são incorporadas ao núcleo de gás. Existem 

diferentes mecanismos que controlam este fenômeno, mas sabe-se que o corte das cristas 

das ondas interfaciais de perturbação é o de maior importância (Kataoka et al (2000), 

Okawa et al (2002), Cioncolini et al (2009)). Deposição é a incorporação de líquido em 

formas de gotículas do núcleo de gás ao filme líquido. Assim, existe uma constante 

transferência de massa entre o filme de líquido e o núcleo de gás, que, por sua vez carrega 

quantidade de movimento e energia entre as duas regiões através destes mecanismos, e 

sabe-se que contribuem em grande proporção ao gradiente de pressão (Fore & Dukler 

(1995)) e interferem nos mecanismos de transferência de calor e massa.  

Ao considerar estes fenômenos, devem-se distinguir os seguintes conceitos:  

(i) Taxa de entranhamento (entrainment rate): é a taxa com a qual as gotículas são 

criadas na interface. 

(ii) Taxa de deposição (deposition rate): é a taxa de deposição de gotículas ao filme 

líquido. 

(iii) Fração entranhada (entrainment ou entrained fraction): é a fração da vazão total 

de líquido que escoa como gotículas dentro do núcleo de gás, e resulta do 

balanço integral entre as taxas de entranhamento e deposição. 
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Após uma distância determinada e em condições adiabáticas, as taxas de deposição 

e entranhamento se igualam, de forma que não há uma transferência líquida de massa entre 

as fases. Nessas condições diz-se que a condição de equilíbrio foi atingida. 

O conhecimento exato da vazão de líquido que escoa pelo filme é muito importante 

na determinação do ponto de dry-out, que corresponde ao ponto de secagem do filme 

líquido. Portanto, foram desenvolvidas diversas correlações para calcular a fração 

entranhada assim como para as taxas de entranhamento e deposição, para diferentes 

sistemas nas muitas e variadas condições encontradas em escoamento em padrão anular 

(ver, por exemplo, Ishii & Mishima (1989), Govan (1990), Kataoka et al (2000), Okawa et 

al (2002), entre outros). 

1.2.3 Turbulência no escoamento anular 

Gill et al (1964) apresentaram um dos primeiros estudos sistemáticos do 

escoamento em padrão anular, apresentando um estudo relativamente detalhado (levando 

em consideração as ferramentas disponíveis à época) da estrutura da turbulência do 

escoamento neste padrão. O estudo contempla medições do gradiente de pressão, espessura 

do filme, e perfis de velocidade entre outros parâmetros, descrevendo as características 

únicas e fundamentais deste tipo de escoamento em sistemas ar – água, como a 

“laminarização” (perfis com distribuição semelhante ao perfil laminar) do perfil de 

velocidade para vazões crescentes de gás, e procurando dar um sustento matemático a tais 

observações. A sua descrição da turbulência e a justificativa dada prevaleceu por muitos 

anos e inclusive foi usada por outros autores para formular e validar modelos para 

escoamento anular.  

De forma geral, os modelos para escoamento anular apresentados na literatura se 

focaram na modelagem da turbulência dentro da camada de líquido, procurando uma 

reapresentação adequada do perfil de velocidades ou temperatura no filme e, através 

destas, determinar a perda de carga e outros parâmetros de interesse, como coeficiente de 

transferência de calor, através de modelos integrais. Por outro lado, outros modelos mais 

sofisticados abordaram a turbulência através de modelos baseados em viscosidade 

turbulenta, algébricos ou diferenciais, para resolver as equações médias de Reynolds do 

escoamento.  
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Mais recentemente foram publicados alguns estudos experimentais sobre a estrutura 

da turbulência do escoamento (Azzopardi (1999), Trabold & Kumar (2000), Vassallo 

(1999)) que introduziram clareza no assunto e permitiram o desenvolvimento de modelos 

mais apropriados. Assim, na maioria dos trabalhos, os efeitos da turbulência são 

introduzidos extrapolando resultados ou adaptando modelos desenvolvidos para 

escoamentos monofásicos, procurando incorporar os efeitos da interface rugosa, da 

transferência de massa entre as duas fases, e da presença da fase dispersa no núcleo de gás.  

Uma vez que o foco é a modelagem da turbulência em escoamento anular gás – 

líquido, será apresentada no próximo capítulo uma descrição detalhada das diferentes 

abordagens e modelos encontrados na literatura, com o objetivo de obter um melhor 

entendimento do fenômeno para posteriormente comparar alguns dos modelos revisados. 

1.3 Objetivos do trabalho 

O presente trabalho foi realizado no contexto de um projeto de pesquisa com o 

objetivo de desenvolver um modelo para resolver o problema hidrodinâmico e da 

transferência de calor em escoamentos em padrão anular em dutos verticais. O foco desta 

dissertação é a modelagem da turbulência em um escoamento completamente desenvolvido 

em padrão anular, em dutos verticais.  

Um dos principais objetivos é o desenvolvimento e implementação computacional 

de um algoritmo numérico para calcular os parâmetros hidrodinâmicos do escoamento 

anular gás-líquido, completamente desenvolvido, turbulento, em dutos verticais, utilizando 

o Método dos Volumes Finitos. 

Através da resolução acoplada das equações médias no tempo de quantidade de 

movimento para as duas fases, o algoritmo deve ser capaz de predizer os perfis de 

velocidade, a espessura da camada de líquido e o gradiente de pressão, sem utilizar 

correlações empíricas para a tensão de cisalhamento na interface nem distribuições de 

velocidade a priori conhecidas. 

Para tal fim, será proposta uma modificação do modelo k-ε de baixos Reynolds e do 

modelo k-L para calcular a distribuição da viscosidade turbulenta no núcleo de gás e no 

filme de líquido, fechando o sistema de equações. 



1. INTRODUÇÃO 

 

24 

1.4 Estrutura do trabalho 

No próximo capítulo é apresentada uma revisão das abordagens encontradas na 

literatura para resolver escoamentos em padrão anular gás – líquido. Também se explicam 

os trabalhos experimentais mais relevantes, que contribuíram para o entendimento dos 

fenômenos que ocorrem neste tipo de escoamento. 

Segue no Capítulo 3 a descrição da abordagem utilizada neste trabalho para a 

resolução das equações de governo. Detalha-se o algoritmo de solução desenvolvido e sua 

implementação numérica. 

No Capítulo 4 se dá uma breve descrição da modelagem da turbulência em 

escoamentos monofásicos, seguido das propostas desenvolvidas para calcular a 

distribuição da viscosidade turbulenta em um escoamento gás – líquido em padrão anular.  

A validação do algoritmo e a discussão dos resultados obtidos com os modelos 

propostos são apresentadas no Capítulo 5. 

As conclusões e as propostas para trabalhos futuros se apresentam no Capítulo 6. 



 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são revisados os trabalhos mais representativos da evolução e do 

estado da arte da modelagem de escoamento anular, focando na modelagem da turbulência. 

Incluem-se também os trabalhos experimentais dedicados ao estudo da estrutura da 

turbulência em escoamentos em padrão anular.  

Como colocado no capítulo anterior, um dos primeiros estudos sistemáticos do 

escoamento em padrão anular foi apresentado por Gill et al (1964). Esse trabalho apresenta 

resultados obtidos através de medições sistemáticas dos parâmetros hidrodinâmicos em um 

sistema água – ar, para diferentes combinações de vazões, cobrindo um amplo espectro 

destes parâmetros. Esse trabalho foi de grande impacto, pois apresentou resultados e 

descrições que foram utilizadas ao longo dos anos, e até hoje, para entender a física do 

escoamento e para validar modelos. Eles mediram a “pressão de impacto” e a vazão local 

de líquido no núcleo de gás com sondas tipo Pitot. Logo, assumindo que a mistura se 

comporta como um fluido homogêneo, a velocidade da mistura foi calculada, a partir das 

equações para a "pressão de impacto" das gotas, iP∆ , e a densidade da mistura mρ , 

segundo as relações,  
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 é o título de vapor. 
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Os autores também apresentaram perfis de velocidade obtidos indiretamente a partir 

dessas medições e mostraram que os perfis turbulentos de velocidade no escoamento 

anular podem ser menos planos (característicos de perfis turbulentos) ou até parabólicos, 

como os de um escoamento laminar monofásico.  

A Figura 6, extraída desse artigo mostra os perfis de velocidades medidos. A 

crescente “laminarização” dos perfis coincide com o incremento da fração de líquido que 

escoa em forma de gotículas no núcleo de gás, a fração entranhada. Para as menores 

vazões de ar, os perfis parecem com os perfis monofásicos turbulentos em dutos rugosos. 

Com o aumento da vazão de ar, e conseqüentemente da fração entranhada, o perfil adota 

uma forma quase parabólica, similar ao perfil monofásico laminar. Para justificar este 

fenômeno é sugerido que as gotículas que escoam no núcleo suprimem a turbulência.  

Como uma forma de demonstrar este amortecimento, Gill et al (1964) propõem 

interpretar os perfis de velocidade medidos como sendo os de um escoamento monofásico 

em dutos rugosos, e aplicar a lei de parede – rigorosamente a lei do defeito de velocidade 

de von Kármán, uma vez que para rugosidades elevadas a sub-camada laminar e a camada 

logarítmica são desconsideradas – para calcular o valor de κ, a constante de von Kármán, 

de acordo com a relação, 

 

*

1
ln

u y
C

u Rκ
= +  (3) 

 

Segundo a teoria de comprimento de mistura de Prandtl, m yκ=� , implicando que 

o tamanho médio dos turbilhões é proporcional à distância à parede. Portanto, um valor 

menor de κ implicaria uma diminuição no comprimento de mistura, ou seja, uma supressão 

da turbulência.  

Para isso, primeiro foi necessário verificar que o perfil universal de velocidade 

podia ser aplicado ao escoamento anular, ilustrando-se graficamente a velocidade medida 

como função de ln y R  em escala semi-logarítmica. Logo, o valor da inclinação da reta é 

dado por *u κ , e o valor de κ pode ser obtido uma vez que a inclinação é facilmente obtida 

do gráfico. Os valores obtidos variam entre 0,1 e 0,42, sendo que para os escoamentos 

monofásicos o valor padrão é 0,4. 
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Figura 6 – Perfis de velocidade medidos para diferentes vazões água/ar, Gill et al (1964) 
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Figura 7 – Tendência da constante de von Kármán κ obtida a partir da analise dos perfis de 

velocidade,  Gill et al (1964) 

 

No trabalho se apresenta o comportamento de κ com a vazão de líquido, para 

diferentes vazões de ar. Na Figura 7, mostra-se que até uma vazão de água determinada, κ 

é aproximadamente 0,3 – 0,4, próximo do valor típico para escoamento monofásico. Para 

vazões maiores de água, observa-se uma queda no valor de κ. Além disso, o intervalo de 

vazões onde essa transição ocorre corresponde ao intervalo no qual aparecem as ondas de 

perturbação. Os autores propõem que a aparição dessas ondas poderia ter alguma 
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influência na turbulência do escoamento, porém, calculando o valor de κ ao longo da 

direção axial, eles perceberam que o mesmo permanece aproximadamente constante, 

enquanto que o entranhamento ocorre com mais intensidade quanto maiores forem as 

ondas de perturbação. Logo, é mais provável que a presença das ondas esteja mais ligada à 

natureza do entranhamento do que à diminuição do comprimento de mistura.  

O estudo da turbulência no filme líquido é motivado pela sua importância na 

predição do coeficiente de transferência de calor e a sua relação com o ponto de secagem. 

Os primeiros trabalhos extrapolaram os modelos para escoamentos monofásicos, 

adaptando-os para capturar as particularidades do escoamento anular. Entre eles, Moeck & 

Stachiewicz (1972) e Dobran (1983) propuseram, a partir das observações experimentais 

de Chien & Ibele (1964),  Ueda & Tanaka (1974), Ueda & Nose (1974), modelos onde a 

camada de líquido se subdivide em um filme contínuo próximo à parede e uma camada 

ondulada em contato com o núcleo de gás. 

Moeck & Stachiewicz (1972) assumem que o perfil de velocidades na camada 

contínua é dado pela lei universal de parede para escoamento monofásico (Eq.(3)), com os 

mesmos valores para a constante de von Kármán ( = 0.41κ ) e para a constante C, enquanto 

que na camada ondulada assumem um perfil linear. Entretanto, o foco desse trabalho é a 

transferência de quantidade de movimento associada ao intercâmbio de gotículas entre as 

fases e, portanto, o trabalho não aprofunda na descrição da estrutura nem na modelagem da 

turbulência. 

Dobran (1983) propõe um modelo para capturar a diferença que existe entre a 

estrutura da turbulência em um escoamento monofásico com o que ocorre no filme líquido 

no escoamento anular. Primeiro analisa alguns abordagens prévias (Dukler, 1960; Hewitt, 

1961; Davis et al, 1978; Goss et al, 1978; Butterworth, 1974; Blangetti & Schlunder, 1978) 

e reconhece a dificuldade destes modelos em predizer a taxa de transferência de calor 

devido a uma avaliação incorreta da difusividade turbulenta. Assim, propõe que a 

difusividade turbulenta seja expressa em função dos gradientes de velocidade e 

temperatura e os comprimentos característicos nas diferentes camadas. Logo, a viscosidade 

efetiva terá na camada contínua uma estrutura similar com aquela do escoamento 

monofásico, e na camada ondulada será proporcional a sua própria espessura e estará 

afetada por outros fatores como a tensão cisalhante na parede, a tensão superficial, que 

pode afetar o amortecimento dos turbilhões próximos à interface, e as forças 
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gravitacionais. Segundo Dobran (1983), o perfil hidrodinâmico no filme líquido contínuo é 

modelado através do perfil universal logarítmico para escoamento turbulento monofásico. 

Para a camada ondulada, encontra analiticamente uma expressão para a vazão mássica em 

função da espessura da camada contínua. Depois propõe uma correlação empírica para 

relacionar a viscosidade efetiva e a espessura na camada ondulada, baseada em parâmetros 

conhecidos do escoamento. Finalmente, obtém o perfil térmico mediante um modelo 

simplificado da equação de calor escrita em função de parâmetros calculados para o perfil 

hidrodinâmico.  

Abolfadl & Wallis (1986) propõem um modelo para escoamento anular que 

incorpora um comprimento de mistura para calcular a viscosidade turbulenta no núcleo. A 

partir de balanços de força em um elemento diferencial dentro do filme e outro balanço 

global, deduzem equações para os perfis de velocidade no filme e no núcleo de gás. O 

perfil no filme líquido é dado por duas equações, uma para a sub-camada laminar e outra 

para a parte adjacente à interface. A espessura da sub-camada laminar é determinada a 

partir de um critério de transição laminar-turbulento próprio de escoamentos monofásicos. 

Finalmente, a espessura total e o gradiente de pressão são obtidos através de um processo 

iterativo de tipo Newton-Raphson, recalculando os perfis de velocidade e o comprimento 

de mistura até satisfazer os balanços de massa. Em relação à turbulência, os autores 

seguem as idéias de Gill et al (1964) e incorporam um comprimento de mistura para 

resolver a turbulência no núcleo. O modelo está baseado no comprimento de mistura para 

escoamento monofásico e é modificado para levar em conta a atenuação da intensidade da 

turbulência por parte das gotículas. Neste caso, o comprimento de mistura proposto pode 

ser escrito como um produto de duas funções, segundo a relação, 

 

( ) ( )m C F rα=�  (4) 

 

Na Eq. (4), ( )C α  representa uma função que reflete a supressão dos turbilhões pela 

presença das gotículas, sendo α  a fração de vazio do gás, e ( )F r  é um polinômio em 

função do raio. A função para o comprimento de mistura obtido, dado pela Eq. (5), 

converge ao comprimento de mistura monofásico (Schlichting (1979)) no centro do duto, 

onde os autores consideram que 0α = :  
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2 40.14 0.08 0.06m r r= − −�  (5) 

 

Jensen (1987), apresenta uma revisão e uma comparação sistemática de correlações 

e modelos existentes para o filme líquido utilizando uma extensa base de dados 

experimentais de sete trabalhos em sistemas ar – água a baixa pressão, incluindo 

escoamento ascendente e descendente. Para o perfil de velocidade no núcleo de gás 

apresentou uma correlação desenvolvida a partir da relação, 

 

( ), ,c cu f y eδ=  (6) 

 

Foi assumido que, relacionando adequadamente a coordenada radial no núcleo de 

gás cy , a espessura do filmeδ , e a fração entranhada e, uma correlação bem sucedida para 

a velocidade poderia ser obtida. No caso da última variável, a sua inclusão foi também 

motivada pela hipótese de Gill et al (1964) de que o incremento da fração de gotículas no 

núcleo aumenta a supressão de turbilhões. De forma geral, a correlação obtida reproduz 

bem os resultados de Gill et al (1964), incluindo a mudança de forma nos perfis para 

diferentes condições. 

Bellinghausen & Renz (1992) apresentaram um modelo para o escoamento 

descendente de vapor de água com condensação em dutos verticais. Através da resolução 

simultânea das equações de transporte em cada uma das fases, predizem a espessura do 

filme condensado e o fluxo de calor. As simulações numéricas também foram comparadas 

com medições experimentais. Para o cálculo da viscosidade turbulenta utilizaram o modelo 

de turbulência k-ε de baixos Reynolds, mas não há um aprofundamento nas características 

da turbulência nem detalhes da aplicação do modelo adaptado para escoamento anular.  

Azzopardi & Teixeira (1994a) apresentaram um trabalho com medições de 

distribuição de tamanho e velocidade das gotas dispersas no escoamento anular vertical. 

Depois complementaram o trabalho com outro artigo onde apresentaram medições da 

velocidade dentro do núcleo de gás e da intensidade de turbulência, Azzopardi & Teixeira 

(1994b). Neste último trabalho, mediram as flutuações turbulentas em um escoamento 
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monofásico e em um escoamento anular, verificando que a intensidade turbulenta no 

segundo caso é maior. Os dois fatores que parecem ser a causa desta diferença são a 

interface rugosa e as gotículas dispersas que escoam no núcleo. 

Intuitivamente, parece óbvio pensar que a interface rugosa seja a responsável por 

tal aumento, fazendo uma analogia com o que ocorre em um escoamento em dutos de 

parede lisa e rugosa. No entanto, foi apresentado um argumento para demonstrar que a 

interface rugosa não é a única fonte. Os autores mediram as três componentes das 

flutuações turbulentas. Os perfis radiais da intensidade turbulenta em dutos seguem uma 

curva padrão, quando adimensionalizadas com uma velocidade de fricção apropriada. Os 

autores ilustraram graficamente (Figura 8) os perfis medidos, adimensionalizando a 

intensidade turbulenta com a velocidade de atrito calculada a partir da queda de pressão 

medida, 

 

*

2

R dp
u

dzρ
=  (7) 

 

 
Figura 8 – Efeito da velocidade do gás na intensidade de turbulência em escoamento anular, 

Azzopardi & Teixeira (1994b). 

 

Os valores foram verificados com o valor da tensão de cisalhamento interfacial 

obtida a partir da extrapolação das medições das flutuações ( ' 'u vτ ρ= − ). Os valores de 
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intensidade medidos superam entre 25% a 96% os valores padrão esperados para 

escoamento monofásico, significando que deve existir outra fonte de turbulência, 

assumindo que a velocidade de atrito interfacial é uma medida adequada da turbulência 

gerada na interface, incluindo o efeito da rugosidade. É sugerido então que tal incremento é 

devido às gotículas dispersas. Em escoamentos de gás com partículas sólidas dispersas, 

observou-se que a presença da fase dispersa aumenta ou diminui a intensidade da 

turbulência, segundo a relação entre tamanho da partícula e comprimento de mistura seja 

maior ou menor que 0,1, respectivamente. No entanto, as medições indicam um aumento 

da intensidade turbulenta inclusive para relações menores que 0,1. 

Jayanti & Hewitt (1997) estudaram o efeito das ondas de perturbação nas 

características hidrodinâmicas e na transferência de calor no escoamento anular vertical. 

Simularam o deslocamento de uma onda sobre um substrato de líquido em contato com o 

núcleo do gás a um lado, e a parede a outro. O domínio de cálculo é apenas uma geometria 

com a silhueta de uma onda de perturbação nas condições tipicamente encontradas em 

escoamentos gás – líquido em padrão anular. Eles utilizaram o modelo k-ε padrão e um 

modelo de baixos Reynolds para calcular a viscosidade turbulenta dentro do domínio. 

Nesse último caso, eles mostram que os valores de k e ε caem para zero nas proximidades 

da parede e da interface. Nenhum tratamento especial é feito na interface gás – líquido para 

levar em conta supressão de turbilhões ou amortecimento, questão que na época era um 

assunto controverso. Os autores se apoiaram nos resultados de estudos de turbulência em 

escoamentos gás – líquido estratificados através de Simulação Numérica Direta das 

equações de conservação (DNS), que mostram que, para altas taxas de cisalhamento, o 

efeito no amortecimento da turbulência de uma interface líquido – sólido é similar à de 

uma gás – líquido.  

Os resultados mostraram que a região do substrato é laminar, enquanto que a região 

ocupada pela onda é turbulenta, de maneira que se pode interpretar as ondas de perturbação 

como pacotes de turbulência que o gás transporta ao longo do duto, aumentando 

localmente os coeficientes de transferência. 

Fu & Klausner (1997) apresentam um modelo de fases separadas para escoamento 

anular em dutos verticais com transferência de calor no regime convectivo, propondo um 

tratamento especial da turbulência no filme. Resolvem as equações de transporte de massa, 

quantidade de movimento e energia através de um procedimento iterativo, para obter a 

espessura da camada de líquido, o gradiente de pressão e o coeficiente de transferência de 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

33 

calor. Para fechar o sistema incorporam correlações para a tensão interfacial, a taxa de 

entranhamento, o numero de Prandtl turbulento Prt  e a difusividade turbulenta tν no filme 

líquido. Para estes dois últimos, utilizam funções para escoamento monofásico 

modificadas: 

 

( )
3

0.001t y
ν

ν
+=  

           5y+ <  (8) 

 

2 1.5

1 exp 1
25t

y du y
y

dy
ν κ φ

δ

+      
= − − −     

     
 5y+ ≥  (9) 

 

Para resolver a equação da energia, propõem calcular o Prandtl trubulento como, 

 

Pr 1.07t =                      5y+ <  (10) 

 

( )Pr 1 0.855 tanh 0.2 7.5t y
+ = + − −              5y+ ≥  (11) 

 

Onde 0.41κ = , *y yu ν+ = , Prt t Hν ν= , *
w fu τ ρ= e wτ é a tensão cisalhante na parede. 

Na Eq. (9) aparece a função de amortecimento ( )
1.5

1 y δ−  para levar em conta o 

amortecimento da turbulência na interface gás – líquido, enquanto que o fator φ quantifica 

o incremento da intensidade da turbulência dentro do filme devido ao fluxo de quantidade 

de movimento na direção radial provocado pela evaporação, 

 

0.1
0.3 1

o

x
B

x
φ

− 
=  

 
 (12) 

 

O número de ebulição é dado por o w fgB q mh= � , onde wq  é o fluxo de calor na 

parede, m�  é o fluxo mássico total, e fgh é o calor latente de vaporização. O incremento da 

intensidade da turbulência pela evaporação foi comprovado anteriormente 

experimentalmente pelo autor em Klausner et al (1990). 
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Azzopardi (1999) deu continuidade ao seu trabalho anterior medindo a intensidade 

da turbulência em um escoamento anular gás – líquido, desta vez comparando os 

resultados com os de escoamentos gás – sólido. Seguindo o critério apresentado em 

Hetsroni (1989), propõe-se que as gotículas com Re 400>  aumentam a intensidade da 

turbulência pela geração de turbilhões. A partir das medições de distribuição de diâmetros 

e assumindo que a velocidade inicial das gotículas que são entranhadas é igual a aquela das 

ondas de perturbação que se deslocam na interface, se mostra que existe uma proporção 

significativa de gotículas com Re 400> , que seriam responsáveis pelo aumento da 

turbulência. Além disso, foi comprovado através de medições que a intensidade da 

turbulência aumenta juntamente com a taxa de entranhamento, o que reforça a idéia 

sugerida. 

O trabalho de Vassallo (1999) é o primeiro dedicado ao estudo experimental da 

estrutura dentro da camada de líquido no escoamento anular em dutos verticais. Apresenta 

evidência de como a presença de bolhas de gás no filme líquido modifica a estrutura da 

turbulência, e avalia se o uso do perfil universal de velocidade para escoamentos 

turbulentos é apropriado para representar a distribuição de velocidade dentro do filme 

líquido. Para filmes finos com menor conteúdo de bolhas as constantes utilizadas no perfil 

universal de velocidade para escoamento monofásico são adequadas. Por outro lado, 

quando a espessura do filme ou o nível de turbulência são maiores, é necessário modificar 

estas constantes para reproduzir as velocidades medidas. Portanto, deve-se tomar cuidado 

ao se utilizar a lei de parede para representar a velocidade dentro do filme, procurando 

ponderar a sua relação com a espessura e com o nível de turbulência.  

Wolf et al (2001) apresentaram um estudo experimental do escoamento anular ar – 

água em desenvolvimento, medindo a espessura média de filme, a vazão de líquido que 

escoa pelo filme, o gradiente de pressão, a tensão de cisalhamento na parede, e as 

características das ondas. A base de dados experimental foi obtida em um duto vertical de 

31,8 mm de diâmetro e 10,8 m comprimento, com uma pressão na entrada de 2,38 bar e 

25°C. Utilizaram fluxos mássicos de líquido no intervalo de 71 – 154 kg/m2s e 10 – 120 

kg/m2s para o ar. Na Seção 5.3 se explicam com mais detalhe as observações 

experimentais, uma vez que a base experimental é usada para comparar os resultados das 

simulações numéricas. 

Harms et al (2003) apresentam um modelo para calcular a fração de vazio em um 

escoamento anular dentro de trocadores de calor em sistemas de refrigeração. Assumem 
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uma interface plana e desconsideram o entranhamento, e apresentam uma equação para o 

perfil de velocidade dentro da camada de líquido obtido a partir de um balanço de forças 

global no duto e um balanço no filme. Esta é uma forma comumente utilizada na literatura 

para relacionar o gradiente de pressão à tensão cisalhante. Assim, mesmo que os autores 

declarem que o modelo é para dutos horizontais e desconsiderem o efeito das forças 

gravitacionais o procedimento é o mesmo que já usaram outros autores em modelos para 

escoamento anular gás – líquido em dutos verticais, às vezes acrescentando alguns termos 

para levar em consideração a aceleração do gás pelos efeitos do entranhamento ou pela 

queda de pressão ao longo do duto. 

Para resolver o perfil de velocidades apresentam uma equação para a difusividade 

turbulenta dada por, 

 

( )
1/ 22 2

21 1
1 4 1 exp 1 1

2 2 26
t y y y

y y
ν

κ κ
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+ + +
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Quando comparada com a equação proposta por van Driest (Schlichting, 1979) para 

escoamentos turbulentos monofásicos, Eq. (14), observa-se que a difusividade turbulenta é 

amortecida completamente na interface, e que a difusividade proposta também depende da 

espessura da camada. 
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Nas equações acima, 0.4κ = , δ + é a espessura do filme adimensional, e y+  é a distância à 

parede adimensional. 

Kishore & Jayanti (2004) apresentam um modelo numérico multidimensional para 

o escoamento anular completamente desenvolvido e em desenvolvimento em dutos. 

Considera-se um núcleo de gás homogêneo com gotículas de líquido dispersas, e uma 

camada líquida adjacente à parede que contribui com uma rugosidade efetiva. A 
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conservação da massa de cada uma das três fases em consideração (fase líquida contínua, 

líquida dispersa e gás continuo) é resolvida separadamente.  

O escoamento no núcleo de gás é resolvido por uma abordagem clássica em 

volumes finitos em duas dimensões utilizando o método SIMPLE para a resolução do 

acoplamento pressão – velocidade. São resolvidas as equações elípticas da conservação da 

quantidade de movimento, utilizando o modelo k-ε padrão para o cálculo da viscosidade 

turbulenta. A densidade e a viscosidade equivalentes do núcleo de gás são computadas 

como sendo as de uma mistura homogênea, uma vez que a fração de líquido no gás é 

conhecida. Para isto resolve-se uma Eq. de transporte adicional para a fração de gotas, 

junto com as equações do modelo de Govan (1990) para computar as taxas de 

entranhamento e deposição, que são as condições de contorno para a equação de transporte 

da fração de gotas. 

A espessura do filme é obtida assumindo que a velocidade dentro do filme de 

líquido segue o perfil universal de velocidade para parede rugosa. Com a vazão de líquido 

conhecida, esse perfil de velocidade é integrado para obter a espessura média do filme. Por 

outro lado, se inverte a equação de Haaland (1983) para calcular a rugosidade equivalente 

de grão de areia a partir do fator de atrito interfacial, usando dados experimentais. Com 

isto se constrói uma correlação para a rugosidade equivalente de grão de areia em função 

da espessura do filme, que é finalmente usada para resolver o campo de velocidade no 

núcleo de gás. 

O trabalho de Adechy & Issa (2004) propõe um modelo para computar os 

parâmetros para o escoamento anular em dutos verticais ou horizontais em geral, e para 

predizer a separação de fases em junções tipo T. O modelo conta com dois elementos: as 

equações RANS 3-D (Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations), que são resolvidas no 

núcleo de gás juntamente com uma abordagem Lagrangeana para as gotas dispersas, 

utilizando um pacote comercial. Para resolver o filme líquido, se adota uma metodologia 

assumindo que sua espessura é pequena. Utiliza-se uma abordagem 2D integrada na 

direção radial (espessura do filme), assumindo um perfil 1/7 para a variação radial da 

velocidade dentro do filme. Assume-se também que a interface ondulada do filme líquido 

atua como uma superfície rugosa estagnada com relação ao gás, pois a velocidade do 

líquido é muito menor do que a velocidade do gás.  
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Na solução das equações para o filme, é necessário conhecer o gradiente de 

pressão, que é obtido da solução do núcleo de gás, assumindo que o escoamento do gás é 

quem determina a sua distribuição. O modelo k-ε padrão é utilizado na modelagem da 

turbulência no núcleo de gás. Nenhuma modificação é feita para levar em conta os efeitos 

da fase dispersa na turbulência, por isso é apropriado apenas quando a fração de gotículas é 

baixa. As taxas de entranhamento e deposição são calculadas através de correlações 

disponíveis na literatura, considerando estes, como fluxos de massa na interface. 

A aplicabilidade do modelo é restrita a espessuras do filme pequenas, pois se 

assume que a área do núcleo de gás é constante independendo da camada de líquido e sua 

espessura.  

Cioncolini et al (2009) apresentaram um modelo algébrico de turbulência para 

calcular a viscosidade turbulenta dentro do filme e no núcleo de gás em um escoamento 

gás – líquido em padrão anular em dutos verticais. A formulação do modelo é baseada em 

simples balanços de quantidade de movimento e foi calibrado com dados experimentais da 

literatura de forma a levar em conta os efeitos característicos deste tipo de padrão sobre a 

estrutura da turbulência, a saber, os fenômenos de entranhamento e deposição e a interface 

rugosa. Apresenta um desempenho favorável quase sem custo computacional, e como será 

usado no presente trabalho para validar o algoritmo e comparar os resultados das propostas 

formuladas, será explicado com mais detalhe na Seção 4.2.1. 

Após a revisão da literatura, observou-se que os modelos analisados seguem, de 

forma geral, uma das seguintes abordagens para fechar o sistema de equações de 

conservação e calcular os parâmetros hidrodinâmicos e/ou de transferência de calor para o 

escoamento em padrão anular: 

• Assumem um perfil de velocidades conhecido no filme líquido 

• Resolvem as equações de conservação apenas no filme líquido e utilizam 

uma correlação para a tensão de cisalhamento na interface, calculando o 

gradiente de pressão através de um balanço de quantidade de movimento no 

núcleo. 

• Utilizam uma correlação para o cálculo da tensão interfacial ou para o fator 

de atrito 
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Quanto à estrutura da turbulência, têm-se identificado três fenômenos que a 

modificam, a saber, a interface rugosa, as gotas dispersas que escoam pelo núcleo de gás e 

a as bolhas de gás dentro do filme líquido. Contudo, talvez devido à complexidade e à falta 

de conhecimento acerca destes fenômenos, nenhum das abordagens anteriores modela 

algum deles; o seu efeito é incorporado de forma integral fechando o modelo com alguma 

correlação empírica ou calibrando algum fator com dados experimentais. 

 



 

 

 

3 MODELO COMPUTACIONAL PROPOSTO 

No contexto da metodologia de resolução de escoamentos de fases separadas, e 

pensando nas equações governantes para escoamento em dutos, propõe-se neste trabalho 

resolver o sistema iterativamente, de forma que a solução encontrada satisfaça 

simultaneamente, além, é claro, das equações diferenciais de conservação, a continuidade 

de fluxos na interface e a conservação da massa global de cada fase.  

Tal metodologia permitiria: 

• O cálculo dos perfis de velocidade em ambos os subdomínios (filme de 

líquido e núcleo de gás), e das distribuições de tensões. 

• A predição do gradiente de pressão e da espessura do filme com um mínimo 

de dados de entrada, a saber, a vazão mássica total de gás e de líquido, sem 

utilizar correlações empíricas que limitem o intervalo de aplicabilidade.  

• A possibilidade de usar e avaliar diferentes modelos de fechamento para a 

turbulência, no filme de líquido e núcleo de gás 

• A possibilidade de usar e avaliar diferentes modelos para o cálculo da fração 

entranhada. 

• A extensão direta para o cálculo da transferência de calor, simplesmente 

incluindo a equação da energia na rotina de cálculo. 

Com base nestes postulados foi desenvolvido o algoritmo que se descreve a seguir.  
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3.1 Descrição do algoritmo de solução proposto 

No modelo proposto, o domínio de cálculo divide-se em duas regiões, como 

mostrado na Figura 9, o filme líquido (lf) e o núcleo de gás (gc); o primeiro é modelado 

como uma camada turbulenta, sem bolhas, e com uma espessura uniforme δ, isto é, a 

interface é plana e as ondas interfaciais e sua influência na tensão interfacial são 

incorporadas através dos modelos de turbulência, como será explicado mais adiante. 

Considera-se que o núcleo de gás contém gotículas que escoam com a mesma velocidade, 

isto é, o escoamento de gás e gotas no núcleo é considerado homogêneo. A modelagem é 

feita sob as seguintes hipóteses: 

1. Escoamento anular gás – líquido completamente desenvolvido em dutos 

verticais 

2. Escoamento axial-simétrico, a espessura do filme é assumida constante ao 

longo da coordenada angular. 

3. Os processos de entranhamento e deposição estão em equilíbrio, não há uma 

transferência líquida de massa entre as fases. 

4. Não existe deslizamento entre as gotículas e o núcleo de gás que as arrasta  

 

 
Figura 9 – Esquema do modelo 
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As equações médias no tempo de quantidade de movimento no núcleo e no filme 

são: 

 

,
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O gradiente de pressão é considerado constante na seção transversal do duto. As 

condições de contorno são: 
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A continuidade do campo de velocidades e de tensão cisalhante na interface é dada 

pelas Equações (19) e (20). 
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A vazão mássica de gás e de líquido é calculada mediante a integração dos perfis de 

velocidade, segundo Equações (21) e (22), respectivamente. 
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Estas equações representam a conservação de massa global em cada uma das fases 

e são usadas juntamente com as equações de conservação da quantidade de movimento no 

algoritmo de solução proposto, para calcular o gradiente de pressão dp dz  e a espessura 

do filme líquido δ. 

3.2  Integração das equações pelo Método dos Volumes Finitos 

As equações de conservação da quantidade de movimento são integradas cada uma 

no seu domínio, através do Método dos Volumes Finitos. A malha é independente em cada 

subdomínio, contendo um número fixo de volumes. Isto permite refinar a malha no filme 

líquido independentemente. A interface estará entre o último volume no núcleo de gás (Ng) 

e o primeiro do lado do líquido (Ng+1), como se mostra na Figura 10-(a). À medida que o 

processo iterativo de solução avança, a espessura do filme calculada varia com cada 

iteração; como o número de volumes em cada lado é constante, os valores de ∆rl e ∆rg são 

atualizados em cada iteração. 

 

 
Figura 10 –  (a) Esquema das malhas em cada subdomínio – (b) Volumes finitos vizinhos à 

interface 

 

A integração da Eq. (15) no volume P (Figura 10-(a)) resulta em, 
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(23) 
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O uso de um esquema de interpolação de diferenças centradas (CDS) para os 

gradientes de velocidade resulta na seguinte equação algébrica para a conservação da 

quantidade de movimento discreta no volume P.  

 

p P e E w W
A U A U A U B+ + =  (24) 

 

A Tabela 1 mostra os coeficientes para os volumes internos no núcleo de gás 
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Tabela 1 - Coeficientes para os volumes interiores no núcleo de gás 

 

A Eq. (20) impõe a continuidade das tensões através da interface; para satisfazer 

essa condição no momento de integrar as Equações (15) e (16) nos volumes Ng e Ng+1 da 

Figura 10-(b), deve usar-se uma única equação para avaliar a tensão cisalhante na 

interface, como indica a Eq. (25). 
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(25) 

 

Escrevendo a continuidade da tensão de cisalhamento na interface, é possível obter 

uma expressão para uma viscosidade interfacial equivalente, seguindo um procedimento 

apresentado em Patankar (1980) para meios com coeficiente de difusão variável 

(viscosidade ou condutividade): 
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Logo, a tensão de cisalhamento é dada por: 
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onde  
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A derivada na interface é interpolada usando CDS, com as velocidades dos volumes 

vizinhos à interface Ng e Ng+1como se observa na Eq. (27). A Tabela 2 mostra 

coeficientes dos volumes contíguos à interface. 
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Tabela 2 - Coeficientes dos volumes contíguos à interface 

 

A viscosidade efetiva se armazena nas faces dos volumes em uma malha 

desencontrada. Isto facilita a discretização toda vez que as viscosidades são usadas para 

calcular os fluxos nas faces dos volumes. As viscosidades dinâmicas se escrevem como: 
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(29) 
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onde ,eff gcµ e ,eff lfµ são as viscosidades efetivas que serão obtidas com algum modelo de 

turbulência apropriado. 

Os campos de velocidade do núcleo de gás ou de filme líquido são obtidos 

simultaneamente através de um único sistema de equações, como se mostra 

esquematicamente na Eq. (30), que satisfaz a continuidade do perfil de velocidade e da 

tensão de cisalhamento na interface para um gradiente de pressão e uma espessura de filme 

dada. A matriz resultante contém três diagonais não nulas e pode ser facilmente resolvido 

através do algoritmo TDMA. 
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3.3 Entranhamento e propriedades do núcleo de gás 

Como o modelo considera escoamento anular completamente desenvolvido, se 

utiliza a correlação de Ishii & Mishima (1989) para calcular a fração de líquido entranhada, 

e. A correlação é válida quando as taxas de entranhamento e deposição são iguais e não 

existe transferência líquida de massa. 

 

( )7 1.25 0.25tanh 7.25 10 Rele We
−= ⋅  (31) 

 

onde  

0.332
g g l g

g

J d
We

ρ ρ ρ

σ ρ

 −
=   

 
   e   Re l l

l

l

J dρ

µ
=

 

 

g
J e 

lJ  são as velocidades superficiais de gás e líquido, respectivamente.  

A partir das vazões totais de gás e líquido, gm� e lm� , respectivamente, e da fração 

entranhada calculada através da Eq. (31), é possível calcular a vazão de líquido que escoa 
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pelo filme ( lfm� ) e a que escoa em forma de gotículas entranhadas ( lem� ), juntamente com a 

vazão de gás ( gcm� ), 

 

le lm m e=� �  (32) 

lf l le
m m m= −� � �  (33) 

gc g le
m m m= +� � �  (34) 

 

A densidade gc
ρ  e viscosidade gc

µ  do núcleo de gás são calculadas como sendo as 

de uma mistura homogênea, 

 

 

onde α  é a fração volumétrica de gotículas que escoa no núcleo de gás, calculada como: 
 

l l

l l g g

e m

e m m

ρ
α

ρ ρ
=

+

�

�
 (37) 

3.4 Algoritmo de solução 

O fluxograma mostrado na Figura 11 resume o esquema de solução. O mesmo foi 

implementado em linguagem FORTRAN 90, estruturado de forma que cada etapa do 

algoritmo constitui uma sub-rotina. Os dados de entrada são as vazões de gás e de líquido, 

juntamente com as propriedades dos fluidos, o raio do duto, as condições iniciais, e os 

parâmetros numéricos, como tolerância e tamanho de malha. Para começar o processo de 

solução, devem-se estimar valores iniciais de gradiente de pressão e espessura de filme, 

que serão corrigidos iterativamente até obter os valores convergidos. 

Para uma espessura dada, o loop exterior começa calculando a posição dos centros 

e das faces dos volumes para o domínio todo. A seguir, a fração de líquido entranhada é 

calculada com a Eq. (31), e as vazões do filme e do núcleo através das Eqs. (32) - (34). 

( )1gc g lρ α ρ αρ= − +  (35) 

( )1
gc l g

µ α µ α µ= − +  (36) 
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Logo, as propriedades do núcleo de gás são calculadas com (35) e (36). Para um gradiente 

de pressão dado, o loop interno calcula a viscosidade efetiva com algum dos modelos de 

turbulência segundo a escolha. Em seguida, o sistema (30) é resolvido para obter os perfis 

de velocidade no filme e no núcleo de gás. Com este último, a vazão do núcleo de gás é 

calculada com a Eq. (21), e este valor é comparado com a vazão real de entrada, usando a 

diferença para corrigir o gradiente de pressão, através de um procedimento similar ao 

proposto por Patankar & Spalding (1972). O valor corrigido do gradiente de pressão é 

inserido nas equações de quantidade de movimento para obter o novo perfil de 

velocidades. O processo é repetido até satisfazer o balanço de massa no núcleo de gás. 

Como o perfil de velocidade varia a cada iteração, a tensão de cisalhamento na parede tem 

que ser atualizada cada vez, dado que seu valor é necessário para o cálculo da viscosidade 

efetiva. 

Após convergência do loop interior, o campo de velocidades e o gradiente de 

pressão satisfazem o balanço de quantidade de movimento para uma espessura de filme 

dada. Logo, a espessura do filme é corrigida para satisfazer a vazão do filme líquido com a 

Eq. (22). Uma vez que o número de volumes em cada subdomínio é fixo, os valores de ∆rg 

e ∆rl mudam, juntamente com as posições dos centros e as faces dos volumes. A correção 

do δ afeta o campo de velocidades no filme e no núcleo, então o algoritmo entra no loop 

interior novamente para calcular o gradiente de pressão que satisfaça as equações de 

quantidade de movimento para essa espessura. 

Esse processo é repetido até a convergência do sistema completo, obtendo um 

campo de velocidades, uma espessura e um gradiente de pressão que satisfazem a 

conservação da quantidade de movimento (15) e (16) e a conservação da massa, (21) e 

(22). 

É importante salientar que a solução acoplada do campo de velocidades (Eq. (30)) 

satisfaz a continuidade da tensão de cisalhamento na interface e proporciona um gradiente 

de pressão calculado a partir da vazão de gás. Por sua vez, o gradiente de pressão gera o 

campo de velocidades que determina a tensão de cisalhamento na parede. Assim, a relação 

que existe entre o gradiente de pressão e o cisalhamento na parede é satisfeita sem utilizar 

equação alguma que os relacione explicitamente. Este é um dos pontos chave do algoritmo, 

porque desta forma a relação triangular entre a vazão no filme, a tensão de cisalhamento na 
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parede, e a espessura do filme é satisfeita sem utilizar correlações empíricas para o atrito 

interfacial e sem assumir um perfil de velocidades conhecido dentro do filme líquido.  

 

 

SIM

DADOS DE 
ENTRADA &

ESTIMAÇÕES 
INICIAIS

CÁLCULO 
CAMPO DE

VELOCIDADE

CÁLCULO 
VISCOSIDADE 

EFETIVA

CÁLCULO 
FRAÇÃO

ENTRANHADA

CORREÇÃO 
δ

CORREÇÃO
dp/dz

VERIFICAÇÃO
VAZÃO

NÚCLEO 
GÁS

NÃO

VERIFICAÇÃO
VAZÃO
FILME 

LÍQUIDO

NÃO SIM ESCRITURA
U,DPDZ, δ FIM

GERAÇÃO
DE  

MALHA

SIM

DADOS DE 
ENTRADA &

ESTIMAÇÕES 
INICIAIS

CÁLCULO 
CAMPO DE

VELOCIDADE

CÁLCULO 
VISCOSIDADE 

EFETIVA

CÁLCULO 
FRAÇÃO

ENTRANHADA

CORREÇÃO 
δ

CORREÇÃO
dp/dz

VERIFICAÇÃO
VAZÃO

NÚCLEO 
GÁS

NÃO

VERIFICAÇÃO
VAZÃO
FILME 

LÍQUIDO

NÃO SIM ESCRITURA
U,DPDZ, δ FIM

GERAÇÃO
DE  

MALHA

 
 

Figura 11 – Fluxograma do esquema de solução 

 

 A distribuição da viscosidade turbulenta pode ser calculada utilizando qualquer 

modelo apropriado, baseado no conceito de viscosidade turbulenta. Quando se utiliza 

algum modelo diferencial, como os que se apresentam na Seção 4.2.2, para resolver as 

equações de transporte de energia cinética turbulenta e da taxa de dissipação do modelo k-

ε, se deve realizar outro ciclo iterativo entre o cálculo de k, ε e µeff e a velocidade. Isto é, 

antes de corrigir o gradiente de pressão, obtém-se uma distribuição de viscosidade 

convergida para esse perfil de velocidade. O sistema tri-diagonal resultante da 

discretização das equações de transporte de k e ε é resolvido através do algoritmo TDMA. 

 

 



 

 

 

4 MODELAGEM DA TURBULÊNCIA 

Neste Capítulo, antes de aprofundar na modelagem da turbulência em escoamentos 

em padrão anular gás – líquido, se apresenta uma breve descrição dos modelos de 

turbulência baseados no conceito de viscosidade turbulenta, mais utilizados em 

escoamentos monofásicos. Não se pretende nesta seção discutir os fundamentos nem fazer 

uma revisão detalhada do fenômeno da turbulência. O objetivo é somente apresentar as 

definições básicas e as equações a serem utilizadas para contextualizar a análise posterior e 

embasar as modificações propostas para adaptar os modelos para escoamento em padrão 

anular. Para uma discussão mais detalhada veja, por exemplo, Wilcox (1993).  

4.1 Modelos baseados na viscosidade turbulenta 

Fazendo uma média temporal das equações de conservação da massa e quantidade 

de movimento para um escoamento incompressível, obtêm-se as Equações de Navier-

Stokes com Média de Reynolds (RANS, por suas siglas em inglês, Reynolds Averaged 

Navier-Stokes Equations): 

 

( )' '2j ii
ij j i

j i j

u uu p
S u u

t x x x

ρρ
µ ρ

∂∂ ∂ ∂
+ = − + −

∂ ∂ ∂ ∂
 (38) 

As componentes da velocidade iu  que aparecem na equação são quantidades 

médias. O tensor de tensões de Reynolds ' '
ij j i

u uτ ρ= −  representa o transporte de 

quantidade de movimento devido às flutuações turbulentas '

i
u , e 

1

2
ji

ij

j i

uu
S

x x

 ∂∂
= +  ∂ ∂ 

 é o 

tensor taxa de deformação, considerando as velocidades médias. A não linearidade das 
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equações de Navier-Stokes dá origem às tensões de Reynolds após a aplicação do processo 

de média, e essas tensões devem ser modeladas para poder resolver as equações. 

A aproximação de Boussinesq para o tensor de Reynolds assume que as tensões 

turbulentas causadas pela transferência de quantidade de movimento entre as camadas de 

fluidos pelas flutuações turbulentas se relacionam linearmente com a taxa de deformação 

do escoamento médio. A constante de proporcionalidade é a viscosidade turbulenta 
t

µ , e 

as componentes do tensor de Reynolds se expressam como: 

 

1
´ ´ 2

3ij i j t ij kk iju u S Sτ ρ µ δ
 

= − = −  
 (39) 

 

Para escoamentos incompressíveis o segundo termo do lado direito da equação se 

anula e, para um escoamento bidimensional simples tem-se, 

 

´ ´xy t

u
u v

y
τ ρ µ

∂
= =

∂
 (40) 

 

Existem diversos modelos baseados no conceito de viscosidade turbulenta, e 

classificam-se em função do número de equações que se utilizam para calculá-la. Desta 

forma tem-se: modelos algébricos (ou de zero equações), modelos a uma equação e 

modelos a duas equações. Esses últimos e alguns dos modelos a uma equação, são modelos 

diferenciais que utilizam a equação da energia cinética turbulenta para o cálculo da 

distribuição da viscosidade turbulenta. A seguir, serão brevemente descritas as bases dos 

modelos algébricos e na seqüência, será apresentada a equação de transporte para a energia 

cinética turbulenta para introduzir os modelos k - l a uma equação e finalmente o modelo k-

ε a duas equações. 
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4.1.1 Modelos algébricos 

 

Prandtl postulou a hipótese do comprimento de mistura, que pode ser enxergado 

como o comprimento através do qual interagem intensamente os vórtices turbulentos. Sob 

esta hipótese, para um escoamento bidimensional, as tensões podem ser escritas como: 

 

1

2xy mix mix

du
v

dy
τ ρ= �  (41) 

 

A velocidade de mistura 
mix

v

 
também não foi definida, mas Prandtl formulou: 

 

.
mix mix

du
v cte

dy
= �  (42) 

 

Então, combinando as equações 46, 47 e 48: 

 

2
t mix

du

dy
ν =�  (43) 

 

Observe-se que a viscosidade turbulenta e o comprimento de mistura são 

propriedades do escoamento e não uma propriedade intrínseca do fluido, como é a 

viscosidade molecular. Então, como dependem do escoamento em consideração devem ser 

especificados a priori, e por isso se diz que os modelos algébricos são incompletos.  

 

4.1.2 Modelos baseados na equação da energia cinética turbulenta 

 

Os modelos a uma e duas equações estão baseados na aproximação de Boussinesq, 

mas, diferentemente dos modelos algébricos, a viscosidade turbulenta é descrita em função 

da energia cinética turbulenta e de uma escala de turbulência. Os modelos a uma equação 

também são incompletos, pois relacionam a escala de turbulência a um comprimento 
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característico do escoamento. Os modelos a duas equações utilizam outra equação 

diferencial para a escala da turbulência e são chamados completos. 

A energia cinética turbulenta considera a energia cinética associada às flutuações 

turbulentas e é definida por unidade de massa como 

 

( )2 2 2' ' 'k u v w= + +  (44) 

 

As flutuações de velocidades são caracterizadas pela energia cinética das flutuações, como,  

 

2 2 2' ' 'u v w k∼ ∼ ∼  (45) 

 

Como o valor de k é dado, principalmente, pela energia dos grandes turbilhões, k1/2 

é a velocidade representativa das grandes escalas. Se somente duas escalas, velocidade k1/2 

e comprimento L podem definir a viscosidade turbulenta, então, por argumentos 

dimensionais sua relação é, 

 

t C k Lµν =  (46) 

 

onde Cµ é uma constante a ser determinada. 

A Eq. (47), cuja dedução não se apresenta aqui, é a equação de transporte de 

energia cinética turbulenta k, 

 

' ' ' ' '1 1

2

k k

j i
ij i i j j

j j j j

P D

u k uk k
u u u pu

t x x x x
τ ν ε

ρ

 ∂ ∂∂ ∂ ∂
+ = + − − − 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂  ������� ���������������������������

 
(47) 

 

onde os termos do lado esquerdo representam a taxa de variação de k com o tempo e o 

transporte convectivo de k. O termo de produção Pk, representa a taxa de transferência de 

energia do escoamento médio para os turbilhões. Os termos de dissipação Dk, representam 

a taxa com que a energia cinética turbulenta se transforma em energia interna. O primeiro 
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representa o transporte por difusão molecular, relevante em regiões de baixa intensidade 

turbulenta (sub-camada viscosa). O produto das flutuações pode ser enxergado como a taxa 

na qual as flutuações turbulentas transportam a energia cinética através do escoamento. O 

último termo é outro tipo de transporte que resulta do produto das flutuações de pressão e 

velocidade, e ε é a taxa de dissipação de k. 

Essa equação não pode ser empregada diretamente em modelos de turbulência, pois 

apresenta correlações que envolvem flutuações de velocidade que são desconhecidas. Para 

cada termo desconhecido é necessário o desenvolvimento de um modelo de forma que a 

equação de transporte de k possa ser resolvida. Após a aplicação dos modelos para os 

termos de difusão, produção e dissipação, a equação fica, 

 

2

kk

ji i t
t

i j i i k i

DP

u u k u k  k

 t  x  x  x  x  x

∂ ν∂ ∂ ∂
ν ν ε

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ σ ∂

   ∂  ∂
+ = + + + −          ������������������������������������

 ((48) 

A taxa de dissipação da energia cinética turbulenta ε é dada por, 

 

' '
i i

j j

u u

x x
ε ν

∂ ∂
=

∂ ∂
 ((49) 

 

Baseando-se na análise dimensional espera-se uma relação funcional entre a taxa de 

dissipação e as escalas do escoamento da forma, 

 
3

2

D

k
C

L
ε =  ((50) 

 

Esta equação é também conhecida como relação de Prandtl-Kolmogorov, onde CD é 

uma constante a ser determinada e L é o comprimento característico das grandes escalas, 

com uma distribuição similar àquela do comprimento de mistura de Prandtl, como se 

mostra a seguir. A condição de equilíbrio local em escoamentos turbulentos ocorre quando 

os termos de produção e dissipação se equiparam. Em escoamentos em camadas limite e 

próximo das paredes freqüentemente esta condição ocorre e,  
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2 3 2

T D

du k
C

dy L
ν ε
 

= ≅ 
 

 ((51) 

 

Substituindo-se a definição de k da Eq. (46) na taxa de dissipação encontra-se a 

viscosidade turbulenta, que por comparação com a definição do comprimento de mistura 

resulta na relação entre as escalas   
mix
�  e L,  

 

1 2 1 43 3
2 2               t mix mix

D D

C Cdu du
L L

C dy dy C

µ µν
   

= ≡ → =      
   

� �  (52) 

 

Desta forma, nos modelos a uma equação a função dissipação é determinada a 

partir de hipótese de equilíbrio local e está relacionada diretamente com o comprimento de 

mistura para escoamentos em equilíbrio.  

Os modelos a duas equações utilizam uma equação de transporte adicional para 

determinar ε. Este caminho dispensa a hipótese de equilíbrio local e confere um grau maior 

de generalização aos modelos de duas equações. Entretanto, isto requer a solução 

simultânea de duas equações de transporte, de k e ε, além da modelagem da equação da 

taxa de dissipação ε.  

Provavelmente o mais popular dos modelos a duas equações é o modelo k-ε padrão. 

Nele, as escalas de comprimento L e de tempo τ0 são constituídas a partir da energia 

cinética e dissipação dos turbilhões:  

3 2

0

k k
L τ

ε ε

 
∝ ∝  

 
 

e a viscosidade turbulenta, em termos das escalas de comprimento e tempo, é dada por,  

 

2 2

0

            
t t

L k
Cµν ν

τ ε
∝ → =  (53) 

Assim, resolver os campos de k e ε é suficiente para calculá-la. Como 

conseqüência, o modelo k-ε é dito completo porque não necessita de especificações que são 
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dependentes do campo do escoamento, tais como comprimento de mistura. O 

desenvolvimento deste modelo é creditado a Jones & Launder (1972). 

A Eq. (54) é a forma que a equação da taxa de dissipação é encontrada em diversos 

modelos de turbulência. Ela é altamente empírica, ou melhor dizendo, fortemente baseada 

em argumentos de análise dimensional e não propriamente na física que representam as 

correlações de flutuações modeladas. Em parte se deve ao alto grau de incerteza e 

desconhecimento que se tem destes termos. Atribui-se, com freqüência, à equação da 

dissipação as inconsistências que o modelo k-ε apresenta, já que a dedução da equação para 

o transporte de k tem uma maior consistência física.  

 

2

1 2
i t

k

i i i

u
C P C

t x x x k k
ε ε

ε

ε νε ε ε ε
ν

σ

  ∂∂ ∂ ∂
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∂ ∂ ∂ ∂  
 (54) 

 

O termo de produção, 

 

2

ji
k t

j i

uu
P

 x  x
ν

∂ ∂

 ∂∂
= +  

 
 

 

é o mesmo que na equação para a energia cinética turbulenta. Os valores mais utilizados 

para as constantes Cµ , 1Cε , 2Cε ,
k

σ  e εσ  são dados na Tabela 3 

 

Cµ  
k

σ  εσ  1Cε  2Cε  

0,09 1,0 1,3 1,44 1,92 

Tabela 3 – Valores numéricos das constantes do modelo k-ε 

 

O modelo k-ε padrão descrito acima tem sido desenvolvido para escoamentos com 

turbulência completamente desenvolvida e é válido para altos números de Reynolds. Como 

as flutuações turbulentas são amortecidas nas proximidades das paredes, haverá uma região 

perto da parede onde os efeitos viscosos são importantes. Nesta região, os valores do 

número de Reynolds turbulento, definido como 2Re
t

k εν= , serão baixos e o modelo para 

altos Reynolds já não poderá ser aplicado. Por isto, o modelo k-ε padrão não pode ser 
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usado para calcular o escoamento até a parede, como se pretende na aplicação deste 

modelo neste trabalho para escoamento em padrão anular. Outras relações, como o bem 

conhecido perfil universal de velocidades, devem ser utilizadas para conectar os valores da 

tensão de cisalhamento ou o fluxo de calor na parede, com as variáveis dependentes fora da 

camada viscosa. Entretanto, essas leis de parede nem sempre são adequadas, e assim 

surgem os modelos para baixos números de Reynolds, inicialmente propostos por Jones & 

Launder (1972). Em particular, procura-se neste trabalho a solução dos campos de 

velocidades no escoamento em padrão anular, no filme de líquido, sem assumir perfis 

predeterminados, fazendo-se necessária a integração das equações até a parede e, portanto, 

a utilização deste tipo de modelos.  

As funções de amortecimento fµ , 1f  e 2f são incorporadas ao modelo k-ε padrão, 

expressadas em função do numero de Reynolds turbulento local, permitindo ajustar os 

valores das constantes nas proximidades da parede Hrenya et al (1995). Assim, a 

viscosidade turbulenta e as equações de transporte de k e ε são dadas por, 

 

2

t

k
C fµ µν

ε
=  (55) 
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(56) 
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i t
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i i i

u
C f P C f E

t x x x k k
ε ε

ε

ε νε ε ε ε
ν

σ

  ∂∂ ∂ ∂
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 (57) 

 

Os valores das constantes Cµ , 
k

σ , εσ , 1Cε  e 2Cε , assim como as funções de 

amortecimento 1f  e 2f , podem variar em cada modelo. Os termos E e D nas Equações 

(56) e (57) são incluídos para modificar a difusão de k ou ε nas proximidades da parede em 

função da condição de contorno utilizada. O valor de ε na parede não é intuitivo como o 

valor de k ou da velocidade, e o valor especificado pode trazer dificuldades numéricas. 

Diferentes valores têm sido desenvolvidos por diversos autores procurando conferir uma 
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maior estabilidade numérica ao processo de solução. Para detalhes das diferentes versões 

veja, por exemplo, Wilcox (1993) e Hrenya et al (1995). Apresentam-se na Tabela 4 as 

condições de contorno normalmente utilizadas.  

Quando se utiliza o modelo k-ε padrão, deve-se especificar valores para k e ε no 

ponto de acoplamento entre a lei de parede e as variáveis dependentes fora da camada 

viscosa. Para mais detalhes da implementação numérica veja, por exemplo, Versteeg & 

Malalasekera (1995). 

 

0r = :  0
dk

dr
=  0

d

dr

ε
=  

r R= :  0
wall

k =  
2

2wall

d k

dr
ε ν=  

Tabela 4 – Condições de contorno para k e ε 

4.2 Modelagem da turbulência no escoamento anular 

A partir da revisão da literatura sobre a fenomenologia da turbulência em 

escoamentos em padrão anular e sua modelagem (ver Capitulo 2), apresenta-se a seguir um 

resumo das conclusões obtidas, de forma a contextualizar a modelagem proposta neste 

trabalho. 

Alguns dos modelos algébricos usados são modelos para escoamentos monofásicos, 

modificados para escoamento anular gás – líquido (Moeck & Stachiewicz (1972); Dobran 

(1983); Fu & Klausner (1997)). No entanto, Abolfadl & Wallis (1986) e Cioncolini et al 

(2009) desenvolveram os modelos especificamente para escoamento anular gás líquido. 

Embora simples, o último tem um desempenho satisfatório, uma vez que foi calibrado com 

uma ampla base de dados, e será explicado com mais detalhes na próxima seção.  

Quanto aos modelos diferenciais, Bellinghausen & Renz (1992), Kishore & Jayanti 

(2004) e Adechy & Issa (2004) utilizaram um modelo diferencial a duas equações para 

calcular a viscosidade turbulenta em escoamento anular. Como já foi explicado, Adechy & 

Issa (2004) e Kishore & Jayanti (2004) utilizam o modelo k-ε padrão para resolver o 

escoamento dentro do núcleo de gás, incorporando os efeitos do filme e a interface rugosa 
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através da condição de contorno, sem calcular os campos de velocidade e variáveis 

turbulentas no filme de liquido. Bellinghausen & Renz (1992) usam um modelo k-ε de 

baixo número de Reynolds para o cálculo da viscosidade turbulenta em um escoamento 

anular, desde o centro à parede, tanto no núcleo (vapor de água) como no filme (líquido 

condensado). Entretanto, os autores não apresentam nenhum detalhe da aplicação do 

modelo nem indicam algum tratamento especial por conta da interface ou da mudança das 

propriedades dos fluidos a cada lado da mesma.  

 

4.2.1 Modelos algébricos 

Dentre os modelos algébricos desenvolvidos para escoamento em padrão anular, o 

proposto por Cioncolini et al (2009) se apresenta como uma boa alternativa dada sua 

simplicidade e eficácia. Este modelo foi utilizado para avaliar a eficiência do algoritmo 

computacional desenvolvido neste trabalho e será também utilizado como base de 

comparação para os modelos diferenciais propostos neste trabalho. 

Este modelo de turbulência propõe correlações algébricas para a viscosidade 

turbulenta tanto para a camada de líquido como para o gás, para um escoamento anular gás 

- líquido completamente desenvolvido. Será utilizado para o cálculo da viscosidade efetiva 

em ambas as fases para validar o algoritmo numérico desenvolvido. 

O modelo de Cioncolini et al (2009) é desenvolvido a partir das seguintes 

hipóteses: 

• Escoamento anular co-corrente, completamente desenvolvido e adiabático 

• Os processos de entranhamento e deposição estão em equilíbrio e não há 

transferência líquida de massa entre as fases. 

• O deslizamento entre as gotas de líquido entranhadas e o próprio gás é 

desprezível, isto é, o gás e as gotículas têm a mesma velocidade. 

• As propriedades físicas e termodinâmicas se assumem constantes, com a 

exceção da densidade do gás que depende da pressão local. 

• Assume-se simetria cilíndrica, e qualquer variação da espessura da camada de 

líquido na direção azimutal é desprezível. 
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• A vazão mássica total de ambas as fases, a espessura do filme e o gradiente de 

pressão total são conhecidos. 

Têm-se as seguintes relações constitutivas em ambos os subdomínios: 

 

( ) , 0lf

lf eff lf

du
r r

dr
τ µ δ= ≤ ≤  (58) 

 

( ) ,
gc

gc eff gc

du
r r R

dr
τ µ δ= ≤ ≤  (59) 

 

As viscosidades efetivas são escritas como função dos comprimentos característicos 

em cada uma das regiões. Baseando-se na idéia de que as ondas de perturbação atuam 

como pacotes de turbulência que se deslocam ao longo da interface sobre um substrato 

laminar, Jayanti & Hewitt (1997), assume-se que a turbulência no filme líquido é afetada 

pelo escoamento de gás, com uma influência desprezível da parede. Logo, o comprimento 

característico adotado é a espessura média do filme. Para o núcleo de gás, assume-se que o 

comprimento característico é a distancia à parede, como ocorre em escoamentos 

monofásicos em dutos, e a influência das ondas interfaciais é levada em conta impondo 

como condição de contorno a continuidade das velocidades na interface. Assim, as 

viscosidades efetivas se escrevem como, 

 

( ),eff lf fµ δ +=  (60) 

 

,

1
eff gc y

a
µ +=  (61) 

 

Na Eq. (61) escreveu-se já a relação funcional adotada pelos autores. Eles 

observaram que relações de ordem maior não melhoraram os resultados. 

Utilizando as equações (60) e (61), é possível integrar e isolar os perfis de 

velocidade nas equações (58) e (59) acima, e reescrevê-las como função dos parâmetros 

conhecidos do escoamento: vazão total de gás e líquido, título, gradiente de pressão, 

espessura do filme, fração entranhada. Para isto, é necessário escrever as tensões 
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cisalhantes no núcleo de gás e no filme líquido como função desses parâmetros. Isto é feito 

a partir de um balanço de forças no filme líquido, e outro global no núcleo de gás, levando 

em conta os termos de aceleração pela expansão ao longo do duto. Integrando esses perfis 

de velocidade e igualando o resultado à vazão respectiva a cada fase, é possível obter as 

viscosidades efetivas, à medida que as outras variáveis são conhecidas de bases de dados 

experimentais.  

Para a calibração do modelo proposto, utilizam-se dados experimentais que se 

limitam à vazão mássica total de ambas as fases, o gradiente de pressão total, e a espessura 

média da camada do líquido. Fazendo a integração já explicada, obtiveram os valores da 

difusividade no filme, Eq. (60), e os valores da constante a na Eq. (61), após o ajuste de 

pontos, resultando em: 

 

3 2
, 1 0,9 10 ( )eff lf lµ µ δ− += + ×  (62) 

 

,

1
eff gc gc y

a
µ µ +=  (63) 

 

Onde 
/

l w l

l

δ ρ τ ρ
δ

µ
+ ⋅ ⋅

=  é a espessura adimensional, 
l

µ  e 
gc

µ  as viscosidades laminares, 

e 
/

gc w gc

gc

y
y

ρ τ ρ

µ
+

⋅ ⋅
=  

 

Encontrou-se o valor da constante 4,2 1,0a = ± . Após avaliar o desempenho dos 

modelos, os autores concluíram: 

• Os modelos propostos foram desenvolvidos tomando especial cuidado de 

manter ao mínimo o número de parâmetros e correlações experimentais necessários 

para o fechamento. 

• Os parâmetros chave do escoamento anular (espessura média do filme de 

líquido e gradiente de pressão), são bem reproduzidos, fato que apóia as hipóteses 

formuladas. 
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• O perfil de velocidade para a camada de líquido representa melhor a 

espessura média da camada do que o perfil universal para escoamentos 

monofásicos e o modelo de duas camadas de Dobran (1983). 

• O modelo para o gás produz perfis de velocidade que são bem comparáveis 

com os medidos experimentalmente. Porém, o modelo é ainda preliminar e deve ser 

refinado com uma base de dados experimentais mais precisa e completa. 

 

4.2.2 Modelos diferenciais 

 

Como já fora explicado oportunamente, não foi encontrado na literatura revisada 

um modelo de turbulência diferencial para o cálculo da distribuição da viscosidade 

turbulenta tanto no filme líquido como no núcleo de gás, desenvolvido especificamente 

para o escoamento em padrão anular. Neste trabalho propõe-se, com base nos modelos a 

uma e duas equações explicados na Seção 4.1.2, usar modelos diferenciais para tal fim, 

especificando as condições apropriadas na interface. Para isso, se incorporam algumas 

idéias e conceitos utilizados na modelagem da turbulência em escoamentos estratificados, 

para os quais já foram propostos modelos de turbulência específicos, normalmente 

baseados em modificações dos modelos para escoamentos monofásicos, de forma a 

contemplar os efeitos da presença da interface.  

Neste trabalho, formulam-se diferentes propostas combinando o modelo a uma 

equação de Wolfshtein (1969) e o modelo k-ε de baixos Reynolds de Myong & Kasagi 

(1990), com diferentes condições na interface. Antes de apresentar as propostas, faz-se a 

seguir um breve detalhamento dos modelos a utilizar. Depois, se apresenta uma descrição 

sucinta da linearização do termo fonte nas equações de transporte de k e de ε, questão de 

grande relevância na implementação numérica do modelo. A condição de contorno para ε 

na parede tem impacto importante na estabilidade da solução e na precisão dos resultados. 

No Capítulo 5 se apresenta uma breve discussão acerca deste assunto. 

Wolfshtein (1969) apresentou um dos mais utilizados modelos a uma equação, 

válido na subcamada laminar e na região completamente turbulenta. Para isso, é necessária 

a aplicação de fatores de amortecimento no modelo da taxa de dissipação e na viscosidade 



4. MODELAGEM DA TURBULÊNCIA 

 

62 

turbulenta. Assim, além da Eq. ((48) para a energia cinética turbulenta, as equações a 

serem resolvidas são: 

 

1/2
t

C k lµ µν =  (64) 

 
3

2

D

k
C

lε
ε =  (65) 

 

( )1 kR A
l C y e µ

µ

−
= −�

 
(66) 

 

( )1 kR A
l C y e ε

ε
−= −�

 
(67) 

Os valores das constantes CD, C� , Aµ  e Aε  são especificadas na Tabela 5.
1/ 2

k

y k
R

ν
=  é o 

número de Reynolds baseado na distância à parede, y.  

 

Cµ  C�  Aµ  Aε  

0,09 5,0 70,0 5,08 

Tabela 5 – Valores numéricos das constantes no modelo de Wolfshtein (1969) 

 

Hrenya et al (1995) apresentaram um estudo comparativo de 10 modelos de 

turbulência de baixo número de Reynolds para um escoamento monofásico, 

incompressível, em um duto circular, em regime permanente e completamente 

desenvolvido. As predições numéricas dos perfis de velocidade médios, energia cinética 

turbulenta, taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, tensões de Reynolds, 

viscosidade turbulenta e fator de atrito foram comparados com resultados experimentais e 

com resultados de Simulação Numérica Direta. Dentre todos os modelos comparados, o de 

Myong & Kasagi (1990) teve o melhor desempenho relativo.  

Posteriormente, Hrenya et al (1998) apresentaram um estudo comparativo similar, 

avaliando o desempenho dos modelos relativamente à predição das taxas de transferência 
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de calor em dutos. O modelo de Myong & Kasagi (1990) apresentou o melhor desempenho 

relativo dentre os nove modelos comparados, devido a uma correta predição da 

distribuição radial de viscosidade turbulenta.  

A partir destes resultados, o modelo de Myong & Kasagi (1990) será utilizado 

como base para a modelagem da turbulência em escoamentos em padrão anular neste 

trabalho. 

As equações de transporte de k e ε simplificadas para o escoamento em consideração 

são, 

 

2
1

0t
t

k

d dk du
r

r dr dr dr

ν
ν ν ε

σ

    
+ − − =    

   
 (68) 

 

2 2
1 1 2 21

0t tC f C fd d du
r

r dr dr k dr k

ε ε

ε

ν ν ε εε
ν

σ

    
+ + − =    

   
 (69) 

 

A viscosidade turbulenta é dada por, 

 

2

t

k
C fµ µν

ε
=  (70) 

 

Os valores das constantes Cµ , 1Cε , 2Cε , 
k

σ  e εσ  são mostrados na Tabela 6. As 

funções de amortecimento fµ , 1f  e 2f  são detalhadas na Tabela 7. 

 

 

Cµ  
k

σ  εσ  1Cε  2Cε  

0,09 1,4 1,3 1,4 1,8 

Tabela 6 – Valores numéricos das constantes para o modelo de Myong & Kasagi (1990) 
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fµ  ( ) ( )1 exp 70 1 3,45 Re
t

y
+ − − +   

1f  1 

2f  ( )
2

2Re2
1 exp 1 exp 5

9 6
t y+

      − − − −          
 

Tabela 7 – Funções de amortecimento do modelo de Myong & Kasagi (1990) 

 

Na Tabela 8 se especificam as condições de contorno utilizadas. 

 

0r = :  0
du

dr
=  0

dk

dr
=  0

d

dr

ε
=  

r R= :  0u =  0wallk =  0
wall

d

dr

ε
=  

Tabela 8 – Condições de contorno para escoamento monofásico 

 

A linearização do termo fonte nas equações de transporte de k e ε deve ser feita de 

forma a evitar valores negativos das variáveis ao longo das iterações. Dentre as várias 

alternativas que existem para lidar com esta dificuldade (Lew et al.,2001; Patankar, 1980), 

se adota aqui a metodologia de linearização do termo fonte proposta por Patankar (1980). 

A seguir, se mostra o procedimento para uma variável transportada φ qualquer.  

Seja a equação de transporte para um problema difusivo 1D com termo fonte,  

 

1
0

d d
r S

r dr dr

ϕ ϕ 
Γ − =  

 (71) 

 

onde S = S1 – S2 é o termo fonte, e S1 e S2 são sempre positivos; Γφ é o coeficiente de 

difusividade da variável transportada. Reescrevendo o termo fonte como: 

 

C P PS S S ϕ= +  (72) 
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onde SC é a parte que vai para o vetor solução B, e SP  a parte que se soma ao Ap , termo da 

diagonal principal na matriz de coeficientes. Logo,  

 

1CS S=  (73) 

 

2
*P

P

S
S

ϕ
= −  (74) 

 

onde *
Pϕ  é o valor da variável calculado na iteração anterior. Com este procedimento 

simples, se evitam valores fisicamente incorretos, contribuindo à convergência. 

 

4.3 Modificação dos modelos para aplicação ao escoamento anular 

A primeira proposta consiste em utilizar o modelo a uma equação de Wolfshtein 

(1969) para calcular a distribuição da viscosidade turbulenta dentro do filme de líquido, e o 

modelo k-ε de baixos Reynolds de Myong & Kasagi (1990) no núcleo de gás (Tabela 9, 

Figura 12). Neste caso, não se alteram os valores das constantes nem das funções de 

amortecimento. Na interface se impõem condições para k e ε utilizadas com sucesso em 

modelos para escoamento gás – líquido estratificado, como se explica a seguir.  

Alguns pesquisadores tentaram modelar a presença de ondas na interface como uma 

fonte de energia cinética turbulenta, mas encontraram níveis bem diferentes em ambos os 

lados da interface. Akai et al (1981) propuseram que a continuidade da energia cinética 

turbulenta através da interface não era necessária, uma vez que a separação da fase gás da 

fase líquida na interface produz turbilhões de grande escala que contêm altos níveis de 

energia cinética turbulenta, mas que não atravessam a interface. Belt et al (2009) e Peng 

(2008) descrevem uma situação semelhante, observando que em escoamentos em padrão 

anular os turbilhões não penetram a interface, e a estrutura dos vórtices em ambos os lados 

da interface é diferente. A tensão superficial modifica a estrutura da turbulência e amortece 

a sua intensidade próximo à interface. Desta forma, Issa (2003), Meknassi et al (2000), 

Newton & Behnia (2001) e Berthelsen & Ytrehus (2005) utilizam para o valor de k na 

interface a condição para interface rugosa, 
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k
Cµ

τ

ρ
=  (75) 

 

Neste trabalho se utiliza a mesma relação, e como se assume continuidade da tensão 

cisalhante através da interface, a diferença entre os valores de k a ambos os lados será dada 

pela relação de densidades, 

  

, ,
I I

i lf i gc

lf gc

k e k
C Cµ µ

τ τ

ρ ρ
= =  (76) 

 

A Eq. (76) representa o valor da energia cinética turbulenta no filme líquido (lf) e 

no núcleo de gás (gc), com o valor da tensão cisalhante na interface calculado 

numericamente através da Eq. (27). Estas relações têm sentido físico, lembrando que, 

apesar de se relacionar k com a tensão turbulenta, esta variável representa uma média das 

flutuações e faz sentido que estas se amorteçam de acordo com a relação de densidades em 

ambos os lados da interface. 

Lorencez et al (1997) apresentaram um estudo experimental e numérico do 

escoamento gás – líquido estratificado em canais retangulares. As simulações foram feitas 

com o modelo k-ε de baixos Reynolds de Akai et al (1981) para calcular a viscosidade 

turbulenta. Para o valor de k na interface propõem que a energia cinética do lado do líquido 

é dada pela contribuição das flutuações na direção axial e na direção vertical, 

 

u v
k k k= +  (77) 

 

A contribuição devida às flutuações na direção axial é proporcional à tensão cisalhante na 

interface, 

 

2
,

g

u I

l

k uτ

ρ

ρ

 
=  
 

 (78) 



4. MODELAGEM DA TURBULÊNCIA 

 

67 

 

onde ,Iuτ é a velocidade de fricção na interface. O atrito interfacial aumenta o valor das 

flutuações turbulentas na direção axial. Para o valor de 
v

k , utilizaram uma relação entre as 

flutuações turbulentas verticais e a estrutura das ondas interfaciais proposta por Akai et al 

(1981), 

 

2
2

v

h
k

T

∆ 
=  
 

 (79) 

 

onde h∆  e T são a amplitude média das ondas e o período, respectivamente.  

Este modelo foi testado no presente trabalho utilizando dados experimentais 

disponíveis na literatura, Wolf et al (2001). Como o efeito das ondas de perturbação na 

interação entre o núcleo de gás e o filme líquido é dominante sobre o efeito das ondas 

encrespadas (Belt et al., 2009; Jayanti & Hewitt, 1997), sua amplitude e freqüência foram 

usadas na Eq. (79) para avaliar a contribuição das flutuações turbulentas na direção radial. 

Foi observado que o valor obtido é duas ordens de grandeza menor que o valor de 
u

k , 

aproximadamente, e portanto sua contribuição desprezível. Entretanto, o valor de 
u

k  é da 

ordem do valor da energia cinética turbulenta na interface calculado com a Eq. (76). 

Quanto à condição para ε, Lorencez et al (1997) utilizaram a relação, 

 

3/2
,i lf

L

k

bh
ε =  (80) 

 

onde ki,lf é o valor da energia cinética turbulenta na interface do lado do líquido, hL é a 

altura do líquido e b é uma constante a ser determinada. No seu trabalho lhe atribuem o 

valor de 0,2 em função de observações experimentais, de forma a ajustar os níveis de 

turbulência medidos.  
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Neste trabalho se utiliza uma proposta similar e se impõe, 

 

3/2 3/2
, ,

, ,
i lf i gc

i lf i gc

k k
eε ε

δ δ
= =  (81) 

 

onde os valores da energia cinética turbulenta são calculados a partir da Eq. (76), e δ é a 

espessura média do filme líquido. Apesar da proposta da Eq. (81) para o valor de ε na 

interface ser similar à proposta de Lorencez et al (1997), é interessante destacar que este 

valor de ε resulta de avaliar a dissipação com a expressão do modelo k-L, Eq. (55), 

considerando a espessura do filme como comprimento de mistura característico. 

 

Proposta I 

Filme líquido Núcleo de gás 

Modelo 

k L−  low- Reynolds k ε−  

Condição na parede 0
wall

k =  --------- 

Condição na interface ,
I

i lf

lf

k
Cµ

τ

ρ
=  

3/ 2
,

,
i gc

i gc

k
ε

δ
= ,  

,
I

i gc

gc

k
Cµ

τ

ρ
=  

Condição no centro ---------- 
0

0
r

d

dr

ε

=

= , 
0

0
r

dk

dr =

=  

 

Tabela 9 – Modelos e condições de contorno utilizados na Proposta I 
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Figura 12 – Esquema da Proposta I 

A segunda proposta (Tabela 10, Figura 13) consiste em utilizar o modelo k-ε de 

baixos Reynolds de Myong & Kasagi (1990) para calcular a distribuição da viscosidade 

turbulenta tanto dentro do filme de líquido quanto no núcleo de gás. Não se alteram os 

valores das constantes nem das funções de amortecimento. Na interface se impõem as 

mesmas condições para k e ε utilizadas na Proposta I. 
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Proposta II 

Filme líquido Núcleo de gás 

Modelo 

low- Reynolds k ε−  low- Reynolds k ε−  

Condição na parede 

2

2wall

wall

d k

dr
ε ν= , 0

wall

d

dr

ε
= , 

0
wall

k =  

--------- 

Condição na interface 

3/ 2
,

,
i lf

i lf

k
ε

δ
= , ,

I
i lf

lf

k
Cµ

τ

ρ
=  

3/ 2
,

,
i gc

i gc

k
ε

δ
= ,  

,
I

i gc

gc

k
Cµ

τ

ρ
=  

Condição no centro ---------- 
0

0
r

d

dr

ε

=

= , 
0

0
r

dk

dr =

=  

 

Tabela 10 – Modelos e condições de contorno utilizados na Proposta II 

 

 
Figura 13 – Esquema da Proposta II 
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É importante destacar que se a interface ondulada é considerada como uma fonte de 

energia cinética turbulenta, então o uso das funções de amortecimento nas equações (68) - 

(70) deveria ser evitado. Porém, a posição da interface gás – líquido na maioria dos casos 

testados está dentro da região central ou “buffer layer”, indicando que a influência da 

parede ainda é importante. Para corroborar a hipótese, os casos foram simulados sem usar 

as funções de amortecimento. Quando comparados com os dados experimentais de Wolf et 

al (2001), os valores obtidos de gradiente de pressão, espessura de filme e tensão 

cisalhante na parede os superam com um erro relativo, às vezes, superior a 35%. 



 

 

 

5 VALIDAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo se apresentam a validação do algoritmo desenvolvido na Seção 3.4 e 

uma seleção de resultados obtidos com as diferentes propostas desenvolvidas na seção 

anterior para calcular a viscosidade turbulenta em um escoamento completamente 

desenvolvido em dutos verticais, em padrão anular. 

Primeiramente, a validação do algoritmo é feita comparando a solução analítica 

para o escoamento em regime laminar. O gradiente de pressão e a espessura de filme 

obtidos numericamente são inseridos na solução analítica para comparar os perfis 

numéricos e os analíticos. Em seguida, são validados os modelos de turbulência a uma e 

duas equações para escoamentos monofásicos. Finalmente, o algoritmo é utilizado para 

predizer os perfis de velocidade, a espessura de filme e o gradiente de pressão em regime 

turbulento e completamente desenvolvido, usando o modelo de Cioncolini et al (2009) e as 

Propostas I e II apresentadas na seção anterior. Os resultados são comparados com os 

dados experimentais de Wolf et al (2001). 

5.1 Escoamento laminar completamente desenvolvido 

Os perfis de velocidade obtidos com o algoritmo são comparados com os da 

solução analítica obtida com a espessura do filme e o gradiente de pressão previamente 

calculados com o algoritmo. Esta comparação tem a finalidade de validar o algoritmo 

desenvolvido, dado que não há influência de possíveis diferenças introduzidas pelos 

modelos de turbulência ou pelas correlações utilizadas para calcular a fração entranhada. A 

solução analítica das equações de conservação de quantidade de movimento para um 

escoamento laminar em padrão anular é dada pelas Equações (82) e (83):  
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( ) ( ) ( )
2 22 2

4 4gc

gc l

dP dz dP dz
u r R r R Rδ δ

µ µ

− −   = − − + − −
   

 (82) 

( ) 2 2

4lf

l

dP dz
u r R r

µ

−
 = −   (83) 

 

Os perfis de velocidade são mostrados na Figura 14 para duas relações de 

viscosidade e diferentes velocidades superficiais. Os perfis são coincidentes em todos os 

casos. Uma validação mais extensiva do algoritmo de solução é apresentada em Alvarez 

Toledo (2011), onde se considera o escoamento em desenvolvimento e plenamente 

desenvolvido. Dado que o foco do presente trabalho é na modelagem de turbulência em 

escoamento em padrão anular, as validações serão focadas nos modelos de turbulência. 
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Figura 14 – Comparação de perfis numéricos com os exatos para diferentes relações de viscosidade 

e velocidade superficial 

5.2 Validação dos modelos de turbulência para escoamento monofásico 

A seguir, se apresenta uma ampla validação dos modelos k-L a uma equação e k-ε 

de baixos Reynolds de Myong & Kasagi (1990), para escoamento monofásico, 

incompressível, completamente desenvolvido em dutos verticais. Isto persegue o objetivo 

de consolidar o entendimento destes modelos dado que serão a base das propostas 

estudadas para a modelagem da turbulência em escoamentos em padrão anular. 

As predições numéricas dos perfis de velocidade médios, energia cinética 

turbulenta, taxa de dissipação de energia cinética turbulenta e viscosidade turbulenta, são 

µc/µf = 0,1 
µc/µf = 10 µc/µf = 10 
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comparados com resultados experimentais e com resultados de solução direta da equações 

de Navier-Stokes (DNS) extraídos de Hrenya et al (1995) para números de Reynolds Re= 

7.000, 21.800, 50.000 e 500.000.  

Na Figura 15 se apresentam os perfis adimensionais de velocidade calculados 

utilizando o modelo k-ε, comparados com dados experimentais para Re = 21.800 e 

500.000. Na Figura 15-(a) se observa que para o centro do duto a velocidade é subestimada 

para Re=21.800, mas o erro relativo máximo é menor do que 4%. 

Observou-se que as condições de contorno na Eq. (69) para a taxa de dissipação ε, 

têm influência significativa na precisão e estabilidade da solução numérica. Assim, duas 

condições na parede foram comparadas: 

 

1. Condição de variável prescrita (ou de Dirichlet), 
2

2wall

wall

d k

dr
ε ν=   

2. Condição de derivada prescrita (ou de von Neumann), 0
wall

d

dr

ε
=  

 

Foi observado que com a condição de derivada prescrita na parede (Condição 2) a 

solução é mais precisa (Figura 15-(b)), para todos os tamanhos de malha testados (N = 

1.000, 4.000 e 12.000 volumes). Inclusive, para os maiores números de Reynolds (Re = 

50.000, 500.000) comparados, quando a condição 2 foi utilizada o algoritmo resultou mais 

estável, permitindo maiores refinos de malha. Como se observa na Figura 16-(b) para Re = 

500.000, foi possível colocar um maior número de pontos na sub-camada viscosa e 

melhorar a precisão da solução. 
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(b) 

Figura 15 – (a) Perfis de velocidade calculados com k-ε vs. experimental. Re = 21.800 (b) Perfis de 

velocidade calculados com k-ε vs. experimental, usando diferentes valores para ε na parede. Re = 500.000 
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(b) 

Figura 16 – (a) Perfis de velocidade em coordenadas de parede calculados com k-ε e k-L vs. 

experimental e Perfil Universal de Velocidade. Re = 7.000. (b) Perfis de velocidade em coordenadas de 

parede calculados com k-ε vs. experimental Perfil Universal de Velocidade, usando diferentes valores para ε 

na parede. Re=500.000. 
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Na Figura 16-(a) se compara o perfil de velocidades em coordenadas de parede 

obtido usando o modelo k-L e k-ε. Os dois modelos reproduzem o perfil favoravelmente. 

Fora da camada linear, o resultado obtido utilizando o modelo k-ε é mais preciso. 
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Figura 17 – Distribuição radial de k calculada com k-ε e k-L vs. DNS. Re=7.000. 

  

A Figura 17 apresenta uma comparação entre o perfil de k calculado com k-ε, k-L e 

os dados de DNS para Re=7.000. Na região próxima à parede os dois modelos predizem 

bem o gradiente, mas a distribuição para o centro do duto é melhor reproduzida pelo 

modelo k-ε. Para Re=21.800 (Figura 18-(a)) os dados são bem reproduzidos, com uma leve 

subestimação. Para Re=500.000 (Figura 18-(b)) os valores são um pouco mais 

subestimados através do duto e perto da parede não reproduz bem o gradiente.  
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(b) 

Figura 18 – Perfis radiais de k calculados com k-ε vs. experimental. (a) Re= 21.800. (a) Re= 500.000. 

 

 A distribuição radial de ε calculada com k-ε e k-L para Re=7.000 se mostra na 

Figura 19, comparada com dados de DNS, para uma região próxima à parede (r/R>0,8).  
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Figura 19 – Perfil radial de ε calculado com k-ε e k-L vs. DNS. Re=7.000. 
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Tanto os valores na parede calculados quanto a distribuição radial são bastante 

diferentes dos preditos com DNS, mas as diferenças entre os dois modelos não são muito 

significativas. Para números de Reynolds maiores não se encontraram resultados para 

comparar. 

A viscosidade turbulenta não é uma grandeza que possa ser medida diretamente, o 

seu valor é calculado a partir dos perfis de velocidade médios e das tensões de Reynolds 

medidos, através da relação, 

´ ´ t

u
u v

y
ν

∂
=

∂
 

 Na Figura 20-(a) se mostra a distribuição da viscosidade turbulenta calculada com 

k-L e k-ε para Re=7.000. As Figura 20-(b), (c) e (d) mostram a distribuição da viscosidade 

turbulenta calculada com k-ε para Re=21.800, 50.000 e 500.000, respectivamente. A 

dispersão nos dados experimentais observada na Figura 20-(d) é devido à impossibilidade 

de medir pequenos gradientes de velocidade no centro do duto. Perto da parede a 

correlação é boa em todos os casos, mas para o centro do duto os valores são 

sobreestimados para Re=21.800. As diferenças quantitativas para Re=50.000 e 500.000 

são menores.  
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(d) 

Figura 20 – (a) Distribuição da viscosidade turbulenta obtida com k-ε e k-L. Re=7.000. (b) – (d) Distribuição 

da viscosidade turbulenta obtida com k-ε vs. experimental. Re=21.800, 50.000 e 500.000 respectivamente. 

 

Em todos os casos, tanto nas predições numéricas com k-ε quanto nas curvas 

experimentais o máximo não ocorre no centro do duto. Essa é uma característica notável 

do modelo de Myong & Kasagi (1990), todos os outros modelos de baixos Reynolds 



 5. VALIDAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

80 

comparados em Hrenya et al (1995) crescem de maneira monotônica desde a parede para o 

centro, como o k-L.  

Observam-se diferenças quantitativas e qualitativas consideráveis entre os valores 

calculados e os experimentais para a viscosidade turbulenta. Entretanto, as diferenças 

observadas não parecem afetar significativamente os perfis de velocidade. Comparações 

entre diferentes modelos para baixos Reynolds apresentadas em Hrenya et al (1995) 

mostram um comportamento similar para a viscosidade turbulenta, porém, da mesma 

maneira, fornecendo perfis de velocidades precisos, quando comparados com valores 

experimentais. Ainda, estes modelos têm sido utilizados com sucesso para predizer 

variáveis como tensão cisalhante na parede e perda de carga.  

 Os modelos foram validados com sucesso para um amplo intervalo de números de 

Reynolds. O modelo k-L tem melhor desempenho próximo da parede que para o centro do 

duto, fato que deverá ser levado em conta na hora de ser utilizado para calcular a 

viscosidade turbulenta em escoamento em padrão anular. 

5.3 Escoamento turbulento em padrão anular 

O algoritmo desenvolvido foi utilizado, juntamente com os modelos de turbulência 

modificados, apresentados no Capítulo 4, para se obter os parâmetros hidrodinâmicos em 

um escoamento anular ar – água completamente desenvolvido, com fluxos mássicos de 

líquido no intervalo de 71 – 154 kg/m2s e 10 – 120 kg/m2s para o ar, em correspondência 

com os dados experimentais apresentados em Wolf et al (2001).  

A base de dados experimental foi obtida em um duto vertical de 31,8 mm de 

diâmetro e 10,8 m comprimento, com uma pressão na entrada de 2,38 bar e 25°C. Foram 

medidso a espessura média de filme, a vazão de líquido que escoa pelo filme, o gradiente 

de pressão, a tensão de cisalhamento na parede, e as características das ondas, com o 

objetivo de estudar a evolução do filme e o desenvolvimento deste padrão de escoamento.  

É importante salientar que as observações experimentais revelaram que nem todos 

os parâmetros medidos atingem valores de equilíbrio na mesma distância desde a entrada, 

como se explica a seguir. 
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Por exemplo, para baixas vazões de gás o gradiente de pressão atinge um valor 

constante após um comprimento equivalente a 100 diâmetros, aproximadamente; no 

entanto, para altas vazões de gás e de líquido os valores continuam mudando inclusive 

após 300 diâmetros (quase o comprimento total da seção de teste). A tensão de 

cisalhamento segue as mesmas tendências que o gradiente de pressão. 

Contrário ao gradiente de pressão, a vazão de líquido que escoa pelo filme 

praticamente não varia após 100 diâmetros para altas vazões de gás e líquido. Isto é devido 

a que os processos de entranhamento e deposição se intensificam e a condição de equilíbrio 

hidrodinâmico se alcança em distâncias menores.  

A espessura média do filme mostra maiores variações que os outros parâmetros, 

principalmente na região próxima à entrada. Quanto ao valor de equilíbrio, o 

comportamento é similar ao da vazão de líquido que escoa pelo filme. Para altas vazões de 

gás e líquido, permanece quase constante após 120 diâmetros, no entanto, para vazões 

menores, as variações são mais significativas. 

A seguir se apresentam comparações dos valores calculados do gradiente de 

pressão, tensão de cisalhamento e espessura de filme com os dados experimentais, usando 

o modelo algébrico de Cioncolini et al (2009) e as Propostas I e II desenvolvidas neste 

trabalho para calcular a distribuição da viscosidade turbulenta. Os resultados são mostrados 

nas Figura 21, 22 e 23. 
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(c) 

Figura 21 – Gradiente de pressão calculado vs. Experimental de Wolf et al (2001). (a) Modelo de 

Cioncolini et al (2009). (b) Proposta I. (c) Proposta II. 

 

 Em geral, o desempenho dos três modelos analisados é favorável e os três 

apresentam as mesmas tendências. Na Figura 21 se observa que o modelo de Cioncolini et 

al (2009) e as duas Propostas sobreestimam o gradiente de pressão para altas vazões de 

líquido (acima 60 kg/m2s, aproximadamente). A tendência é ainda mais acentuada para as 

maiores vazões de gás, mas nestes casos os valores medidos experimentalmente ainda 

apresentam variações no comprimento, isto é, o escoamento ainda não se encontra em 

equilíbrio. A Proposta I apresenta os maiores desvios, com um erro relativo de até 40%. 
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(c) 

Figura 22 – Tensão cisalhante na parede calculada vs. experimental de Wolf et al (2001) (a) 

Modelo de Cioncolini et al (2009). (b) Proposta I. (c) Proposta II. 

 

 Na Figura 22 observa-se, tal como acontece com as observações experimentais, que 

o comportamento da tensão de cisalhamento é semelhante ao do gradiente de pressão. 

Outra vez a Proposta I é a que tem maiores desvios. Para vazões de gás de 71 e 97 kg/m2s 

as predições são bem similares nos três casos. 

 Em contrapartida, como se observa na Figura 23, a espessura de filme é 

subestimada para vazões de gás de 71 e 97 kg/m2s, com um melhor desempenho das 

Propostas I e II. Em geral, as predições da espessura de filme são mais precisas quando se 

utiliza a Proposta II, e o erro diminui para altas vazões de gás. Novamente, os valores 

experimentais para as vazões menores de gás podem não ser os de equilíbrio e justificar as 

discrepâncias  
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(c) 

Figura 23 – Espessura de filme calculada vs. experimental de Wolf et al (2001) (a) Modelo de Cioncolini et 

al (2009). (b) Proposta I. (c) Proposta II. 

 

A Figura 24 mostra os perfis de velocidade calculados utilizando as Propostas I e II 

e o modelo de Cioncolini et al (2009), tanto no núcleo de gás (Figura 24-(a)) quanto no 

filme de líquido (Figura 24-(b)), para o caso com fluxos mássicos de gás e liquido, 

respectivamente, de 71 e 80 kg/m2s. O comportamento para outros fluxos mássicos é 

semelhante. Inclui-se também na Figura 24-(a) o perfil de velocidade calculado para um 

escoamento monofásico equivalente. É de comum acordo na literatura (Gill et al, 1964; 

Abolfadl & Wallis, 1986; Kishore & Jayanti, 2004; Cioncolini et al, 2009) que a 

distribuição de velocidade no escoamento anular apresenta uma distribuição com pico mais 
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acentuado na região central do duto, em relação aos encontrados em um escoamento 

turbulento monofásico.  

No núcleo de gás, os perfis calculados com as Propostas I e II são praticamente 

coincidentes para as duas propostas, e são mais “bicudos” que o perfil monofásico. O perfil 

calculado com o modelo de Cioncolini et al (2009) é mais plano do que os outros, como 

conseqüência de uma distribuição de viscosidade turbulenta linear.  
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(b) 

Figura 24 – Perfis de velocidade calculados usando as Propostas I e II e o modelo de Cioncolini et al (2009). 

(a) Núcleo de gás. (b) Filme de líquido 

 

Este fato é destacado no próprio artigo de Cioncolini et al. (2009) e justificado 

como sendo uma conseqüência de ter assumido a hipótese de que a distribuição das 

gotículas entranhadas é uniforme através do núcleo, quando na realidade existe uma maior 

concentração de gotas com menor velocidade próximo da interface do que no centro do 

duto. Entretanto Kishore & Jayanti (2004) e outros autores, atribuem esta forma dos perfis 

de velocidade a uma tensão cisalhante maior na interface, que seria equivalente a se o 

núcleo de gás escoasse em um duto mais rugoso. Isto será discutido melhor nos parágrafos 

subseqüentes. 

No entanto, na formulação das Propostas I e II, e mesmo na abordagem adotada, 

supõe-se uma distribuição uniforme de gotas no núcleo, escoando com a mesma 

velocidade que o gás. Logo, assume-se que a deficiência está na própria formulação do 

modelo, talvez nas hipóteses adotadas em relação ao comprimento característico. 
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Na Figura 24-(b) se observa que o perfil calculado a partir do modelo de Cioncolini 

et al (2009) é linear, dado pelo fato de assumir uma viscosidade efetiva constante através 

do filme. A forma dos perfis calculados com as Propostas I e II também é similar no filme. 

 

0.1 1 10

y+

0

10

20

u+

Fluxo mássico ar - água
71 - 80 kg/m2s

Perfil Universal

Proposta II - k-ε

Cioncolini et al (2009)

 

(a) 

0.1 1 10

y+

0

10

20

u+

Fluxo mássico ar - água
154 - 60 kg/m2s

Perfil Universal

Proposta II - k-ε

Cioncolini et al (2009)

 

(b) 

Figura 25 – Perfis de velocidade em coordenadas de parede obtidos com a Proposta II e o modelo de 

Cioncolini et al (2009) comparados com o Perfil Universal de Velocidade de Whalley (1987).  

(a) Caso 71-80 kg/m2s (b) Caso 154-60 kg/m2s. 

 

Na Figura 25 se comparam os perfis de velocidade em coordenadas de parede 

obtidos com a Proposta II e o modelo de Cioncolini et al (2009), com o Perfil Universal de 

Velocidade de Whalley (1987), adequado para o escoamento em padrão anular, Eq. (84), 
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 Apresentam-se dois casos representativos, a Figura 25-(a) corresponde a um caso 

com espessura de filme líquido grande e a Figura 25-(b) a um filme fino. Em ambos os 

casos, a espessura calculada com o modelo de Cioncolini et al (2009) e a Proposta II foi 

similar, 0,269 mm e 0,278 mm. Entretanto, observa-se que os perfis calculados com os 

modelos propostos neste trabalho, recuperam muito melhor o perfil universal de 

velocidades (Eq. (84)), inclusive fora da região linear. 
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Figura 26 – Perfis de velocidade calculados com a Proposta II. (a) Duas vazões de gás com vazão de líquido 

constante, comparados com Kishore & Jayanti (2004). (b) Duas vazões de líquido com vazão de gás 

constante. 

 

 A Figura 26 mostra a influência da relação de vazões na forma do perfil de 

velocidade. Na Figura 26-(a) se mostram os perfis para a mesma vazão de líquido e duas 

vazões de gás, e os perfis para uma vazão de gás com duas vazões de líquido se apresentam 

na Figura 26-(b). Observa-se que à medida que a vazão de gás aumenta, o perfil é mais 

plano. Isto coincide com as observações experimentais de Gill et al (1964) e as simulações 

numéricas de Kishore & Jayanti (2004). Note-se que no segundo caso o perfil é mais plano 

quanto menor é a vazão de líquido. 

 Kishore & Jayanti (2004) explicam este fenômeno em termos da rugosidade efetiva 

que o filme de líquido aporta ao gás, enxergando o escoamento dentro do núcleo de gás 

como um escoamento monofásico em dutos com parede rugosa. À medida que a vazão de 

líquido aumenta a espessura de filme é maior, e conseqüentemente espera-se uma 

rugosidade equivalente maior. Isto significa que o perfil será mais “bicudo”, em 

concordância com o que se espera em dutos rugosos, Schlichting (1979). Por outro lado, 

quando a vazão de gás se incrementa para a mesma vazão de líquido o entranhamento 

também aumenta, significando uma vazão menor escoando pelo filme. Então, a espessura 

diminui e a rugosidade equivalente é menor. 
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 Como já fora antecipado, esta mudança nos perfis com relação ao perfil 

monofásico, é devido à variação da tensão de cisalhamento na interface. Sem necessidade 

de incluir explicitamente na formulação a rugosidade equivalente, a solução simultânea das 

equações garantindo a continuidade da tensão cisalhante na interface, reproduz este 

fenômeno. 
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Figura 27 – Perfis de k calculados com as Propostas I e II. (a) Núcleo de gás. (b) Filme de líquido 

 

As Figura 27 e 28 mostram as distribuições de k e de ε no núcleo de gás e no filme 

de líquido. A condição de contorno para energia cinética turbulenta na interface relaciona o 

valor de k com a tensão de cisalhamento interfacial. Os perfis de k (Figura 27-(a)) e de ε 

(Figura 28-(a)) no núcleo de gás, calculados com as Propostas I e II serão semelhantes se 

as predições de δ e τI são similares. Isto é porque a única influência no núcleo de gás do 

modelo utilizado no filme de líquido, será dada pelos valores resultantes destes parâmetros 

para cada proposta, uma vez que o mesmo modelo de turbulência é utilizado no núcleo de 

gás em ambos as propostas. 

Por outro lado, dentro do filme de líquido, as distribuições de k e ε são diferentes, 

(Figura 27-(b) e Figura 28-(b)). Infere-se também da Figura 27-(b) que, como era de se 

esperar, os valores de δ e ki,lf calculados com uma e outra proposta são praticamente os 

mesmos. 
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(b) 

Figura 28 – Perfis de ε calculados com as Propostas I e II. (a) Núcleo de gás. (b) Filme de líquido. 

 

 As distribuições de k e de ε para um filme com espessura maior são mostrados na 

Figura 29. Aqui os perfis de k são similares enquanto que os de ε não o são.  
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(b) 

Figura 29 – Perfis de k e ε calculados com as Propostas I e II para o caso 71-60 kg/m2s com maior 

espessura de filme. (a) Núcleo de gás. (b) Filme de líquido. 
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(b) 

Figura 30 – Dependência do nível de turbulência da tensão do cisalhamento. (a) Distribuição de k 

no filme de líquido. (b) Distribuição de ε no filme de líquido. 

 

A condição de k na interface, Eq. (76), utilizada para resolver a equação de 

transporte de k, Eq. (68), nas Propostas I e II impõe que o valor da energia cinética 

turbulenta na interface é proporcional à tensão de cisalhamento. A Figura 30 mostra o 

perfil de k dentro do filme de líquido para dois casos com espessura de filme similar. 

Quando a vazão de gás aumenta, a intensidade da turbulência dentro do filme de líquido se 

incrementa, uma vez que a tensão de cisalhamento interfacial é maior. Estas observações 

estão em concordância com os resultados de Lorencez et al (1997) que estudaram o 

escoamento gás – líquido em padrão estratificado. 

As Figura 31 e Figura 32 comparam a distribuição radial da viscosidade efetiva 

calculada com as Propostas I e II e o modelo de Cioncolini et al (2009) para um caso com 

filme espesso e filme fino, respectivamente. Nas Figura 31-(b) e Figura 32-(b) inclui-se a 

viscosidade calculada com o modelo de van Driest, Eq. (14). Observa-se que a distribuição 

calculada com o modelo de Cioncolini et al (2009) é linear, e comparado com as Proposta I 

e II, sobreestima o valor da viscosidade para o centro do duto. A causa desta distribuição, o 

perfil de velocidade no núcleo de gás é mais plano, pois a viscosidade é menor próximo da 

interface e muito maior no centro do duto. 

Dentro do filme de líquido, o modelo de Cioncolini et al (2009) prediz uma 

viscosidade efetiva constante. Como conseqüência, o perfil de velocidade é linear. Os 

outros três casos amortecem corretamente a viscosidade turbulenta a zero na parede, o 



 5. VALIDAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

91 

valor da ordenada corresponde ao valor da viscosidade molecular da água que escoa pelo 

filme.  
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(b) 

Figura 31 – Distribuição radial de viscosidade efetiva calculada com as Propostas I e II e o modelo 

de Cioncolini et al (2009) para 71-60 kg/m2s. (a) Núcleo de gás. (b) Filme de líquido. 
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(b) 

Figura 32 – Distribuição radial de viscosidade efetiva calculada com as Propostas I e II e o modelo 

de Cioncolini et al (2009) para 154-60 kg/m2s. (a) Núcleo de gás. (b) Filme de líquido. 
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O modelo algébrico de van Driest e a Proposta I sobreestimam muito o valor da 

viscosidade na interface. Não se observam grandes diferenças qualitativas entre o caso com 

espessura de filme grande (Figura 31) e fino (Figura 32). 

Outra característica interessante da resolução do perfil de velocidade no filme é que 

permite calcular a distribuição da tensão cisalhante. Na Tabela 11 se apresentam os valores 

da tensão cisalhante na parede e na interface calculados com a Proposta II, para diferentes 

fluxos mássicos. À medida que a espessura do filme aumenta, a diferença entre os dois 

valores é maior. Para apoiar os valores calculados incluem-se também os valores da tensão 

cisalhante na interface obtidos usando a correlação de Wallis (1969), que estão em boa 

concordância.  

Algumas abordagens na literatura assumem que a tensão cisalhante é constante 

através do filme de líquido. Nos casos apresentados na tabela, a diferença máxima supera 

14%, para os casos com maior espessura. Assim, utilizar esta hipótese implicaria introduzir 

erros dessa ordem quando a espessura de filme não for suficientemente pequena. 

 

Fluxo de massa 

ar-água [kg/m2s] 

Caso 1 

71-60 

Caso 2 

97-40 

Caso 3 

124-40 

Caso 4 

154-40 

δ [mm] 0,251 0,156 0,110 0,082 

τw [Pa] 15,97 21,18 31,31 44,39 

τI [Pa] 18,28 24,31 32,23 45,13 

Diferença relativa 14,5% 14,8% 2,9% 1,6% 

τWallis [Pa] 19,08 24,07 32,54 44,46 

Tabela 11 – Comparação da tensão de cisalhamento na parede e na interface, e a tensão de cisalhamento de 

Wallis (1969). 

 



 

 

 

6 COMENTÁRIOS FINAIS 

O presente trabalho foi realizado no contexto do desenvolvimento de um modelo 

para resolver o problema hidrodinâmico e da transferência de calor em escoamentos em 

padrão anular em dutos verticais. O foco desta dissertação é a modelagem da turbulência 

em um escoamento completamente desenvolvido em padrão anular, em dutos verticais, e o 

desenvolvimento de um algoritmo de solução das equações de conservação que governam 

o sistema. Em Alvarez Toledo (2011) se complementa este trabalho com o estudo do 

escoamento anular em desenvolvimento considerando os fenômenos de entranhamento e 

deposição, e a transferência de calor.  

Neste trabalho foi implementado com sucesso um algoritmo de solução para 

resolver o problema hidrodinâmico em um escoamento gás – líquido em dutos verticais em 

padrão anular. As equações de conservação são resolvidas iterativamente para obter os 

perfis de velocidade, o gradiente de pressão, e a espessura média do filme. Para o 

fechamento das equações de governo apresentaram-se duas propostas para o cálculo da 

distribuição da viscosidade turbulenta através do duto, baseadas em modelos de turbulência 

diferenciais. Foram apresentadas duas propostas de modificação dos modelos k-ε e k-L, já 

aplicados com sucesso em escoamentos estratificado gás – líquido e em modelos 

simplificados para escoamento anular, para adequá-los ao cálculo dos escoamentos em 

padrão anular, sem a utilização de correlações para o atrito interfacial ou ajustes 

experimentais de novas constantes além das próprias dos modelos k-ε e k-L. A primeira, 

Proposta I,  consiste em utilizar o modelo k-L para calcular a viscosidade turbulenta no 

filme de líquido, e o modelo k-ε no núcleo de gás. A alternativa, Proposta II, é usar o 

modelo k-ε para o domínio todo. Em ambos os casos foi preciso especificar condições na 

interface para k e ε. Dada a semelhança entre os padrões de escoamento, se utilizam idéias 

usadas em trabalhos para gás – líquido estratificado.  
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A condição para k relaciona a energia cinética turbulenta a cada lado da interface 

com a tensão de cisalhamento interfacial, resultando em uma relação de valores de k 

proporcional a relação de densidades a ambos os lados da interface. Esta condição de 

caráter físico implica que não há coerência nas estruturas turbulentas em ambos os lados da 

interface. Existem estudos e observações experimentais que apóiam a hipótese.  

Em relação à condição para ε, não existe consenso geral na literatura. Na maioria 

dos casos, o uso de uma ou outra condição é justificado na prévia utilização com sucesso 

por algum outro autor. Neste trabalho, a condição para ε utilizada contempla a escala 

característica da turbulência no filme de líquido, incorporando a física do escoamento no 

modelo. 

O algoritmo de solução e as propostas de modificação dos modelos de turbulência 

apresentadas foram validados com sucesso usando dados experimentais disponíveis na 

literatura. O desempenho dos modelos com as modificações propostas foi também avaliado 

com base no modelo algébrico de turbulência para escoamento anular gás – líquido de 

Cioncolini et al (2009), que mostrou bom desempenho, porem é calibrado para o 

escoamento de ar e água, e comparando com resultados de outros trabalhos similares (Gill 

et al, 1964; Abolfadl & Wallis, 1986; Kishore & Jayanti, 2004). Desta análise surgem 

conclusões interessantes, tanto em relação à performance quanto nas possibilidades que 

esta abordagem oferece: 

• Os resultados experimentais são bem reproduzidos. Quando comparados 

com os dados experimentais, as predições de gradiente de pressão, tensão de 

cisalhamento e espessura média de filme são satisfatórias.  

• A variação da forma do perfil de velocidade turbulento em função das 

diferentes combinações de fluxos mássicos é bem capturada. 

• A dependência da intensidade da turbulência dentro do filme de líquido com 

o cisalhamento produzido pelo escoamento de gás é considerada no modelo 

e verificada nos resultados. 

• A abordagem permite uma descrição detalhada do filme de líquido. Obtêm-

se os perfis de velocidade, de tensão cisalhante, da energia cinética 

turbulenta e da taxa de dissipação, e a distribuição radial da viscosidade 

turbulenta, o que permite a fácil extensão para problemas envolvendo 

transferência de calor. 



6 Comentários finais 

 

95 

A performance global da Proposta II é superior ao da Proposta I e a do modelo de 

proposto por Cioncolini et al (2009). Em Alvarez Toledo (2011) esta se utiliza, com 

excelentes resultados, a Proposta II aqui apresentada para calcular a distribuição da 

viscosidade turbulenta em um escoamento anular, vapor – líquido de refrigerante R22, e 

estimar corretamente o coeficiente de transferência de calor. O modelo de Cioncolini et al 

(2009) mostrou-se inapropriado, devido à predição inadequada da distribuição de 

viscosidade turbulenta. 

Para dar continuidade ao trabalho de pesquisa, propõe-se como primeiro passo a 

extensão da Proposta II para ser usada em escoamento anular em desenvolvimento, 

complementando o trabalho de Alvarez Toledo (2011).  

Propõe-se realizar um estudo mais aprofundado da estrutura da turbulência no filme 

de líquido e na interface, para o escoamento anular gás – líquido, envolvendo técnicas 

experimentais e de simulação direta. Isto permitiria desenvolver condições adequadas para 

k e ε na interface que levem em conta a estrutura das ondulações. Esta metodologia já foi 

utilizada em escoamento gás – líquido estratificado. 

Finalmente deixa-se também como proposta e extensão deste modelo para 

escoamento anular horizontal. Isto implica em estender o modelo para um problema 3-D, 

parabólico, uma vez que a hipótese de axissimetria não é cumprida neste caso. 
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