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Resumo 

 

 

O padrão anular é uma das morfologias que predominam em sistemas de transporte 

e conversão de energia e, por esse motivo, um dos mais importantes em escoamentos 

multifásicos em dutos. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e 

implementação de um algoritmo numérico para predizer as características hidrodinâmicas e 

térmicas para escoamento vertical ascendente em padrão anular. O algoritmo numérico é 

complementado com a modelagem física de diferentes fenômenos característicos deste 

padrão, como a turbulência, o entranhamento e deposição e a mudança de fase. 

Para o desenvolvimento do modelo numérico se considera que a difusão da 

quantidade de movimento e energia na direção axial é desprezível. Assim, as equações 

médias no tempo são resolvidas na forma parabólica, como um problema de marcha no 

espaço, para obter os perfis de velocidade e temperatura para cada posição axial, junto com 

parâmetros globais, como o gradiente de pressão e a espessura média do filme e sua 

mudança ao longo do duto.  

O modelo é validado, primeiramente, para escoamento laminar plenamente 

desenvolvido, sem entranhamento e com transferência de calor na região de entrada 

térmica. Em seguida, é realizada uma validação para escoamento turbulento, plenamente 

desenvolvido e com gotas entranhadas, escoamento turbulento em desenvolvimento 

hidrodinâmico, e, finalmente, escoamento turbulento com transferência de calor e mudança 

de fase. Também se realiza uma comparação sistemática das diferentes correlações mais 

utilizadas na literatura para avaliar o entranhamento de gotas. 
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Abstract 

 

 

Annular flow is the prevailing pattern in transport and energy conversion systems and 

therefore, one of the most important patterns in multiphase flow in ducts. The correct 

prediction of the pressure gradient and heat transfer coefficient is essential for optimizing 

the system’s capacity. The objective of this work is to develop and implement a numerical 

algorithm capable of predicting hydrodynamic and thermal characteristics for upflow, 

vertical, annular flow. The numerical algorithm is then complemented with the physical 

modeling of phenomena that occurs in this flow pattern. These are, turbulence, entrainment 

and deposition and phase change.  

For the development of the numerical model, axial diffusion of heat and momentum 

is neglected. In this way the time-averaged equations are solved in their parabolic form 

obtaining the velocity and temperature profiles for each axial step at a time, together with 

the global parameters, namely, pressure gradient, mean film thickness and heat transfer 

coefficient, as well as their variation in the axial direction.  

The model is validated for the following conditions: fully-developed laminar flow with 

no entrainment; fully developed laminar flow with heat transfer, fully-developed turbulent 

flow with entrained drops, developing turbulent annular flow with entrained drops, and 

turbulent flow with heat transfer and phase change. 
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1   Introdução 

 

 

Os escoamentos multifásicos têm uma grande importância em diversos setores da 

indústria como a de processos químicos, sistemas de transformação e produção de energia, 

plantas nucleares, petroquímica, petróleo e transporte de hidrocarbonetos. Apesar destas 

indústrias existirem há muitos anos, as metodologias de cálculo dos parâmetros importantes 

para projetos de sistemas envolvendo escoamentos multifásicos ainda são imprecisas e por 

vezes pouco confiáveis.  

Dentre os principais parâmetros termo-fluidodinâmicos de interesse em projetos de 

engenharia, destacam-se entre os mais importantes a queda de pressão em dutos, 

necessária para uma correta especificação de sistemas de transporte, e a taxa de 

transferência de calor para sistemas não adiabáticos. Quando o sistema de fluidos é 

multifásico, os diversos fenômenos envolvidos neste tipo de sistemas incrementam a 

complexidade do cálculo. Devido a isto, os métodos de cálculo na indústria ainda são 

fortemente baseados em correlações empíricas.  

Para compreender a importância de modelar os problemas reais que envolvem 

escoamentos multifásicos corretamente, três exemplos concretos de enorme interesse 

mundial, nas indústrias nuclear, de petróleo e eletrônica, são a seguir descritos.  

Uma parte importante das pesquisas em escoamentos multifásicos tem sido 

desenvolvida no auge da indústria nuclear. Evidentemente, o estudo de processos de 

resfriamento em reatores nucleares, onde a ebulição de água produz escoamento de duas 

fases, requer uma alta precisão para evitar acidentes. O cálculo dos parâmetros 

hidrodinâmicos é de vital importância para o posterior cálculo da transferência de calor no 

reator. 
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A indústria de petróleo também é responsável pelo desenvolvimento de modelos 

para o estudo de escoamentos multifásicos. Em geral, as plantas de processamento não 

estão localizadas próximas dos poços de extração. Isto exige um sistema de interconexão por 

dutos para transportar os fluidos extraídos. A natureza do transporte é inerentemente 

multifásica devido à existência de gás, areia e água em poços de petróleo. Além destas fases, 

a queda de pressão e as variações de temperatura ocasionadas nos dutos podem produzir 

deposições de hidratos, parafinas e outros sólidos. Estas deposições podem dificultar o 

transporte ou até bloqueá-lo. Também, em linhas de gás, as mudanças de pressão e 

temperatura podem produzir formação de hidratos e condensação dos componentes mais 

pesados, aumentando o atrito e a queda de pressão.  

Com relação à indústria eletrônica, o seu vertiginoso crescimento exige a procura de 

dispositivos cada dia menores e mais poderosos. A refrigeração dos componentes 

eletrônicos é um dos limites no tamanho dos equipamentos, já que a demanda do mercado 

requer maiores capacidades de processamento, o que requer maior remoção de calor, e 

menores tamanhos (isto é, maiores fluxos de calor). A refrigeração por escoamentos de duas 

fases tem surgido como uma alternativa bem sucedida, já que aproveita o calor latente da 

mudança de fase para a remoção de calor. Duas técnicas estão sendo estudadas 

principalmente: refrigeração em micro canais, que envolve escoamentos em dutos, foco 

deste trabalho, e refrigeração por spray. Provavelmente, este assunto seja um dos mais 

importantes em vistas ao futuro no universo dos escoamentos multifásicos.  

 

1.1  Motivação 

Para desenvolver modelos e estudar os escoamentos multifásicos se utilizam as três 

metodologias cientificas clássicas: (1) a teórica, procurando soluções analíticas para os 

problemas mais simples, (2) a experimental, que procura reproduzir situações reais em 

escala de laboratório, e (3) a computacional, que aproveita o importante crescimento da 

capacidade computacional nas últimas duas décadas para resolver equações complexas que 

governam os escoamentos multifásicos.  
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Dada a complexidade dos fenômenos que envolvem os escoamentos multifásicos, 

soluções analíticas são restritas, em geral, a modelos extremante simplificados e com 

intervalo de aplicação limitado. No caso do estudo experimental, geralmente é necessária 

uma infra-estrutura grande e custosa ou, em alguns casos, as condições reais são impossíveis 

de reproduzir em escala de laboratório. Também existem metodologias combinadas que 

tentam ampliar o intervalo de aplicação de soluções analíticas ou experimentais, obtendo 

soluções "semi-analíticas" ou "semi-empíricas", que são soluções analíticas que utilizam 

parâmetros ajustáveis avaliados experimentalmente.  

Devido ao crescimento da capacidade de processamento dos computadores, o 

desenvolvimento de modelos computacionais tem surgido com grande força nos últimos 

anos, procurando resolver as equações governantes do escoamento com hipóteses menos 

restritas do que os modelos analíticos (apesar de sempre serem necessárias hipóteses 

simplificadoras).  

Como será descrito nas seções seguintes, nos escoamentos em dutos as fases 

adquirem diferentes morfologias dependendo de vários parâmetros como velocidades 

superficiais e propriedades dos fluidos (densidade, viscosidade e tensão superficial). Dentre 

os diversos padrões de escoamentos de sistemas gás-líquido em dutos, o padrão anular é o 

mais importante. Este padrão tem grande ocorrência em trocadores de calor com mudança 

de fase, como evaporadores ou condensadores, em sistemas de elevação e transporte de 

petróleo, onde a perda de carga provoca evaporação de componentes leves, dependendo 

das condições de pressão e temperatura. Seu alto coeficiente de transferência de calor por 

convecção o faz desejável em processos de transferência de calor com mudança de fase, 

como os que acontecem em sistemas de refrigeração ou centrais de vapor ou nucleares. 

Além disso, é o padrão que prevalece antes do fluxo de calor crítico (critical heat flux, CHF) 

ser atingido, o que justifica seu amplo estudo quando se trata de segurança em reatores 

nucleares ou caldeiras, por exemplo.  

No caso de sistemas líquido-líquido, estes adotam, em geral, morfologias diferentes 

do que os sistemas gás-líquido devido ao diferente efeito da gravidade sobre as fases. 

Entretanto, alguns padrões são muitos similares, como é o caso específico do padrão anular. 

Este padrão em sistemas líquido-líquido atraiu o interesse da indústria do petróleo devido à 
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já provada melhora da eficiência do transporte de óleos pesados lubrificados com um filme 

de água. A lubrificação é feita injetando água lateralmente na parede do duto como um 

filme, para que o óleo pesado de maior viscosidade escoe no centro (Gosh et al., 2009). 

Assim, a perda de carga por atrito cai bruscamente, diminuindo o custo de transporte. Outro 

benefício procurado com esta técnica de transporte é evitar corrosão e incrustação de sais 

em dutos que transportam soluções aquosas, colocando um fluido não corrosivo imiscível 

escoando em forma de um filme pelas paredes do duto.  

Apesar de ambos os sistemas, gás-líquido e líquido-líquido, terem natureza ou origem 

completamente diferente, a morfologia das fases é similar em ambos os casos e, portanto, 

as equações governantes e condições de fechamento, como as condições na interface, são 

similares para os dois sistemas. Assim, quando algoritmos numéricos são desenvolvidos para 

a resolução destas equações, é possível modelar ambos os sistemas utilizando a mesma 

abordagem geral. Certamente, as diferenças importantes aparecem no momento de 

modelar os diferentes fenômenos específicos de cada sistema. Desta forma, um algoritmo 

numérico que contemple ambos os sistemas pode ser implementado, desde que todos os 

fenômenos particulares a cada tipo de sistema sejam levados em consideração.  

Neste contexto, dada a importância do padrão anular e as vantagens do seu estudo 

através de métodos numéricos, surge a motivação deste trabalho que tem como objetivo o 

desenvolvimento de um modelo numérico para escoamento em padrão anular com 

transferência de calor e massa.  

 

1.2  Sistemas multifásicos 

Um sistema é considerado multifásico se nele coexistem duas ou mais fases 

misturadas por cima do nível molecular. Em termos de modelagem, o conceito de fase não 

se refere unicamente à fase no sentido termodinâmico, mas também à morfologia da 

mesma. Uma fase é chamada de contínua quando ocupa regiões contínuas do espaço, e 

chamada de dispersa quando ocupa regiões descontínuas. A fase contínua deve ser líquida 

ou gasosa e a fase dispersa formada por partículas. As partículas podem ser sólidas, líquidas 
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(gotas) ou gasosas (bolhas). Por exemplo, em um escoamento gás-líquido em padrão anular, 

o qual será descrito com maiores detalhes na seção 2.1, o líquido escoa em forma de gotas 

dispersas na fase contínua gasosa, e em forma contínua no filme adjacente à parede, sendo 

cada caso uma fase diferente em termos de modelagem. Também, em sistemas poli- 

dispersos, quando a fase dispersa tem uma distribuição de tamanho com amplo espectro, 

diferentes faixas de tamanhos de gotas ou bolhas podem ser consideradas diferentes fases 

quando são modeladas.  

A classificação dos sistemas multifásicos pode ser feita de diferentes formas 

(Brennen, 2005). Uma delas é de acordo com o estado físico das fases sólido-líquido, sólido-

gás, líquido-líquido e gás-líquido. A classificação provavelmente mais relevante para fins de 

modelagem é feita de acordo com as características da mistura e o grau de separação dos 

componentes. A classificação mais geral é a que divide aos padrões entre os chamados 

dispersos e os chamados de fases separadas. Os padrões dispersos são aqueles que têm uma 

fase, ou componente, completamente distribuído como bolhas, gotas ou partículas, dentro 

de outra fase contínua. Por outro lado, os padrões de fases separadas consistem em duas ou 

mais fases escoando em correntes paralelas, separadas por uma interface bem definida.  

Dentro das duas classificações dadas é possível encontrar diferentes graus de mistura 

das fases. O limite assintótico dentro dos padrões dispersos acontece quando as partículas 

são infinitesimais e estão distribuídas homogeneamente. Em uma situação real, quando as 

partículas são o suficientemente pequenas, são arrastadas com a mesma velocidade que a 

fase contínua. A partir desta condição de escoamento, é definido o modelo homogêneo, que 

considera que a velocidade relativa entre as fases é nula. Sob esta consideração, não é 

necessária a utilização de uma equação de conservação média local para cada fase, e uma 

única equação de conservação é representativa para a mistura dentro do volume de 

controle. Este modelo é muitas vezes utilizado em cálculos de engenharia, mesmo em casos 

onde esta hipótese não representa a física do problema real. Na literatura da dinâmica dos 

fluidos computacional (CFD), este conceito é também utilizado na modelagem de fases 

completamente separadas, como por exemplo, no caso de escoamentos estratificados. 

Embora nestes casos as velocidades médias das fases separadas não sejam necessariamente 

as mesmas, nas equações locais instantâneas considera-se que para cada volume de 
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controle existe uma única velocidade, pois em cada volume de controle do domínio existe 

uma única fase, a exceção daqueles volumes na região da interface. 

 

1.3  Padrões de escoamento bifásico em dutos 

Os processos de transferência de quantidade de movimento, calor e massa entre as 

fases são dominados pela distribuição e morfologia das mesmas. Assim, o primeiro passo na 

modelagem de escoamentos multifásicos é certamente a identificação da configuração 

morfológica das fases dada pelo tipo de padrão de escoamento. 

Alguns dos padrões mais comuns em escoamento de sistemas gás-líquido em dutos 

verticais são descritos a seguir.  

(i) escoamento de bolhas : o gás está presente no líquido em forma de bolhas 

pequenas;  

(ii) escoamento slug: grandes bolhas individuais de gás em forma de bala, 

chamadas bolhas de Taylor, escoam dentro do líquido periodicamente 

separadas por regiões contínuas de líquido (slugs); 

(iii) escoamento agitado: o gás escoa de maneira caótica e altamente transiente 

dentro do líquido que é deslocado contra as paredes;  

(iv) escoamento anular: o líquido ocupa a região adjacente à parede do duto e o 

gás escoa pelo centro transportando parte do líquido em forma de gotas. A 

interface é composta por dois tipos de onda, alta e baixa amplitude, sendo 

que as de alta amplitude são as responsáveis pela transferência de líquido 

desde o filme ao núcleo (maiores detalhes são descritos no capítulo 2);  

(v) escoamento disperso ou de névoa (mist): as gotas de líquido são a fase 

dispersa e escoam em um meio gasoso contínuo.  

Os padrões descritos são identificados na Figura 1 para melhorar a compreensão.  
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Figura 1: Padrões gás-líquido em dutos verticais (Brennen, 2005) 

 

Em dutos horizontais, os padrões podem mudar devido à assimetria causada pela 

ação da gravidade. Os padrões típicos são descritos a seguir. 

(i) escoamento de bolhas : o gás está presente no líquido em forma de bolhas 

pequenas que escoam pela parte superior do duto. Quando a fração de 

vazio (concentração de bolhas) aumenta, estas tendem a ocupar toda a 

seção do duto. 

(ii) escoamento pistonado: similar ao escoamento slug em dutos verticais, as 

grandes bolhas de gás em forma de bala escoam na parte superior do duto 

periodicamente separadas por regiões contínuas de líquido. 

(iii) escoamento estratificado: Acontece quando as vazões de líquido e gás são 

muito baixas, as duas fases escoam separadas por uma interface suave sem 

ondulações. 

(iv) escoamento ondulatório:  a vazão do gás aumenta gerando ondulações na 

interface. A morfologia das ondulações depende dos fluidos envolvidos. 
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(v) escoamento slug: as ondas da interface podem crescer até bloquear o duto 

formando regiões periódicas de gás e líquido. 

(vi) escoamento anular: o líquido ocupa a região adjacente à parede do duto e o 

gás escoa pelo centro transportando parte do líquido em forma de gotas. É 

similar ao padrão anular em dutos verticais, porém o filme tende a ser mais 

espesso na região inferior do duto devido à ação da gravidade. 

(vii) escoamento disperso ou de névoa (mist): as gotas de líquido são a fase 

dispersa e escoam em um meio gasoso contínuo.  

Os padrões descritos se correspondem com os da Figura 2. 

 

 

 

Figura 2: Padrões gás-líquido em dutos horizontais (Brennen, 2005) 

 

Os sistemas líquido-líquido podem adotar padrões um tanto diferentes dos de gás-

líquido, devido a que a diferença de densidades entre as fases é menor. A morfologia da 

interface, tipos de ondulações, tamanho e distribuição de gotas, etc., também podem variar 
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já que dependem da relação entre as propriedades dos fluidos (densidade, viscosidade, 

tensão superficial). Por exemplo, o escoamento em padrão anular também possui duas 

regiões características, núcleo e filme, mas a estrutura das ondas interfaciais é bem 

diferente, e o fenômeno de entranhamento de gotas no núcleo não ocorre. Devido a que o 

foco deste trabalho são os sistemas gás-líquido, não se apresentam nesta seção maiores 

detalhes dos padrões em sistemas líquido-líquido. 

Não existe uma forma sistemática e universal para a identificação do tipo de padrão 

de escoamento, sendo a técnica mais eficiente e direta, a identificação visual. Como 

obviamente isto não é sempre possível, existem algumas metodologias experimentais mais 

complexas que permitem a confecção de mapas para os escoamentos mais simples tanto em 

dutos verticais quanto em horizontais. Também existem algumas metodologias para 

determinar transição entre padrões baseadas na análise de estabilidade de um determinado 

padrão (Taitel & Dukler, 1976) 

Geralmente os mapas de padrões de escoamento relacionam os padrões às vazões 

das fases (volumétrica, mássica, ou velocidade superficial) em coordenadas dimensionais e 

são específicos para os fluidos nas condições em que foram realizados os experimentos. Isto 

constitui uma dificuldade já que não se aplica o conceito de similaridade e os mapas são 

representativos para fluidos com determinadas propriedades físicas (densidade, viscosidade) 

para uma geometria de duto dada. Assim, mesmo para as geometrias e condições mais 

simples não existem mapas adimensionais universais. 

Como exemplos, na Figura 3 e na Figura 4 se apresentam exemplos de mapas para 

escoamentos gás–líquido em um duto horizontal de 51 mm de diâmetro, e em um duto 

vertical de 25 mm de diâmetro, respectivamente. Os regimes nas diferentes regiões se 

correspondem qualitativamente com os da Figura 1 e da Figura 2.  
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Figura 3: Mapa de escoamento água/ar em um duto vertical de 25 mm de diâmetro (Brennen, 2005) 

 

 

Figura 4: Mapa de escoamento água/ar em um duto horizontal de 51 mm de diâmetro (Brennen, 

2005). As linhas representam predições teóricas descritas na referência.  
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As fronteiras entre os padrões nestes mapas não são regiões bem definidas, pois há 

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

mudanças de padrão. As transições de padrão observadas empiricamente estão marcadas 

como áreas hachuradas que representam as faixas nas quais os padrões são instáveis. As 

linhas sólidas da Figura 4 representam predições teóricas também baseadas em análise de 

estabilidade, que não serão descritas no presente trabalho (ver detalhes em Brennen, 2005). 

Em muitas aplicações industriais, especificamente em escoamentos com mudança de fase, o 

título é um parâmetro chave e por isso são preferidos os mapas em função dos fluxos 

mássicos das fases. 

 

1.4 Objetivos 

Este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento e implementação de 

um algoritmo capaz de resolver numericamente o problema hidrodinâmico e de 

transferência de calor e massa para o escoamento em padrão anular em dutos verticais.  

A abordagem, tanto matemática quanto numérica, é feita de forma que todos os 

fenômenos complexos que acontecem neste padrão possam ser incluídos de maneira 

simples dentro de um mesmo modelo numérico geral. Para isto, é necessário conhecer as 

velocidades superficiais (ou vazões) dos fluidos e as condições de contorno para as equações 

de transporte.  

A partir da resolução do problema hidrodinâmico, são calculados os campos de 

velocidade nas duas fases, a queda de pressão e a espessura do filme. Para o problema 

térmico, os campos de temperaturas nas duas fases são obtidos para os três tipos clássicos 

de condição de contorno na parede, a saber, temperatura prescrita, fluxo de calor prescrito 

e condição mista, com a finalidade de calcular o coeficiente de transferência de calor global 

para cada uma destas situações.  

Dada a importância na indústria dos sistemas gás-líquido, estes são o foco do 

trabalho. Desta forma, o algoritmo é aplicado ao estudo do escoamento anular em sistemas 
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gás-líquido, onde acontecem simultaneamente diversos fenômenos e a modelagem é 

bastante complexa. Os efeitos da turbulência, entranhamento, deposição e mudança de fase 

são incluídos na resolução das equações de transporte acopladas levando em conta o efeito 

destes fenômenos sobre a transferência de calor e quantidade de movimento. Entretanto, 

para algumas situações determinadas, por exemplo, quando se considera que a interface é 

lisa, as equações governantes em sistemas líquido-líquido são similares às de gás-líquido. 

Assim, mesmo não sendo o objetivo do trabalho, alguns resultados para estes sistemas são 

apresentados na seção de resultados para ajudar a compreender a versatilidade da 

metodologia utilizada.  

 

1.5  Conteúdo e organização do trabalho 

O capítulo 2 é dedicado ao estudo do padrão anular, particularmente para sistemas 

gás-líquido. É organizado em diferentes seções. A primeira descreve aspectos gerais do 

padrão anular. As seções 2.2 e 2.3 descrevem os fenômenos específicos deste padrão 

juntamente com algumas correlações para modelá-los. Na seção 2.4 se apresenta 

informação de problemas com mudança de fase. Na seção 2.5 se apresentam diferentes 

modelos, diferenciais e integrais, que são comumente utilizados na literatura. Por último, a 

seção 2.6 é dedicada aos sistemas líquido-líquido, que apesar de não ser o foco deste 

trabalho, são utilizados na seção de resultados na validação do algoritmo numérico. Por 

último, na seção 2.7 se apresenta uma breve revisão de trabalhos experimentais ou 

analíticos utilizados na validação do algoritmo. 

No capítulo 3 se apresentam as equações de transporte e as condições de contorno 

para o problema geral. Depois das simplificações e hipóteses, se descrevem as equações que 

governam o escoamento a estudar na forma final para serem discretizadas.  

O capítulo 4 contém uma explicação detalhada da discretização das equações de 

transporte pelo Método dos Volumes Finitos, colocando todas as equações apresentadas no 

capítulo 3 em uma equação geral de transporte. A discretização é detalhada para os volumes 
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internos, para os volumes da interface e para as fronteiras. Também se descreve o algoritmo 

de resolução das mesmas.  

No capítulo 5 apresentam-se os resultados obtidos e a discussão sobre os mesmos. 

Primeiramente, se valida a capacidade do algoritmo de reproduzir soluções analíticas das 

equações de quantidade de movimento e calor, que existem para escoamento em regime 

laminar. Depois, se apresentam os resultados para sistemas gás-líquido em regime 

turbulento, incluindo fenômenos como entranhamento e deposição de gotas e transferência 

de calor. 

Finalmente se apresentam as principais conclusões e as propostas para trabalhos 

futuros no capítulo 6. 
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O padrão anular é uma das configurações mais comuns em escoamentos multifásicos 

e provavelmente a mais importante do ponto de vista da ocorrência em processos 

industriais. Consiste principalmente em uma fase escoando adjacente à parede como um 

filme e outra pelo centro do duto chamada núcleo.  

Pode acontecer tanto em sistemas líquido-líquido (líquidos imiscíveis) como em 

sistemas gás-líquido, onde uma ou ambas as regiões (filme ou núcleo) podem escoar em 

regime laminar ou turbulento. A natureza do padrão é completamente diferente para ambos 

os sistemas. Enquanto o padrão anular gás-líquido acontece naturalmente quando a 

velocidade superficial do gás é muito maior do que a do líquido, ele tem que ser induzido 

cuidadosamente em sistemas líquido-líquido, já que é muito instável. 

As próximas seções são dedicadas exclusivamente a sistemas gás-líquido, já que estes 

sistemas têm maior importância na indústria e são o interesse principal deste trabalho. No 

entanto, algumas características dos sistemas líquido-líquido são também descritas na 

última seção deste capítulo. 

Alguns parâmetros típicos de escoamentos de duas fases, e que são utilizados 

repetidas vezes no trabalho, são resumidos na Tabela 1 em função de: a área do duto, A, o 

raio, R , as densidades do líquido e do gás, 
l

ρ  e 
g

ρ , as viscosidades do líquido e do gás, 
l

µ  

e 
g

µ  , e as vazões mássicas do líquido, do gás e total, � lm , � gm  e �m . 
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Tabela 1: Alguns parâmetros característicos de escoamento de duas fases. 

Fase Velocidade 

superficial
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2.1 Características gerais do padrão anular 

Um sistema gás-líquido em dutos adota a morfologia de padrão anular quando a 

velocidade superficial do gás é muito maior que a do líquido (Jg >> Jl) e as grandes bolhas de 

gás coalescem formando um núcleo contínuo. Um critério prático e bastante utilizado 

(Govan,1990; Fan Pu et al., 2006) para a transição a padrão anular é o critério de Wallis, 

( )

1

2
* 1

2

g

g g

l g

J J
Rg

ρ

ρ ρ

 
= ≥ 

−  
 (1) 

mas também é possível utilizar mapas, como os descritos na seção 1.3, para identificá-lo.  

Por exemplo, em sistemas onde um fluxo de calor na parede produz evaporação, 

conforme aumenta a fração de vazio, ou velocidade superficial do gás, o sistema adota 

diferentes padrões até atingir o padrão anular. A Figura 5 esquematiza a evolução dos 

padrões desde escoamento monofásico (fase líquida) até atingir o ponto de secagem de 

parede, omitindo alguns padrões para melhorar a clareza do desenho.  

Em dutos de produção de petróleo, esquemas similares aos da Figura 5 são também 

comuns. No entanto, a origem da mudança de padrão não é um fluxo de calor, mas a queda 

de pressão ao longo do duto. 
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Figura 5 Transição de padrões quando existe mudança de fase por fluxo de calor 

 

No padrão anular gás-líquido, o líquido escoa como um filme fino adjacente à parede 

e o gás pelo centro do duto. Devido às altas vazões de gás necessárias para que o padrão 

seja estabelecido, a interface entre o gás e o líquido é ondulada e possui um comportamento 

altamente transiente. Eventualmente, o filme é desestabilizado pelo cisalhamento do gás e 

gotas de líquido passam a formar parte do núcleo. As mesmas instabilidades da interface 

também podem produzir entranhamento de bolhas de gás no filme. Desta forma, o padrão 

tem duas regiões principais, núcleo e filme, nas que podem coexistir as duas fases, gás e 

líquido. Comumente na literatura (Kishore & Jayanti, 2004; Antal et al., 1998) se chama de 

fase gás contínua (gc) ao gás que escoa pelo núcleo, fase gás dispersa (gd) ao gás que escoa 

pelo filme em forma de bolhas, fase líquida contínua (lc) ao líquido que escoa como filme, e 

fase líquida dispersa (ld) às gotas de líquido entranhadas no núcleo. A Figura 6 ilustra estas 

características. A espessura do filme de líquido é exagerada para melhorar a clareza da 

figura.  
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Figura 6: Padrão anular-Características gerais 

 

A interface ondulada entre o filme e o núcleo de gás é composta por dois tipos de 

onda (Hewitt & Whalley, 1989): encrespadas de alta freqüência (ripple waves) e de 

perturbação (disturbance waves), ilustradas na Figura 6. A velocidade das ondas encrespadas 

é menor do que a do filme e a amplitude das mesmas, muito menor do que a espessura 

média do filme. Elas desaparecem em curtos períodos de tempo. As ondas de perturbação, 

em geral, têm uma velocidade maior ou da mesma ordem que a velocidade média do filme, 

e a sua amplitude pode ser até várias vezes maior que a espessura média do filme (isto não 

está bem representado na Figura 6 já que a espessura do filme está exagerada para maior 
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clareza). Estas ondas persistem durante um período de tempo maior que as ondas 

encrespadas e são as responsáveis pelo entranhamento de gotículas no núcleo através da 

desestabilização da interface que estas provocam.  

 

2.2 Turbulência 

Para os sistemas gás-líquido, na maioria dos casos reais o escoamento em ambas as 

regiões, núcleo e filme, é turbulento. Existem duas regiões com importante produção de 

energia cinética turbulenta (Peng, 2008), onde existem importantes gradientes de 

velocidade: (1) próximo à parede e, (2) adjacente à interface do lado do gás. Em particular, o 

efeito da turbulência no filme líquido tem importância na predição do coeficiente de 

transferência de calor. Como os vórtices não podem penetrar a interface, os produzidos no 

núcleo de gás têm pouca dependência com os produzidos no filme de líquido. 

Quando comparado com um escoamento monofásico em dutos a intensidade da 

turbulência em um escoamento anular é maior. É relatado na literatura (Vassallo, 1999; 

Azzopardi, 1999; Trabold & Kumar, 2000) que esse incremento é devido à presença da 

interface ondulada. Também, alguns autores consideram que as gotículas dispersas que 

escoam no núcleo de gás geram turbilhões incrementando a turbulência, mas não há muita 

concordância entre os autores em respeito a esta questão. Outros consideram que as 

gotículas atenuam a turbulência tornando o perfil de velocidades mais parecido ao laminar. 

Assim, na maioria dos modelos encontrados na literatura 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 de gotículas (entranhamento) no 

núcleo de gás.  
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2.2.1 Turbulência em escoamentos monofásicos 

Em escoamentos monofásicos a forma mais simples e utilizada de abordar a 

turbulência é através da aproximação de Boussinesq, que assume que as tensões de 

Reynolds representam uma viscosidade turbulenta (eddy viscosity) adicional à molecular que 

é uma propriedade do escoamento (para mais detalhes ver, por exemplo, Wilcox, 1993). 

Assim, as equações médias temporais de conservação de quantidade de movimento podem 

ser re-escritas como, 

( )i ji i
t

j i j j

u uu p u

t x x x x

ρρ
µ µ

 ∂∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂  
 (2) 

onde u representa velocidade, x coordenada, p pressão e 
t

µ  a viscosidade turbulenta que é 

propriedade do escoamento.  

Uma vez que a aproximação de Boussinesq é adotada, o foco do problema passa a 

ser como modelar essa viscosidade turbulenta. Para isso, existem diferentes abordagens. A 

mais simples foi introduzida por Prandtl em 1925, e assume que a viscosidade turbulenta 

pode ser calculada a partir do que ele chama de comprimento de mistura lmix, fazendo uma 

analogia com a expressão para calcular viscosidades moleculares em função do caminho 

livre. A partir dessa hipótese, até hoje os autores desenvolvem modelos para calcular o 

comprimento de mistura. Estes modelos são chamados de algébricos, ou de zero-equação, já 

que não utilizam nenhuma equação diferencial adicional para resolver o problema. A 

expressão geral que representa estes modelos é, 

2
t mix

du
l

dy
µ ρ=  (3) 

O mesmo Prandtl, em 1945, melhorou a aproximação para a viscosidade turbulenta, 

postulando que esta pode ser calculada a partir da energia cinética turbulenta, k. Os 

modelos que resolvem a equação diferencial para k, para depois obter a viscosidade 

turbulenta, são chamados de modelos de uma equação. A equação diferencial de transporte 

de energia cinética turbulenta é representada por, 
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j jt i
t

j j k j j i

ku uk k u

t x x x x x
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ρρ µ
µ ρε µ

σ
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+ = + − + +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     

 (4) 

onde os últimos dois termos da equação são os termos de dissipação e produção de energia 

cinética turbulenta. Assim, a viscosidade turbulenta é calculada por, 

1
2

t
k lµ ρ=  (5) 

onde l é um comprimento de mistura turbulento a ser determinado, diferente de lmix mas 

que tem alguma relação.  

Existem também os chamados modelos de duas equações, nos quais se resolvem a 

equação diferencial para k e mais outra para outro parâmetro característico do modelo. O 

mais popular é o modelo k-épsilon, onde a segunda equação diferencial a resolver é a da 

taxa de dissipação da energia cinética turbulenta, ε . A viscosidade turbulenta é calculada 

em função de ambos os parâmetros k e ε , como, 

2

t

k
Cµµ ρ

ε
=  (6) 

onde Cµ é uma constante própria do modelo que vale geralmente 0.09. 

Também é muito utilizado o modelo k-ómega para situações de escoamento com 

recirculação ou desprendimento de camada limite por gradiente adverso. A variável ómega 

(ω) representa uma taxa de dissipação diferente de épsilon. Para mais detalhes ver, por 

exemplo, Wilcox (1993). 

 

2.2.2 Modelagem da turbulência em padrão anular 

Diversos modelos apresentados na literatura para escoamento anular utilizaram com 

sucesso modelos algébricos simples, modificados para o cálculo da viscosidade efetiva 
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dentro do filme de líquido (Dobran, 1983, Fu & Klausner, 1997, Harms et al., 2003, Fan Pu et 

al., 2006).  

Dobran (1983) propõe um modelo de escoamento onde a camada de líquido é 

subdividida em um filme contínuo próximo à parede e uma camada ondulada em contato 

com o núcleo de gás. Primeiramente, analisa algumas abordagens prévias e reconhece a 

dificuldade delas em predizer a taxa de transferência de calor devido a cálculos imprecisos 

da difusividade turbulenta do filme baseada nas teorias para escoamentos monofásicos. 

Assim, propõe que as difusividades turbulentas (térmica e hidrodinâmica) são funções dos 

gradientes de velocidade e temperatura, e dos comprimentos característicos nas diferentes 

camadas. Supõe que a camada contínua tem uma estrutura similar àquela do escoamento 

monofásico, e utiliza o perfil universal de escoamentos em regime turbulento para 

representar o campo de velocidade. Na camada ondulada, o autor propõe um modelo 

algébrico, Eq. (7), onde a viscosidade efetiva é proporcional à espessura da camada 

ondulada 
t

δ δ+ +− , onde δ +
 é a espessura média do filme e 

t
δ +

 a espessura da camada 

contínua, todas elas na forma adimensional. 

( )
1,831,0 1,6.10eff

t

l

µ
δ δ

µ
− + + 

= + − 
 

 (7) 

As constantes da correlação são calibradas através de experimentos para 

escoamento vertical ascendente e descendente e horizontal. Para a difusividade térmica 

utiliza diferentes valores para o número de Prandtl (Prt) turbulento para analisar qual é o 

mais apropriado dependendo da orientação do duto. 

Em escoamento monofásico, se utiliza comumente um fator de amortecimento 

D y A1 exp( / )+ += − −  (modelo de Van Driest, ver por exemplo, Schlichting, 1979) para 

atenuar os efeitos da turbulência na região próxima à parede. Esta função é também 

utilizada em padrão anular para construir modelos de turbulência para o filme que 

considerem o amortecimento dos turbilhões na interface. Diversos exemplos podem ser 

encontrados na literatura (Fu & Klausner, 1997; Kwon et al., 2001; Harms et al., 2003). 
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Por exemplo, o modelo algébrico utilizado por Fu & Klausner (1997) e Fan Pu et al. 

(2006) para obter a viscosidade efetiva no filme líquido, Eq. (8), considera o amortecimento 

da turbulência próximo da interface. Dado que ambos os trabalhos consideram também a 

evaporação do filme, incluem outro fator de modificação φ  para levar em conta os efeitos 

perturbadores da evaporação do filme sobre a estrutura da turbulência. Em um trabalho 

anterior Klausner et al. (1990) determinam experimentalmente que existe incremento da 

intensidade da turbulência pela evaporação (mais detalhes deste fenômeno são descritos na 

seção 2.4). Assim, a viscosidade turbulenta do filme líquido é dada por,  

t

y du y
y

dy

2 1.5

1 exp 1
25

µ ρ κ φ
δ

+      
= − − −     

     
 (8) 

onde 

0.1

0.3 1
o

x
B

x
φ

− 
=  

 
e Bo é o número de ebulição definido como 

'' ''
o w v

B q m h=  ,  
''

w
q  é 

o fluxo de calor na parede, 
''

m é o fluxo mássico total e 
v

h é o calor latente de vaporização. 

Os trabalhos de Dobran (1983), Fu & Klausner (1997) e Fan Pu et al. (2006) não 

utilizam um modelo de turbulência para o núcleo de gás, já que seus modelos resolvem o 

perfil de velocidade apenas no filme líquido. O objetivo deles é calcular parâmetros globais 

do escoamento como o gradiente de pressão, a espessura média do filme e o coeficiente de 

transferência de calor. Para isto, utilizam uma correlação para a tensão de cisalhamento na 

interface e o gradiente de pressão é calculado através de um balanço de forças no núcleo. 

Os detalhes desta abordagem são apresentados na seção 2.5.  

O trabalho mais recente que apresenta um modelo de turbulência especifico para 

escoamento anular gás-líquido é o de Cioncolini et al. (2009). Os autores propõem um 

modelo algébrico que é calibrado através de dados experimentais de escoamento anular ar-

água em dutos verticais, plenamente desenvolvido. Para o desenvolvimento do modelo, os 

autores tratam a interface como sendo lisa e os efeitos da rugosidade da mesma estão 

implicitamente incluídos nos modelos algébricos para calcular viscosidades turbulentas tanto 

no filme líquido como no núcleo de gás. Os autores propõem que a viscosidade efetiva 

dentro do filme líquido é constante. Esta depende da espessura do filme, das propriedades 
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do fluido e da tensão na parede, mas não depende da distância à parede. A relação algébrica 

é dada por, 

eff

f l

3 21 0,9 10 ( )µ µ δ− ∗= + ×  (9) 

onde 

 

/
l w l

l

δ ρ τ ρ
δ

µ
∗ ⋅ ⋅

=
 

A viscosidade efetiva do núcleo de gás varia linearmente com a distância à parede 

segundo, 

eff

c c

y

a
µ µ

∗
= ⋅  (10) 

onde 

c w c

c

y
y

/ρ τ ρ

µ
∗ ⋅ ⋅

=
 

 

Para calibrar o modelo e encontrar o valor da constante a, os autores utilizam uma 

extensa base de dados para ar-água, conformada por resultados de diversos trabalhos da 

literatura. Assim, obtiveram um valor médio para a constante a de 4,2 ± 1,0 com um desvio 

padrão de 24%.  

Para utilizar estas equações é necessário conhecer as propriedades físicas dos fluidos 

(ρl, ρc, µl e µc) e a tensão de cisalhamento na parede expressa por, 

w l

r R

u

r
τ µ

=

∂
=

∂
 (11) 

Quanto aos modelos diferenciais, já foi utilizado com sucesso o modelo k-ε padrão 

para calcular a distribuição da viscosidade turbulenta em escoamento gás-líquido em padrão 

anular. Os trabalhos de Kishore & Jayanti (2004) e Adechy & Issa (2004) são os mais 

recentes. Em ambos os casos se utiliza o modelo k-ε padrão para calcular a viscosidade 
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turbulenta apenas no núcleo de gás, incorporando os efeitos do filme de líquido através da 

condição de contorno, assumindo que a velocidade dentro do filme é representada pelo 

perfil universal de velocidade (Kishore & Jayanti (2004)) ou por um perfil 1/7 (Adechy & Issa 

(2004)). 

Não foi encontrado nesta revisão nenhum trabalho que resolva o escoamento no 

núcleo de gás e no filme, utilizando modelos diferenciais de turbulência para calcular a 

distribuição da viscosidade turbulenta em ambas as regiões.  

No contexto deste projeto de pesquisa, Fernández (2011) apresenta duas propostas 

para calcular a viscosidade turbulenta tanto no filme de líquido quanto no núcleo de gás, 

utilizando modelos de turbulência diferenciais.  

Baseando-se em conceitos trazidos de estudos realizados em escoamento gás–

líquido estratificado, na primeira proposta se utiliza um modelo k-ε de baixos Reynolds para 

calcular a viscosidade turbulenta no núcleo de gás, e o modelo k-L dentro do filme de 

líquido, utilizando as condições apropriadas na interface. As observações experimentais em 

escoamento gás–líquido estratificado e em padrão anular indicam que os turbilhões em 

ambos os lados da interface são estruturas turbulentas independentes, e que a tensão de 

cisalhamento interfacial modifica a turbulência no filme. Assim, o valor da energia cinética 

turbulenta na interface é calculado em função da tensão de cisalhamento na mesma.  

A segunda proposta utiliza um modelo k-ε de baixo número de Reynolds para calcular 

a viscosidade turbulenta desde o centro até a parede utilizando as mesmas condições na 

interface e permitindo obter a distribuição radial completa da viscosidade turbulenta. Esta 

proposta será utilizada neste trabalho na seção de resultados. 

 

2.3 Entranhamento e deposição 

Quando a vazão do filme líquido supera um determinado valor crítico, as crestas das 

ondas de perturbação são cortadas (sheared-off) pelo cisalhamento do gás e gotículas de 



41 

2 Fundamentação teórica e revisão da literatura 

líquido passam a formar parte do núcleo, sendo aceleradas pelo arrasto do mesmo. Este 

fenômeno se conhece como entranhamento (entrainment).  

Existem dois mecanismos, identificados em Azzopardi (1983), pelos quais as ondas de 

perturbação quebram e as gotas são ejetadas da interface para serem entranhadas no 

núcleo de gás: (a) Quebra de sacola (bag break-up) e (b) Quebra de ligamento (ligament 

break-up). Na Figura 7 descrevem-se esquematicamente estes mecanismos. No mecanismo 

de quebra de sacola, o gás corta por baixo a onda de perturbação formando uma bolha 

aberta num extremo (sacola). Quando a pressão dentro da sacola aumenta, ela estoura e o 

gás é liberado acelerando as gotas que são assim entranhadas no núcleo. No mecanismo de 

quebra de ligamento, o gás arrasta a onda de perturbação na direção do escoamento em 

forma de ligamento. Eventualmente o ligamento quebra em forma de gotas. O mecanismo 

de quebra de sacola prevalece a baixas vazões de gás, enquanto que o mecanismo de quebra 

de ligamento acontece a altas vazões de gás. 

Azzopardi (1983) encontrou que o limite para que aconteça um ou outro mecanismo 

pode ser definido a partir de um número de Weber definido em função da altura da onda de 

perturbação H, a tensão interfacial σ e a velocidade média do gás 
g

u , 

2
g g

H

u H
We

ρ

σ
=  (12) 

sendo o limite quando WeH = 25. 

No processo de entranhamento as gotas de líquido são ejetadas da superfície e, 

dependendo do tamanho e velocidade de ejeção, podem continuar sua trajetória em linha 

reta até serem depositadas no quadrante oposto do duto. Isto acontece para gotas de 

grande diâmetro e altas velocidades de ejeção. Quando o tamanho ou a velocidade de 

ejeção das gotas é menor, estas podem ser submetidas aos efeitos da turbulência do núcleo 

e deslocar-se em movimentos aleatórios junto com os turbilhões. O dois mecanismos 

compõem o fenômeno de deposição (deposition). O primeiro mecanismo foi chamado por 

James et al. (1980) como deposição por impacto direto, e o segundo é conhecido como 

deposição por difusão.  
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Figura 7: Mecanismos de entranhamento. Azzopardi (1983) 

 

A Figura 8, extraída do trabalho de James et al. (1980), apresenta exemplos das 

trajetórias percorridas por gotas de diferentes diâmetros e velocidades de ejeção (uT). No 

primeiro exemplo a deposição é puramente por efeitos difusivos, e no último exemplo 

puramente por impacto direto. Os outros dois exemplos são situações intermediárias onde 

os dois mecanismos acontecem.  
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Figura 8: Mecanismos de deposição. James et al. (1980) 

 

Os fenômenos de entranhamento e deposição são o principal mecanismo de 

transferência de massa entre o núcleo e o filme. A velocidade com que os fenômenos 

acontecem é denominada taxa de entranhamento e taxa de deposição e têm unidades de 

fluxo de massa. Quando as taxas de entranhamento e deposição são diferentes, o 

escoamento está em desenvolvimento hidrodinâmico. De forma geral, as gotas que se 

entranham não têm a mesma entalpia e quantidade de movimento das que se depositam. 

Assim, existe uma transferência de energia e de quantidade de movimento entre o filme e o 

núcleo de gás associada à massa que se transfere. Na região de desenvolvimento do 

escoamento a taxa líquida de transferência de massa é variável e, portanto também é 

variável a taxa líquida de transferência de quantidade de movimento e energia. Quando as 

taxas se igualam, a transferência de massa líquida é nula, porém ainda existe uma 

transferência de quantidade de movimento e energia entre o filme e o núcleo de gás. Isto 

incrementa o gradiente de pressão total. 
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Uma forma simples muito utilizada para quantificar o entranhamento é através da 

fração entranhada e que representa a fração da vazão total de líquido que escoa em forma 

de gotículas no núcleo de gás, como expressa a Eq. (13). Esta medida representa os efeitos 

integrados do entranhamento e a deposição. 

=
�

�
le

l

m
e

m
 (13) 

O trabalho de Ishii & Mishima (1981) apresenta correlações para obter a fração 

entranhada de gotas no núcleo de gás para escoamento em padrão anular em 

desenvolvimento e plenamente desenvolvido, equações (14) e (15) respectivamente. Estas 

correlações são provavelmente as mais utilizadas na literatura (Dobran, 1983; Kishore & 

Jayanti, 2004; Cioncolini et al., 2009) para avaliar a fração entranhada.  

( )5 21 exp 1.87 10e eξ−
∞

 = − − ⋅   (14) 

 

( )7 1.25 0.25tanh 7.25 10 Re
l

e We
−

∞ = ⋅  
(15) 

 

onde ξ  é a distância axial adimensional   

( ) 0.5

0.25

2 Re
l

z R

We
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e We é dado por,  

0.33
2 2

g g l g

g

J R
We

ρ ρ ρ

σ ρ

 −
=   

 
 

Em termos de modelagem do escoamento é de grande importância o conhecimento 

das taxas de entranhamento e deposição separadamente, além de conhecer a taxa líquida 

de transferência de massa ou a fração entranhada. 

Para utilizar expressões simples, geralmente considera-se que o mecanismo de 

deposição é regido pela expressão clássica de transferência de massa, onde a taxa de 
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transferência da substancia ou fase é proporcional à concentração da mesma, segundo a 

equação, 

''
D

D k C=  (16) 

A constante kD de proporcionalidade é o coeficiente de transferência de massa e C a 

concentração de gotas no núcleo de gás expresso da seguinte forma, 

ρ ρ
+

=
�

� �
l

le

gc e

g l

m

m m
C  

(17) 

O desafio então é obter expressões para kD. A correlação de Paleev & Filippovich 

(1966), apesar de ter muitos anos, ainda é utilizada por sua simplicidade e eficácia. A 

constante é avaliada por, 

0,26 0,26

0,250,022 Re g

D g g

l l

C
k J

ρ

ρ ρ
−    

=    
   

 (18) 

A modelagem do mecanismo de entranhamento é mais complexa. Não existe uma 

expressão que seja de comum acordo na literatura para representar o fenômeno, como no 

caso da taxa de deposição, e as correlações são desenvolvidas utilizando diferentes técnicas. 

No trabalho de Kataoka et al. (2000) a correlação de Ishii & Mishima, Eq. (14), e a correlação 

de Paleev & Filippovich (1966) para o coeficiente de transferência de massa, Eq. (18), são 

utilizadas como base para desenvolver uma correlação para a taxa de entranhamento. As 

variáveis estão relacionadas através da conservação da massa do filme quando não existe 

mudança de fase, dada por, 

( )
''

'' ''2f
dm

D E
dz R

= −  (19) 

Depois de algum trabalho algébrico e algumas observações sobre os resultados 

experimentais, os autores propõem a seguinte correlação, que pode ser utilizada na região 

de desenvolvimento hidrodinâmico( )D E
'' ''≠ .  
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Esta correlação é relativamente nova mais só um trabalho (Fan Pu et al., 2004) foi 

encontrado na literatura que a utiliza. As correlações para taxas de entranhamento e 

deposição que parecem ter mais sucesso, utilizadas nos trabalhos atuais (Hoyer, 1997; 

Barbosa & Hewitt, 2001; Kishore & Jayanti, 2004, entre outros), são as propostas por Govan 

(1990), onde o coeficiente de transferência de massa é obtido pela seguinte expressão, 
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enquanto a taxa de entranhamento é calculada como, 

( )5 '' ''

0,316

2'' ''

2

2
5,75.10

l

l
g lf fc

g

R
m mE m

ρ

σρ
− −

 
=  

  
 (22) 

onde �
lfc

m  é o fluxo de massa critico do filme líquido a partir do qual começa a acontecer o 

fenômeno de entranhamento. Para determinar este parâmetro existem diferentes critérios. 

Govan (1990) utiliza a correlação de Owen & Hewitt (1986) dado por, 

0,5

'' exp 5,8504 0,4249
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 (23) 

Como já foi colocado, os fenômenos de entranhamento e deposição são os principais 

mecanismos responsáveis pela transferência de massa entre o filme o e núcleo de gás, assim 
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como a transferência de energia e a quantidade de movimento associadas, mas também 

este fenômeno pode acontecer simultaneamente com mudança de fase através da interface. 

 

2.4 Mudança de fase 

Além dos fenômenos de entranhamento e deposição, pode existir condensação ou 

evaporação através da interface. No caso de misturas multicomponentes, estes fenômenos 

podem acontecer simultaneamente. Os componentes mais pesados podem condensar 

enquanto os leves evaporam. Na Figura 9 ilustram-se esquematicamente os fenômenos que 

promovem a transferência de massa (e a quantidade de movimento e energia associados) no 

escoamento em padrão anular. 

Existem dois mecanismos pelos quais o líquido pode passar à fase vapor: por ebulição 

nucleada ou por evaporação convectiva. No mecanismo de ebulição nucleada as bolhas de 

vapor são criadas por nucleação em pontos discretos da parede (sítios de nucleação) e 

desprendidas ao centro do escoamento. No mecanismo de evaporação convectiva, o vapor é 

formado na superfície do líquido sem perturbar o filme. Por isto, a transferência de calor é 

dominada pela difusividade turbulenta no filme. 

Independentemente do padrão de escoamento gás-líquido, para baixos títulos de 

vapor, o mecanismo mais significativo é a ebulição nucleada, ao tempo que para altos títulos 

predomina a evaporação convectiva. Neste regime, a nucleação na parede é suprimida já 

que as maiores velocidades superficiais aumentam o coeficiente de transferência de calor 

convectiva na parede, não permitindo que a temperatura da mesma ultrapasse a 

temperatura crítica necessária para a nucleação de bolhas.  
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Figura 9: Fenômenos de transferência de massa na interface 

 

O interesse principal do estudo da evaporação ou ebulição do líquido é conhecer o 

ponto de secagem (dryout) do filme líquido (ver Figura 5). Quando isto acontece, o 

coeficiente de transferência de calor cai bruscamente e a temperatura da parede aumenta 

excessivamente, o que pode levar, por exemplo, a acidentes em caldeiras ou reatores 

nucleares. O fluxo de calor no ponto de secagem é conhecido como fluxo de calor crítico 

(Critical heat flux, CHF). 

Dependendo do mecanismo de evaporação, o ponto de secagem é originado por 

diferentes fenômenos. Em ebulição nucleada, as mesmas bolhas em formação não permitem 

que o líquido molhe a parede, conformando o que se conhece como filme de gás. Por outro 

lado, quando a mudança de fase é devido a evaporação convectiva, o ponto de secagem se 

atinge quando o filme se consome completamente deixando a fase gás em contato direto 

com a parede do duto.  

Lamentavelmente a transição entre os mecanismos de evaporação não coincide com 

a transição ao padrão anular para todas as condições de pressão do sistema. A conseqüência 
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disto é que se faz necessário conhecer primeiro qual deles predomina, ou dispor de um 

critério de transição adequado, para depois fazer análises quantitativas. Isto é analisado em 

detalhe em Govan (1990).  

Comumente, o fluxo de calor crítico é calculado através de correlações empíricas. 

Entretanto, alguns modelos fenomenológicos (Fan Pu et al., 2006; Hoyer, 1997) têm sido 

desenvolvidos para predizer o ponto de secagem. Através da conservação da massa do filme 

líquido, 

f

v

dm q
D E

dz R h

'' ''
'' ''2  

= − − 
 

 (24) 

os modelos predizem o ponto para o qual 
f

m
'' 0= . 

Os problemas de condensação em dutos também são de muito interesse em estudos 

que envolvem o padrão anular. O objetivo principal neste tipo de problema é predizer a 

coeficiente de transferência de calor ou número de Nusselt. A abordagem mais comum para 

calcular o número de Nusselt consiste em utilizar uma correlação para escoamento 

monofásico turbulento e multiplicá-la por um multiplicador de duas fases adequado. O 

multiplicador de duas fases pode ser função, entre outros parâmetros, do título de vapor, as 

propriedades dos fluidos, número de Froude e do parâmetro de Lockhart-Martinelli χtt, 

expresso por,  
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Um exemplo de correlação para o coeficiente de transferência de calor para padrão 

anular, calculado a partir de um multiplicador de duas fases, é a de Dobson & Chato (1998) 

representada por, 
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Modelos fenomenológicos, em geral, representam melhor uma maior quantidade de 

situações e podem ser desenvolvidos tanto para evaporação convectiva como para 

condensação devido à similaridade dos fenômenos envolvidos. Por exemplo, o trabalho de 

Kwon et al. (2001) apresenta um modelo para condensação em tubos utilizando a típica 

abordagem de padrão anular por balanços de força em volumes diferenciais, que será 

descrita na próxima seção. Esta abordagem é também utilizada por Fu & Klausner (1997) 

para um modelo de evaporação convectiva. No entanto, alguns cuidados devem ser 

tomados já que a complexidade do escoamento em padrão anular aumenta quando 

acontece mudança de fase. O fluxo de massa por mudança de fase modifica outros 

fenômenos como a turbulência e o entranhamento e a deposição. A evaporação do filme, 

por exemplo, atua diminuindo a tensão cisalhante da interface, enquanto a condensação 

incrementa-a.  

Peng (2008) estudou os efeitos da transferência de calor e mudança de fase sobre os 

fenômenos de entranhamento e deposição. Segundo suas observações, a geração de vapor 

na interface atua diminuindo a tensão cisalhante e, conseqüentemente, o entranhamento 

de gotas. Além disso, estando no regime de ebulição nucleada, a geração de bolhas dentro 

do filme e seu desprendimento através da interface pode também contribuir com o 

fenômeno de entranhamento. Por sua parte, os efeitos da geração de vapor sobre a 

deposição são significativos somente em partículas muito pequenas onde a deposição é 

dominada por efeitos da turbulência, e a evaporação pode amortecer o processo de 

deposição. Quando a deposição é por impacto direto, os efeitos são desprezíveis. Um 

exemplo de modelagem da turbulência que leva em conta estes fenômenos é o descrito na 

seção anterior utilizado por Fu & Klausner (1997) e Fan Pu et al. (2006).  

 

2.5 Modelagem do padrão anular 

Conhecendo as variáveis independentes do problema (propriedades dos fluidos, 

geometria do duto e vazões totais de cada fluido), a modelagem hidrodinâmica do 

escoamento em padrão anular consiste no cálculo de três variáveis dependentes: a vazão do 
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filme líquido, a espessura média do filme e o gradiente de pressão. Estas três variáveis 

constituem o que se conhece como relação triangular do escoamento anular. 

As abordagens mais utilizadas para a resolução do problema de escoamento vertical 

ascendente em padrão anular são apresentadas em Hewitt & Whalley (1989). A abordagem 

mais simples se conhece pelo nome de modelo de fases separadas (Separated flow model). 

Esta é baseada em um balanço global de forças para cada fase em um comprimento 

diferencial do duto, de acordo como ilustrado na Figura 10.  

Para o filme de líquido, as forças envolvidas no balanço são: a tensão de 

cisalhamento na parede τw, a tensão de cisalhamento na interface τI, a força de pressão e a 

da gravidade. As velocidades calculadas são médias espaciais e 
c

ε  é a fração do duto 

ocupada pelo núcleo, incluindo se tiver, as gotas entranhadas. O balanço de forças no 

volume de controle mostrado na Figura 10 resulta em, 

( ) ( ) ( )w I I
c f c f f c

dp r d
g u

dz R R dz

2

2

2
1 1 1

τ τ
ε ρ ε ρ ε − − − − − + = −   (27) 

Um balanço para a fase gás considerando todas as mesmas forças, a menos da tensão 

na parede, resulta em, 

I I
c c c c c c

dp r d
g u

dz R dz

2

2

τ
ε ρ ε ρ ε − − − =    (28) 

onde a densidade do núcleo ρc é a densidade do núcleo (mistura gás-líquido) que contempla 

os efeitos do entranhamento segundo o modelo homogêneo.  
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Figura 10: Esquema de um volume diferencial do duto para a modelagem de fases separadas 

 

Somando as equações (27) e (28), é possível eliminar τI para obter uma expressão 

única que relacione o gradiente de pressão com a tensão na parede. Para completar o 

modelo, as velocidades médias do filme e do núcleo são substituídas pelas seguintes 

identidades, 

( )
( )ρ α

−
=

−

� 1

1
f

l c

m x
u  

ρ α
=
�
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m x
u  

Finalmente se obtém a seguinte expressão para o gradiente de pressão, 

( )
( )

τ
ρ ε

ρ ε ρ ε

 −
− − = + + + 

−  
�

2 2
2 12

1
W

c c

l c c c

xdp d x
m g

dz R dz
 (29) 
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A partir desta expressão surge o conceito de componentes do gradiente de pressão. É 

possível associar cada termo da Eq. (29) a uma componente diferente chamados: gradiente 

de pressão por atrito, por aceleração e por gravidade, expresso comumente por, 

fr ac gr

dp dp dp dp

dz dz dz dz
= + +  (30) 

onde o primeiro termo tem origem no atrito na parede, o termo de aceleração tem origem 

na variação da quantidade de movimento devido à mudança de densidade por 

entranhamento e mudança de fase, e o último termo tem origem no efeito da gravidade 

sobre os fluidos.  

Para completar este modelo simples e calcular o gradiente de pressão, é necessário 

uma correlação para a tensão cisalhante na parede e outra para a fração de vazio do núcleo. 

Moeck & Stachiewicz (1972) utilizam esta abordagem unidimensional para o núcleo 

de gás, mas no balanço de forças incluem também a força de arrasto entre as gotas e o gás, 

já que consideram que as gotas escoam com uma velocidade relativa em relação ao núcleo. 

Para o filme líquido, utilizam uma lei de parede logarítmica para calcular o perfil de 

velocidade. Através de sua integração, a vazão do filme é obtida, o que permite calcular a 

espessura do mesmo iterativamente. Assim, resolvem o escoamento completamente 

desenvolvido e em desenvolvimento. Como o balanço no núcleo é global e no filme utilizam 

lei de parede, não fazem uso de nenhum modelo de turbulência.  

Uma abordagem mais completa também apresentada na revisão de Hewitt & 

Whalley (1989) é baseada em balanços globais para elementos diferencias em cada uma das 

fases. No filme líquido, o elemento diferencial é limitado radialmente pela interface entre o 

gás e o líquido e uma posição qualquer de raio r como é representada na Figura 11. O 

volume diferencial no núcleo de gás é aquele limitado pela interface e o diferencial axial ∆z. 
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Figura 11: Esquema de um volume diferencial do filme líquido.  

 

Um balanço global de forças no diferencial do filme permite encontrar uma relação 

entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de pressão, segundo,  

τ
τ ρ

− 
= + + 

 

2 21

2
I I I

f

r dp r r
g

r dz r
 (31) 

A tensão interfacial τI é substituída por correlações empíricas em função do fator de 

atrito na interface. Diferentes correlações são encontradas na literatura, sendo uma das 

mais utilizadas a de Wallis (1969), dada por, 

( )τ ρ= + �21

2
I I gcf g C u  (32) 
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onde     
ρ ρ

= +
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Utiliza-se a lei de Newton e a hipótese de Boussinesq (Wilcox, 1993) para relacionar a 

tensão e a taxa de deformação com uma viscosidade efetiva para representar as tensões de 

Reynolds.  

( )f l tf

du

dy
τ µ µ= +  (33) 

Substituindo a expressão da tensão cisalhante no filme pela encontrada através do 

balanço e integrando obtém-se a seguinte expressão para calcular o perfil de velocidade do 

filme.  

( )
( )I I

f l I l

l tf

r dp R dp
u r g r g R r

r dz r dz

2 2 21 1 1
( ) ln

2 4

τ
ρ ρ

µ µ

     
= + + − + −     +      

 (34) 

Um balanço de forças no núcleo de gás considerando a variação da quantidade de 

movimento devido aos fenômenos de entranhamento e deposição resulta na seguinte 

equação: 

( )

( )

( ) ( )
( ) ( )
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ρ
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ρ

ρ

ε ερ ρ ε ρ ε ε ρ
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+ −

 − − −
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1 1 1

1 1

g
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l

g l g g

g x e xdp

dz r
x e x

e x x e x xm d x

dz e x

 (35) 

onde ε  é a fração de vazio, ou fração volumétrica da fase gás. 

É possível fazer uma analogia entre a Eq. (35) e a Eq. (30), associando cada termo a 

uma componente do gradiente de pressão total. O primeiro termo representa a queda de 

pressão por cisalhamento na interface. O segundo é a componente que corresponde à 

gravidade incluindo os efeitos das gotas entranhadas sobre a densidade. O terceiro é o 
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componente do gradiente de pressão por aceleração devido à variação de quantidade de 

movimento axial pelo desequilíbrio entre o entranhamento e a deposição. 

Para resolver a relação triangular, o perfil de velocidade é integrado no domínio do 

filme, entre rI e R, para obter a vazão mássica do mesmo. Desta forma, as três variáveis 

mencionadas que constituem a relação triangular, espessura do filme δ, gradiente de 

pressão e vazão mássica do filme, são relacionadas e é possível calcular qualquer uma delas 

a partir das outras duas.  

Fu & Klausner (1997) utilizam esta abordagem para regime de evaporação 

convectiva. Consideram escoamento estacionário, fluidos incompressíveis e pressão 

uniforme na direção radial. Também consideram que tanto o filme como as gotas 

entranhadas estão distribuídas uniformemente na direção radial. Para calcular a tensão 

cisalhante na interface, utilizam uma correlação empírica (Henstock & Hanratty, 1976). O 

modelo de turbulência utilizado para o filme é do tipo algébrico e foi descrito na seção 2.2. A 

correlação de entranhamento e deposição utilizada é a de Kataoka et al. (2000) também 

descrita anteriormente. A equação da energia para o filme é resolvida de forma desacoplada 

utilizando uma expressão algébrica para o número Prandtl turbulento, tanto para a 

subcamada viscosa como para a turbulenta.  

Por outro lado, Fan Pu et al. (2006) utilizam na abordagem o mesmo modelo de 

turbulência e as mesmas correlações de entranhamento e deposição que utilizam de Fu e 

Klausner (1997), mas o objetivo do trabalho é calcular o fluxo de calor critico. Iterativamente 

resolvem as equações (34) e (35) junto com a conservação de massa do filme, estimando o 

fluxo de calor critico e corrigindo-lo até que o ponto de secagem seja atingido justo no 

comprimento total do duto.  

Esta abordagem é também utilizada por Kwon et al. (2001) para resolver o problema 

hidrodinâmico, e assim calcular o coeficiente de transferência de calor quando existe 

condensação na interface. 

Além dos modelos integrais baseados em balanços de força, existem também 

modelos diferenciais. Estes modelos resolvem as equações de conservação de quantidade de 
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movimento na forma diferencial e permitem obter informações mais detalhadas como os 

perfis de velocidades nas duas regiões ou a distribuição de gotas no núcleo. 

O trabalho de Kishore & Jayanti (2004) é provavelmente o mais detalhado e 

representa o estado da arte em modelagem de padrão anular em sistemas gás-líquido. 

Resolvem o problema hidrodinâmico mediante um modelo de três campos: o núcleo de gás, 

as gotículas entranhadas e o filme de líquido. No núcleo de gás, as equações são 

discretizadas através do Método dos Volumes Finitos, e o acoplamento entre o gradiente de 

pressão e a velocidade é resolvido com o algoritmo SIMPLE. A distribuição de viscosidade 

turbulenta é calculada através do modelo k-ε padrão. Para incluir os efeitos das gotas 

entranhadas modificam as propriedades do núcleo de gás através da hipótese do modelo 

homogêneo.  

Dentro do filme de líquido assumem que a velocidade segue o Perfil Universal de 

Velocidade de Whalley (1987), Equação (79). Com a vazão de líquido que escoa pelo filme 

conhecida, o perfil é integrado para obter a sua espessura. Utilizando valores experimentais 

do fator de atrito interfacial em escoamento anular gás-líquido, invertem a equação de 

Haaland (1983) (que relaciona rugosidade de grão de areia equivalente com o fator de 

atrito) para escoamento monofásico em dutos, e assim obter uma correlação para a 

rugosidade de grão de areia equivalente em função da espessura do filme líquido. 

Finalmente, esse valor de rugosidade é usado na condição de contorno para a velocidade no 

núcleo de gás. 

Para obter a distribuição de gotas, resolvem uma equação de conservação da massa 

adicional, onde a velocidade, densidade e difusividade das gotas são as mesmas que as do 

núcleo de gás, sob a hipótese do modelo homogêneo. Os fenômenos de entranhamento e 

deposição são colocados como termo fonte e condição de contorno respectivamente. Por 

meio de um processo iterativo, resolvem os três campos, filme, núcleo e gotas, para 

escoamento completamente desenvolvido e em desenvolvimento.  

Um resultado interessante deste trabalho, que considera todas as componentes da 

equação de quantidade de movimento, é que os perfis de velocidade axial não variam de 

forma quando o escoamento está na região de desenvolvimento. Isto significa que as 
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componentes radiais da velocidade são desprezíveis. A variação da quantidade de 

movimento na direção axial que faz com que o escoamento não esteja desenvolvido é 

devido ao desequilíbrio dos fenômenos de entranhamento e deposição.  

Por último, uma metodologia muito utilizada na indústria é a obtenção do gradiente 

de pressão mediante correlações empíricas, sendo as mais comuns as baseadas no 

parâmetro de Lockhart-Martinelli χtt, Eq. (25). Estas correlações podem ser encontradas 

facilmente na literatura de escoamentos multifásicos (ver, por exemplo, Brennen, 2005). 

Este parâmetro é útil para correlacionar muitos outros parâmetros, além do gradiente de 

pressão, como a fração de vazio (Cioncolini et al., 2009), tensão na parede (Harms et al., 

2003; Kwon et al., 2001) e até o coeficiente de transferência de calor (Jassim et al., 2008). 

Após a revisão das diversas modelagens para escoamento em padrão anular, conclui-

se que a maioria dos autores utiliza alguma das seguintes abordagens: (1) Resolvem a 

equação de transporte de quantidade de movimento no núcleo de gás e assumem o perfil de 

velocidade conhecida no filme de líquido, (2) Resolvem o perfil de velocidades no filme e 

utilizam um balanço de forças no núcleo de gás no cálculo do gradiente de pressão, 

fechando o sistema através de uma correlação para o fator de atrito na interface ou na 

parede, (3) Calculam parâmetros globais do escoamento, como o gradiente de pressão e 

espessura do filme, através de balanços globais e simplificações. 

Não se acharam trabalhos onde nas duas regiões principais, núcleo e filme, se 

calculem a viscosidade turbulenta e o perfil de velocidades, essenciais para a posterior 

obtenção do coeficiente de transferência de calor.   

 

2.6 Sistemas líquido-líquido 

Este trabalho tem como foco de estudo o padrão anular em sistemas gás-líquido. 

Toda a modelagem de diferentes fenômenos que foi descrita anteriormente, é especifica 

para sistemas gás-líquido. De qualquer maneira, para situações simples de escoamento, 

como pode ser regime laminar, interface lisa, escoamento plenamente desenvolvido, as 
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equações para modelar ambos os sistemas podem ser similares e alguns exemplos de 

sistemas líquido-líquido são utilizados na seção de resultados para extender a validação do 

modelo. Por este motivo, a seguir, se descrevem brevemente algumas características de 

sistemas líquido-líquido, para o conhecimento geral do assunto.  

Em sistemas líquido-líquido o padrão anular é comumente chamado de escoamento 

anular de núcleo (core-anular flow, CAF). Quando a interface é completamente lisa, o regime 

é chamado de escoamento anular de núcleo perfeito (perfect core-anular flow, PCAF) e 

quando tem ondas na interface de escoamento anular de núcleo ondulado (wavy core-

anular flow, WCAF). Tanto para o caso da interface lisa ou quando contém ondas, o padrão é 

sempre completamente separado.  

O padrão anular em sistemas líquido-líquido apresenta grandes dificuldades para ser 

estabilizado. Segundo observações experimentais de Bannwart (2001), este padrão pode 

acontecer nas seguintes condições restritas, 

(a) A espessura da fase do núcleo tem que ser muito maior do que a do filme. 

(b) A fração do fluido do filme tem que ser tal que o núcleo se mantenha 

contínuo ao mesmo tempo em que o filme não permita que o fluido do centro entre em 

contato com a parede do duto. 

Estas situações acontecem quando os fluidos têm viscosidades dinâmicas muito 

diferentes e densidades similares, como acontece em sistemas óleo-água. 

Além do mais, o padrão anular onde as duas fases escoam em regime laminar se 

estabiliza quando o fluido de maior viscosidade escoa pelo núcleo, e o menos viscoso pelo 

filme. Este conceito de estabilidade pode ser estendido, segundo Joseph et al. (1997), a 

escoamento turbulento utilizando a viscosidade efetiva das fases.  

O sistema de fluidos mais estudado na literatura de escoamento anular líquido-

líquido é o sistema óleo-água. Este sistema é de muito interesse na indústria do petróleo 

para o transporte de óleos pesados lubrificados com um fluido de menor viscosidade, como 

é o caso da água. Para estabilizar o escoamento, a água é injetada tangencialmente, 

deixando o óleo escoando pelo centro do duto.  
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Em geral, devido às densidades semelhantes dos fluidos, as velocidades superficiais 

não são tão diferentes como nos sistemas gás-líquido. Por isto, a interface apresenta ondas 

de baixa freqüência que não produzem entranhamento de gotas como as ondas de 

perturbação características nos sistemas gás-líquido. 

 

2.7   Trabalhos utilizados na validação do algoritmo  

Os dados experimentais utilizados para validar escoamento turbulento plenamente 

desenvolvido e em desenvolvimento, são extraídos de Wolf et al. (2001) e podem ser 

consultados no Apêndice. Os autores apresentam um estudo experimental do escoamento 

ar-água em padrão anular em desenvolvimento, em um duto vertical, numa seção de teste 

de 10.8 m de comprimento e 31,8 mm de diâmetro. Os principais parâmetros 

hidrodinâmicos, a saber, gradiente de pressão, tensão cisalhante na parede, vazão de líquido 

que escoa pelo filme, espessura média do filme de líquido, e parâmetros das ondas 

interfaciais são medidos ao longo da seção de teste e apresentados em tabelas e gráficos 

para um amplo intervalo de fluxos mássicos.  

Na validação da equação da energia em regime laminar, se utilizam os trabalhos de 

Leib et al. (1977) e Su (2006). 

No trabalho de Leib et al. (1977), os autores apresentam a resolução do problema de 

entrada térmica para sistemas líquido-líquido em padrão anular plenamente desenvolvido 

hidrodinamicamente, considerando que a interface é completamente lisa, a espessura não 

tem variação radial ou axial. Utilizam uma técnica matemática de integração de equações 

diferenciais parciais utilizando uma abordagem similar à apresentada por Bird et al. (1961) 

para escoamento monofásico. Para o perfil de velocidades utilizam a solução analítica do 

problema hidrodinâmico em condições de pleno desenvolvimento, para escoamento 

laminar. A validação do trabalho é feita comparando os resultados analíticos com os 

experimentais para um sistema querosene-água. Os resultados experimentais não são 

utilizados neste trabalho devido a que correspondem ao regime de transição a turbulento, 
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mas a solução analítica para regime laminar é utilizada na seção de resultados para validar o 

desempenho do algoritmo quando a condição de contorno na parede é de fluxo prescrito.  

Su (2006) resolve analiticamente o problema de entrada térmica para sistemas 

líquido-líquido em regime laminar plenamente desenvolvido hidrodinamicamente, 

considerando que a interface é completamente lisa, a espessura não tem variação radial ou 

axial, e desprezando a gravidade. Apresenta o coeficiente de transferência de calor na forma 

adimensional para duas diferentes condições de contorno, a saber, temperatura prescrita e 

mista. Os resultados para o número de Nusselt são utilizados para validar a resolução da 

equação da energia do presente trabalho para estas duas condições de contorno. 
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Este capítulo é dedicado à descrição das equações governantes do problema que se 

pretende resolver. Através das hipóteses e considerações particulares para escoamento 

anular gás-líquido se define o modelo matemático que é a base do modelo numérico a 

desenvolver.  

Com a finalidade de diferenciar corretamente a aplicabilidade da abordagem 

matemática a sistemas gás-líquido ou a sistemas líquido-líquido, se descrevem algumas 

considerações particulares a cada caso. A Figura 12 esquematiza duas diferentes morfologias 

de escoamento em padrão anular. Dependendo do sistema de fluidos envolvidos e as 

velocidades superficiais dos mesmos, o escoamento real estará mais bem representado por 

um dos esquemas. Os subíndices c e f são utilizados para referenciar núcleo e filme, 

respectivamente. Os perfis de velocidade uc(r) e uf(r) são apenas ilustrativos. O raio do duto 

é simbolizado pela letra R e a espessura média do filme com δ.  

A Figura 12 a) representa o modelo mais simplificado de escoamento anular, 

escoamento anular perfeito (PAF), onde a interface é completamente lisa e, como não há 

presença de ondas na interface, não há entranhamento de gotas, como já foi colocado nas 

seções anteriores. Como as regiões do núcleo e do filme são bem definidas, a espessura do 

filme é constante na coordenada angular. Os campos de velocidade para cada posição axial 

são diferentes nas duas regiões, mas obviamente têm continuidade na interface, assim como 

as tensões. Os sistemas líquido-líquido, nos quais as ondas têm menor intensidade, não há 

entranhamento e o regime predominante é o laminar, podem ser bastante bem 

representados por este esquema.  
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A Figura 12 b) representa um típico escoamento em padrão anular em sistemas gás-

líquido em regime turbulento. É possível observar a presença de gotas dentro do núcleo 

devido ao entranhamento e a morfologia ondulada da interface. Os campos de velocidade 

(médias temporais) não estão representados para a clareza do desenho, mas são de 

características semelhantes aos da Figura 12 a). Entretanto, os perfis instantâneos 

apresentam fortes variações espaciais e temporais, características do escoamento 

turbulento. 

 

 

Figura 12: Escoamento anular num duto circular. a) Esquema simplificado, escoamento anular perfeito. b) 

Esquema representativo do escoamento gás-líquido com entranhamento de gotas. 

 

Na modelagem dos sistemas do tipo b) a maioria dos autores simplificam o problema 

representando a espessura do filme por uma única espessura média δ e considerando que as 

fases do núcleo, gás e gotas, não tem velocidade relativa entre elas. Assim, é possível 

representar as características do núcleo através de propriedades da mistura, segundo o 

modelo homogêneo. Se, além disso, os efeitos da rugosidade da interface são incluídos no 
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cálculo da viscosidade turbulenta, ambas as situações representadas na Figura 12 se 

assemelham bastante.  

Quando o escoamento é plenamente desenvolvido e as hipóteses mencionadas são 

válidas, as equações que governam as situações descritas na Figura 12 são as mesmas. Por 

este motivo, o modelo pensado para escoamento gás-líquido pode ser utilizado nas 

situações restritas recentemente descritas, também para escoamento líquido-líquido.  

Entretanto, nem sempre o escoamento é plenamente desenvolvido. A seguir 

apresenta-se as possíveis situações de escoamento. 

 

3.1 Natureza do problema 

Além das diferentes características na morfologia do escoamento nos dois esquemas 

descritos, o padrão anular pode ser estudado em duas situações: (i) plenamente 

desenvolvido e (ii) em desenvolvimento, tanto para a transferência de quantidade de 

movimento, quanto para a de energia.  

Em termos hidrodinâmicos, para que o escoamento esteja plenamente desenvolvido 

é necessario que não haja variação da quantidade de movimento na direção axial. Em 

particular para escoamento anular gás-líquido, para que isto aconteça não basta que os 

perfis de velocidade não mudem ao longo da direção axial. Também é necessário que o 

entranhamento e deposição de gotas de líquido tenham atingido o equilíbrio, o que significa 

que as taxas de entranhamento e deposição se igualem. Segundo foi explicado na seção 2.3, 

a velocidade das gotas entranhadas é diferente daquela das gotas depositadas, e 

conseqüentemente a quantidade de movimento também é diferente. Sempre existe uma 

transferência de quantidade de movimento líquida entre as regiões do padrão, mas quando 

as taxas não são iguais, esta é variável. Assim, o desenvolvimento só é atingido quando as 

taxas se igualam e todas as componentes do gradiente de pressão são constantes. 

Dependendo das condições de escoamento, esta condição pode somente ser atingida após 

um comprimento equivalente a 200 diâmetros do duto ou mais.  
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No caso em que a quantidade de movimento varia na direção axial, é necessário 

estudar o escoamento em desenvolvimento, e para isto existem duas abordagens. A mais 

completa considera a equação da quantidade de movimento na forma elíptica, e contempla 

todos os termos difusivos (termos elípticos) das equações de transporte de quantidade de 

movimento. A outra abordagem considera a equação parabólica. Isto significa em termos 

físicos que os fluxos difusivos na direção axial são muito menores que os fluxos convectivos 

nesta direção e portanto são desprezados da equação da quantidade de movimento. Por 

outro lado, os fluxos difusivos prevalecem na direção radial. Em termos da modelagem 

numérica, esta hipótese transforma um problema, a priori elíptico, em um problema que 

pode ser resolvido através de um processo de marcha na direção axial.  

No que refere à equação da energia, a entrada térmica corresponde à região do duto 

onde os perfis de temperatura se desenvolvem. Assim, se considera que o escoamento está 

termicamente desenvolvido quando os perfis de temperatura não variam mais na direção 

axial a menos de um fator de escala.  

 

3.2  O problema hidrodinâmico 

As equações governantes do escoamento são apresentadas considerando 

previamente as seguintes hipóteses: 

a) Estado estacionário 

b) Fluidos newtonianos e incompressíveis 

c) Escoamento com simetria axial 

d) Hidrodinâmica em desenvolvimento 

e) Difusão axial desprezível 

f) O núcleo é modelado como homogêneo quando tiver duas fases (com 

entranhamento de gotas) 

 

A equação de continuidade escrita em coordenadas cilíndricas para cada região 

resulta em, 
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( ) ( )c c c c
u v r R

z r
0 0ρ ρ δ

∂ ∂
+ = < < −

∂ ∂
 (36) 

( ) ( )l f l f
u v R r R

z r
0ρ ρ δ

∂ ∂
+ = − < <

∂ ∂
 (37) 

 

As equações da conservação da quantidade de movimento escritas em coordenadas 

cilíndricas são, 

( ) ( )
1

0c
c c c c c c c c

u dp
u u v u r g r R

z r r r r dz
ρ ρ µ ρ δ

∂ ∂ ∂ ∂ 
+ = + − < < − 

∂ ∂ ∂ ∂ 
 (38) 

( ) ( ) f

l f f l f f l l

u dp
u u v u r g R r R

z r r r r dz

1
ρ ρ µ ρ δ

∂ ∂ ∂ ∂
+ = + − − < < 

∂ ∂ ∂ ∂ 
 (39) 

onde µc , ρc, µf e ρf são as viscosidades dinâmicas e as densidades dos fluidos do núcleo e do 

filme.  

As componentes radiais da velocidade vf e vc são desprezíveis já que, como 

demonstrado em Kishore & Jayanti (2004), os perfis de velocidade não mudam de forma na 

região de desenvolvimento hidrodinâmico. A variação axial da quantidade de movimento 

tem origem na variação da densidade do núcleo de gás na direção axial devido ao 

desequilíbrio dos fenômenos de entranhamento e deposição ou mudança de fase. A partir 

disto, os termos convectivos correspondentes à componente radial da velocidade são 

desprezados de todas as equações de transporte.  

As equações de quantidade de movimento (38) e (39), estão sujeitas às condições de 

contorno, 

0 0
du

r
dr

= =  (40) 

0u r R= =  (41) 
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A continuidade de velocidades e tensões de cisalhamento na interface são dadas por,  

( ) ( )
c f I

u R u R uδ δ− = − =  (42)  

c f IR Rδ δ
τ τ τ

− −
= =  (43) 

A vazão mássica no núcleo e no filme são calculadas pela integração dos perfis de velocidade 

como, 

δ

πρ
−

= ∫
0

2 ( , )
R

c cm u r z r dr�  (44) 

δ

πρ
−

= ∫2 ( , )
R

f l

R

m u r z r dr�  (45) 

A conservação da massa global para o filme na direção axial, Equação(46), é obtida a 

partir de um balanço entre os fenômenos de mudança de fase: entranhamento, deposição e 

evaporação.  

'' ''
'' ''2f w

v

dm q
D E

dz R h

 
= − − 

 
 (46) 

onde D
''

e E
''

são as taxas de deposição e entranhamento respectivamente e 
v

h  o calor 

latente de vaporização. 

 

3.3  Transferência de calor 

As equações de energia em estado estacionário, desconsiderando difusão axial, 

dissipação viscosa e a variação dos perfis de velocidade na direção axial (e, portanto, as 

componentes radiais da velocidade), para o núcleo e o filme são, 

( ) 1
0c c c c c

c

cp u T T
k r r R

z r r r

ρ
δ

∂ ⋅ ⋅ ⋅ ∂ ∂ 
= ⋅ ⋅ < < − 

∂ ∂ ∂ 
 (47) 
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( )f f f f f

f

cp u T T
k r R r R

z r r r

1ρ
δ

∂ ⋅ ⋅ ⋅ ∂ ∂
= ⋅ ⋅ − < < 

∂ ∂ ∂ 
 

(48) 

onde kc, cpc, kf e cpf são a condutividade térmica e o calor específico do núcleo e do  filme, 

respectivamente. 

A condição de entrada para o campo de temperatura é,  

T r T0(0, ) =  (49) 

A condição de contorno no centro do duto devido à simetria é,  

c
dT

r
dr

0 0= =  (50) 

A continuidade de fluxos na interface  

'' ''
c f

R R
q q

δ δ− −
=  (51) 

As condições de contorno na parede do duto podem ser, dependendo do problema de 

interesse, 

(1) Temperatura prescrita, 

                         
f

T z R Tw( , ) =  (52) 

(2) Fluxo prescrito,  

                         

f

f W

r R

T
k q

r
=

∂
′′− =

∂
 (53) 

(3)  Transferência de calor por um fluido externo de temperatura Ta e coeficiente de 

transferência de calor ha, 
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( , )
[ ( , ) ]f

f a f

T z R
k h T z R Ta

r

∂
− = ⋅ −

∂
 (54) 

Uma vez que a equação de energia é resolvida obtendo o perfil de temperatura, é 

possível calcular o coeficiente de transferência de calor do sistema segundo, 

( , ) /

[ ( , ) ]
f

f

f

T z R r
h k

T z R Tb

∂ ∂
= − ⋅

−
 (55) 

onde Tb é a temperatura média da mistura dos fluidos. O coeficiente de transferência de 

calor global é utilizado na literatura para apresentar os resultados da resolução da equação 

da energia. 

Todas as equações introduzidas neste capítulo são utilizadas para desenvolver o 

modelo numérico no capítulo 4.  
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As equações de transporte em coordenadas cilíndricas, apresentadas no capítulo 

anterior, são discretizadas pelo Método dos Volumes Finitos (MVF) dentro do 

correspondente domínio para cada uma das regiões, núcleo e filme. Esta técnica consiste na 

integração das equações de transporte dentro de cada volume finito elementar, o que 

equivale a fazer balanços de conservação da variável transportada correspondente com a 

equação (massa, quantidade de movimento, entalpia). O método tem a grande vantagem de 

possuir um forte sentido físico, já que garante a conservação da variável transportada 

independentemente do refino de malha e assim torna mais fácil a validação dos resultados 

com malhas grosseiras (para detalhes sobre o método ver Patankar, 1980 ou Maliska, 2004).  

Sob as hipóteses de escoamento axissimétrico e difusão axial desprezível (equações 

parabólicas), a obtenção da solução das equações de transporte consiste em resolver uma 

seqüência de problemas 1D radiais, avançando na direção axial, como será explicado a 

seguir.  

 

4.1 Discretização do domínio de cálculo 

O domínio de cálculo, um duto circular de comprimento L e raio R, é dividido em 

volumes finitos de dimensões características ∆r, ∆z e ∆θ, da forma representada na Figura 

13. O espaçamento axial ∆z é constante ao longo do duto. Os espaçamentos radiais ∆r, são 

diferentes para o núcleo e filme, permitindo um refino local dentro do filme. O espaçamento 
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∆θ é unitário já que se considera que o problema é axissimetrico. O centro do volume é 

indicado com a letra P. 

 

Figura 13: Geometria dos volumes finitos. 

 

Uma malha independente com um número fixo de volumes é utilizada para cada uma 

das regiões, Nc para o núcleo e Nf para o filme. A malha é gerada de tal forma que a interface 

física entre as regiões é colocada entre o último volume do núcleo (volume Nc) e o primeiro 

do filme (volume Nc+1), como apresentado na Figura 14. Como já colocado, no caso geral, 

esta interface é ondulada e com fortes variações transientes. Entretanto, na modelagem é 

considerada uma interface plana e os efeitos das ondulações no escoamento são 

introduzidos através do modelo de turbulência utilizado.  

Ao longo do processo iterativo do algoritmo de solução, que será descrito na seção 

4.3, a espessura do filme para cada seção axial varia em cada iteração de correção até 

satisfazer o balanço de massa global no filme. Assim, ∆rf (filme) e ∆rc (núcleo) são também 

ajustados em cada iteração, já que o número de volumes do núcleo (Nc) e do filme (Nf) é 

constante. 
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Figura 14:  Malha para os domínios do núcleo e do filme  

 

4.2 Integração das equações de transporte 

As equações de transporte (38), (39), (47) e (48) são agora escritas para uma variável 

transportada Φ  com o correspondente coeficiente de difusão Γ , de forma a facilitar a 

integração das mesmas pelo método dos volumes finitos. 

( ) 1z
I u

r S
z r r r

φ∂ ⋅ ⋅Φ ∂ ∂Φ 
= Γ ⋅ ⋅ + 

∂ ∂ ∂ 
 (56) 

As variáveis específicas a cada equação de transporte são resumidas na Tabela 2. A 

letra grega 
''Ψ representa a tensão cisalhante e o fluxo de calor, variáveis que serão tratadas 

de modo geral mais adiante. A variável I
Φ

corresponde à inércia de quantidade de 

movimento e térmica.  

 



73 

4 Modelo Numérico 

Tabela 2: Variáveis transportadas e propriedades de transporte 

 Φ  Γ  I
Φ

 
S  ''Ψ

 

Quantidade de Movimento u
 

µ
 

ρ
 

dp
g

dz
ρ− +

 

τ
 

Energia T  k  cpρ ⋅
 

0  ''q
 

 

4.2.1   Volumes internos 

A integração por volumes finitos (ver, por exemplo, Maliska, 2004) da Eq. (56) no 

volume P na Figura 14 resulta em, 

Φ Φ Φ Φ − ∆ Φ − Φ = Γ ∆ − Γ ∆ + 

ΨΨ
��������������

2 2( )
( ) ( )

2
e w

p e wn s
e w

d d r r
r r I u I u r z r z S

dr dr

we

 
(57) 

A Eq. (57) é valida para os volumes internos do núcleo e do filme, sempre que as 

propriedades físicas e o tamanho do volume ∆r forem substituídos em cada fase.  

Para a interpolação das derivadas dos termos difusivos, é utilizado o esquema CDS 

(central differencing scheme). Este esquema de interpolação é de segunda ordem e sua 

eficiência para representar termos difusivos é amplamente comprovada. Já para os termos 

advectivos, utilizar diferenças centradas não é recomendado por introduzir instabilidades. 

Neste caso, devido à natureza parabólica do escoamento não é possível a utilização de 

qualquer esquema que considere pontos a jusante. O esquema Upwind, mesmo sendo de 

primeira ordem, representa muito melhor a física do escoamento. Ambos os esquemas de 

interpolação utilizados para os diferentes termos da equação discretizada são resumidos na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Esquemas de interpolação 

CDS Up-wind 

E P

e

d

dr r

Φ Φ − Φ
=

∆
 ( ) ( )

n P
u uρ ρΦ = Φ  

P W

w

d

dr r

Φ Φ − Φ
=

∆  

( ) ( )
s S

u uρ ρΦ = Φ
 

 

Após a interpolação de todos os termos da Eq. (57) obtém-se a equação algébrica 

(58) que representa a conservação da propriedade Φ  dentro do volume finito P.  

p P e E w W s S
A A A B AΦ + Φ + Φ = − Φ  (58) 

Os termos correspondentes aos volumes do sul são explicitados já que, por ser um 

problema de marcha, são conhecidos da posição axial anterior. Os coeficientes da Eq. (58) 

são apresentados na Tabela 4, onde os termos do sul já estão incluídos no termo fonte B.  

 

Tabela 4: Coeficientes para os volumes internos. 

 p
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e
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∆ ∆ ∆
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∆
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∆
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+ + ∆

∆ ∆ ∆  
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∆
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4.2.2   Volumes da interface 

Para integrar a Eq. (57) nos volumes contíguos à interface, Nc e Nc+1 na Figura 15, a 

continuidade da tensão cisalhante e do fluxo de calor interfacial tem que ser assegurada.  

 

 

Figura 15: Volumes da interface 

 

Isto é garantido desde que uma única expressão seja utilizada para avaliar os fluxos 

na interface 
I

''

Ψ  tanto para o volume Nc como para o Nc+1 , como a seguinte equação ilustra. 

δ δ− −

Ψ Ψ +

Γ = Γ = Ψ
��������� ���������

'' ''

''

( ) ( 1)

fc
c f I

R R

e Nc w Nc

dudu

dr dr

 

(59) 

Para obter a expressão desejada, um método descrito por Patankar (1980) é 

utilizado. Patankar deduz uma expressão para calcular difusividades equivalentes em meios 

não uniformes a partir de um balanço da propriedade transportada Φ , e a continuidade do 

fluxo 
''

Ψ  na interface entre dois nós da malha. Quando não existe fonte na equação de 
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transporte, a difusividade Γ  equivalente da interface é representada pela média harmônica 

das difusividades dos nós vizinhos.  

f

I

P E f c

rf f
f

r r

1

1
;

−
∆ −

Γ = + = 
Γ Γ ∆ + ∆ 

 (60) 

Logo, o fluxo difusivo na interface, que satisfaz automaticamente a continuidade 

destes fluxos na interface, é obtido como, 

'' E P
I I I

I I

d

dr r

Φ Φ − Φ
Ψ = Γ = Γ

∆
 (61) 

onde  ( )1

2
I c f

r r r∆ = ∆ + ∆  

Os termos advectivos e as forças de campo da equação de transporte (56) são termos 

fontes para os fins de balanço na interface. Apesar das Equações (60) e (61) serem 

desenvolvidas considerando equações puramente difusivas para meios sem termos fonte, 

neste trabalho se propõe a utilização das mesmas para o caso estudado, que inclui termos 

convectivos e fontes. Os resultados obtidos validam o sucesso da proposta. 

A interpolação da derivada da interface é também feita através de um esquema CDS 

utilizando a propriedade Φ  dos volumes interfaciais Nc e Nc+1, como descreve a Equação 

(61). Os coeficientes para os volumes da interface se apresentam na Tabela 5. 
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Tabela 5: coeficientes da Eq (19) para os volumes da interface 
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4.2.3   Volumes da fronteira 

Para discretizar as equações de transporte nos volumes das fronteiras, centro e 

parede, as condições de contorno do problema têm que ser utilizadas.  

Para os volumes do centro (volume 1), a face leste coincide com o centro do duto, 

onde a condição de contorno é do tipo fluxo prescrito. A derivada da variável transportada é 

nula pela condição de simetria.  

1

0
e

d

dr

Φ
=  

Para os volumes da parede (volume Nt), a face oeste coincide com a parede, onde a 

variável pode ser prescrita, ou também pode existir condição de fluxo prescrito ou mista 

para a equação da energia.  

Para condição de variável prescrita, a derivada utilizada é do tipo atrasada, como a 

seguinte expressão descreve,  

2

tN

wall P

w

d

dr r

Φ Φ − Φ
=

∆
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Quando a condição de contorno é do tipo fluxo prescrito, a derivada da face oeste é 

diretamente substituída pelo fluxo prescrito.  

''tN

w

d

dr

Φ Ψ
=

Γ
 

Por último, quando a condição de contorno na parede é mista, a derivada é obtida 

pela seguinte expressão, 

[ ]tN

a wall

w

d h

dr

Φ ⋅ Φ − Φ
=

Γ
 

 

4.2.4   Fechamento do modelo 

Para fechar o problema hidrodinâmico é necessário calcular as propriedades do 

núcleo de gás e a difusividade efetiva tanto para o núcleo quanto para o filme. Quando o 

núcleo de gás tem gotículas de líquido entranhadas, as propriedades mudam em relação às 

do gás puro. Para calcular as propriedades do núcleo, as taxas de entranhamento e 

deposição, ou a fração entranhada têm que ser calculadas mediante algum dos modelos 

apresentados na seção 2.3. Na seção de resultados todas as correlações apresentadas são 

comparadas. Assim, a densidade e a viscosidade da mistura (ρc e µc) são obtidas segundo as 

equações do modelo homogêneo.  

( )c g l
1ρ α ρ α ρ= − +  (62) 

( )c g l
1µ α µ α µ= − +  (63) 

onde α, fração volumétrica de gotas, é calculada a partir da fração de líquido entranhada 

como, 

''

'' ''
l l

l l g g

em

em m

ρ
α

ρ ρ
=

+
 (64) 
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Para calcular as difusividades efetivas do núcleo e do filme é necessário definir um 

modelo de turbulência que seja aplicável ao padrão anular gás-líquido. Como foi descrito na 

seção 2.2, diversos modelos de turbulência podem ser utilizados, desde que sejam baseados 

no cálculo da viscosidade turbulenta para ser utilizada nas equações médias no tempo de 

Reynolds.  

A difusividade térmica efetiva é calculada a partir do número de Prandtl turbulento, 

que relaciona as difusividades turbulentas da quantidade de movimento e térmica segundo, 

t
t

t

cp

k
Pr

µ
=  (65) 

Em geral, os fenômenos de transporte (quantidade de movimento, calor e massa) 

acontecem com uma difusividade similar, e, portanto, o número de Prandtl turbulento é 

próximo da unidade. Em seus trabalhos, Dobran (1983) e Kwon et al. (2001) propõem 

valores arbitrários para o número de Prandt turbulento (0.7-0.9) e observam os resultados 

para escolher o que melhor representa os dados experimentais. Também existem 

correlações (Fu & Klausner, 1997; Kwon et al., 2001) para calculá-lo em função de 

propriedades do fluido, velocidades superficiais ou distância à parede, entre outros.  

Uma vez calculadas, as difusividades são armazenadas nas faces dos volumes em uma 

malha desencontrada, indexada como ilustra a Figura 16, para facilitar a discretização, já que 

no cálculo de fluxos a difusividade é necessária nas faces dos volumes de controle.  

 

Figura 16: Malha desencontrada entre a propriedade transportada e a difusividade 
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A função por partes (66) descreve como é definida numericamente a difusividade ao 

longo da direção radial. 

 

0

1

c

f

I I

c f

r R

R r R

f f
R

δ

δ

δ

Γ < < −
Γ − < <

Γ = 
 −
 + =

Γ Γ

 (66) 

 

Com a difusividade correspondente a cada equação e as propriedades do núcleo 

calculadas, a variável transportada Φ  (velocidade axial ou temperatura) é calculada 

simultaneamente para o núcleo e o filme através de um mesmo sistema de equações, 

esquematizada pela Eq. (67). O sistema satisfaz a equação de transporte, as condições de 

contorno na parede e na interface para um determinado gradiente de pressão e uma 

espessura do filme, isto é para cada iteração do algoritmo, o qual será explicado na seção 

4.3. 

Φ

Φ

Φ     
=     Φ    

�

�

c cc

f ff

BA

BA
 (67) 

Este sistema de equações pode ser representado como uma matriz tridiagonal e 

assim ser resolvido pero algoritmo de Thomas, Tri-Diagonal Matrix Algorithm (TDMA). 

 

4.3 Algoritmo de resolução 

O diagrama de fluxo da Figura 17 resume o esquema de resolução do algoritmo. Os 

dados de entrada a serem fornecidos são: vazões mássicas de cada fase, as propriedades dos 

fluidos, as dimensões do duto, as condições de entrada e os parâmetros numéricos como 

tolerância de convergência e tamanho de malha. O gradiente de pressão e a espessura do 
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filme devem ser estimados inicialmente para depois serem corrigidos pelo processo iterativo 

até convergência. 

Para uma espessura do filme estimada, o ciclo iterativo externo, a partir de agora 

chamado loop externo, começa calculando a posição dos centros e das faces dos volumes 

para todo o domínio, núcleo e filme. Esta etapa corresponde à geração da malha. A seguir, é 

calculada a fração entranhada, e a partir de ela, as propriedades equivalentes do núcleo, 

como descrito na seção 4.2.4. 

O loop interno resolve o sistema de Eqs. (67) para obter os perfis de velocidade do 

núcleo e do filme. O campo de velocidade do núcleo é integrado pela Equação (44) para 

obter a vazão mássica e corrigir o gradiente de pressão até que a conservação global da 

massa do núcleo seja satisfeita. O procedimento de correção é semelhante ao proposto por 

(Patankar & Spalding 1972), onde o erro entre a vazão calculada pela integração do perfil de 

velocidade e a vazão real é utilizado para a correção do gradiente de pressão. A partir do 

gradiente de pressão corrigido, os perfis de velocidade são calculados novamente e o 

processo é repetido até que a conservação da massa no núcleo seja satisfeita. O critério de 

convergência utilizado é  

−
−

=
� �

�

*

410
c c

c

m m

m
 (68) 

Após a convergência do loop interno, os perfis de velocidade e o gradiente de pressão 

satisfazem as equações de quantidade de movimento e massa para uma determinada 

espessura do filme.  

Com o campo de velocidade do filme convergido pelo loop interno, a espessura do 

filme é corrigida até satisfazer a vazão mássica calculada pela Equação (45). O critério de 

convergência é, 

−
−

=
� �

�

*

410
f f

f

m m

m
 (69) 

Como o número de volumes em cada domínio é constante, os tamanhos dos volumes 

∆rc e ∆rf devem ser atualizados em cada iteração, e com eles a posição dos centros e das 
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faces. A correção da espessura do filme δ repercute no campo de velocidade tanto do núcleo 

como do filme e por isto o algoritmo tem que entrar no loop interno e achar o gradiente de 

pressão que satisfaz as equações para a espessura do filme recentemente corrigida. Este 

processo é repetido até a convergência completa do sistema, onde os perfis de velocidade 

de ambas as fases, espessura do filme e o gradiente de pressão satisfazem todas as 

equações do sistema. 

Uma vez que o gradiente de pressão e a espessura são obtidos, os perfis de 

temperatura no filme e no núcleo são calculados e com eles, através da Eq (46), se calcula a 

vazão do filme correspondente à posição axial seguinte. A malha axial tem um número de 

volumes Nz e cada vez que se avança um ∆z, os loops de correção de gradiente de pressão e 

espessura do filme recomeçam até resolver todo o comprimento do duto estudado.  

Apesar de o algoritmo ter dois loops de correção, a convergência é atingida 

rapidamente nos casos utilizados para a validação, mesmo quando os valores estimados de 

espessura e gradiente de pressão são muito diferentes dos valores convergidos.  

A resolução acoplada do núcleo e do filme, Equação (67), satisfaz a continuidade da 

tensão de cisalhamento e do fluxo de calor na interface. O gradiente de pressão calculado 

através da vazão total de gás é o mesmo que é utilizado no cálculo do perfil de velocidade do 

filme. Por sua vê\, o gradiente de velocidade do filme determina a tensão de cisalhamento 

na parede. Desta forma, a relação direta que se obtém fazendo um balanço de forças global, 

entre o gradiente de pressão e a tensão na parede é satisfeito sem necessidade de utilizá-lo 

dentro do processo de cálculo, como é feito em outras abordagens descritas na seção 2.5. 

Esta questão é um ponto chave no algoritmo porque a solução da relação triangular do 

padrão anular entre a vazão do filme, a tensão da parede e a espessura do filme, é resolvida 

com sucesso sem utilizar correlações empíricas para o fator de atrito da interface e sem 

assumir que o perfil de velocidade no filme é dado por uma lei de parede. É precisamente 

isto que faz do algoritmo uma ferramenta versátil ao qual é possível adicionar em forma de 

sub-rotinas, qualquer fenômeno complexo que aconteça entre as fases. 

A resolução das equações de transporte, condições de fronteira, correlações de 

fechamento e mais, a partir do algortimo descrito nesta seção, foi implementada 

integralmente em linguagem FORTRAN para a execução deste trabalho. 
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Figura 17: Diagrama de fluxo do algoritmo 
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Apresenta-se neste capítulo uma análise dos diversos aspectos da formulação 

numérica, procurando validar todos os aspectos do modelo. Para isto, os resultados para 

diferentes situações de escoamento são comparados com resultados analíticos e 

experimentais. As fontes de erro podem ter origem numérica ou física e para identificá-los 

corretamente, a validação do algoritmo é feita por etapas.  

A primeira etapa, validação numérica, consiste em provar o sucesso do algoritmo em 

resolver as equações da conservação comparando com soluções analíticas (sem considerar a 

modelagem de fenômenos como entranhamento e turbulência). Para validar a resolução da 

equação da quantidade de movimento, se utiliza a solução analítica para regime laminar, 

para diferentes relações entre as propriedades dos fluidos e velocidades superficiais. Para 

validar a resolução da equação da energia se utiliza o problema de entrada térmica, que tem 

solução analítica quando a hidrodinâmica está plenamente desenvolvida, em sistemas 

líquido-líquido.  

A segunda etapa corresponde à validação da modelagem física. Para isto se utilizam 

principalmente sistemas gás-líquido que são o foco deste trabalho, incluindo os efeitos da 

turbulência, os fenômenos de entranhamento e deposição e a resolução acoplada da 

equação de transporte de energia com a quantidade de movimento. 
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5.1 Validação numérica 

Esta etapa é essencial já que valida a estrutura do algoritmo de resolução que é a 

principal contribuição do presente trabalho. As características originais do mesmo são a 

utilização da difusividade equivalente na interface que satisfaz a continuidade de fluxos na 

mesma, e a utilização da conservação da massa global do núcleo para calcular o gradiente de 

pressão. Como foi descrito na seção 4.2.2, a difusividade equivalente é obtida a partir de um 

balanço na interface para equações sem termo fonte. Apesar dos termos advectivos serem 

termos fontes para o balanço na interface, seu efeito sobre a difusividade equivalente é 

desprezível no intervalo de vazões utilizadas para a validação. Assim, a inovadora 

metodologia de integração das equações de transporte é bem sucedida. 

 

5.1.1    Equação de quantidade de movimento para regime laminar 

A solução analítica para escoamento de duas fases em padrão anular perfeito 

(interface lisa, núcleo sem entranhamento de gotas), considerando estado estacionário e 

regime laminar plenamente desenvolvido é dada por,  
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Os perfis de velocidade analíticos são avaliados a partir do conhecimento do 

gradiente de pressão e da espessura do filme. Estes dois parâmetros são calculados pelo 
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algoritmo numérico, nas mesmas condições para as quais é avaliada a solução analítica. O 

algoritmo só utiliza as vazões mássicas de cada fase para calcular o gradiente de pressão e a 

espessura média do filme. O objetivo é comparar se, para um mesmo gradiente de pressão e 

espessura do filme, os perfis de velocidade calculados pelo algoritmo e pelas equações (70) e 

(71) são iguais. Utilizam-se diferentes propriedades dos fluidos e velocidades superficiais das 

fases para testar a solução numérica em um amplo número de situações. Os perfis de 

velocidade obtidos são comparados nas Figura 18 a Figura 21. A Tabela 6 resume a relação 

entre as propriedades dos fluidos e as velocidades superficiais utilizadas. 

 

Tabela 6: Relações entre as viscosidades e as velocidades superficiais 

 f c
/ρ ρ  

c f
/µ µ  Jc/Jf 

Figura 18 0.7 0.7 1.2 1.4 2 

Figura 19 0.7 1.4 1.2 1.4 2 

Figura 20 500 0.1 100 50 10 

Figura 21 500 10 100 50 10 

 

Na Figura 18 e na Figura 19 se utiliza um fluido de menor densidade escoando pelo 

filme e duas relações invertidas entre as viscosidades para três relações entre velocidades 

superficiais. Observa-se que a relação entre as densidades é próxima à unidade, o que indica 

que se trata de um sistema líquido-líquido.  
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Figura 18: Solução analítica vs. numérica para um sistema líquido-líquido, µc/µf = 0,7 
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Figura 19: Solução analítica vs. numérica para um sistema líquido-líquido, µc/µf = 1,4 

µc/µf = 0,7 

µc/µf = 1,4 
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Na Figura 20 e na Figura 21 se utiliza um fluido pelo núcleo de densidade muito 

menor do que o fluido do filme o que indica que pode se tratar de um sistema gás-líquido.  
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Figura 20: Solução analítica vs numérica para diferentes sistemas de fluidos, µc/µf = 0,1 

 

Em problemas reais, a viscosidade do fluido do filme tem que ser menor que a do 

fluido do núcleo para que o padrão anular seja estável (Joseph et al., 1996). Portanto, em 

regime laminar, a situação da Figura 20 não é estável. É evidente que o padrão anular é 

estável em sistemas gás-líquido onde o gás, de menor viscosidade molecular que o líquido, 

escoa pelo núcleo. Isto se deve a que a viscosidade turbulenta do núcleo é maior que a do 

filme respeitando o critério de estabilidade apresentado por Joseph et al.(1996) já 

comentado anteriormente. Contudo, o objetivo desta seção não é representar um sistema 

gás-líquido real, mas validar o algoritmo para diferentes propriedades dos fluidos.  

Finalmente a Figura 21 mostra os resultados do algoritmo quando o fluido de menor 

viscosidade escoa pelo filme.  

µc/µf = 0,1 
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Figura 21: Solução analítica vs numérica para diferentes sistemas de fluidos, µc/µf = 10 

 

Claramente, nas quatro situações avaliadas, o algoritmo resolve o problema 

hidrodinâmico em regime laminar perfeitamente. Isto significa que a integração das 

equações de transporte e os critérios de correção do gradiente de pressão e da espessura do 

filme são bem sucedidos.  

 

5.1.2   Equação de energia para regime laminar 

Nesta seção se apresentam os resultados da resolução da equação da energia na 

região de desenvolvimento térmico, ou região de entrada térmica, quando os perfis de 

velocidade são constantes na direção axial. Para isto, se utilizam dois trabalhos da literatura 

de líquido-líquido nos quais os autores apresentam soluções analíticas para regime laminar, 

obtidas mediante diferentes técnicas matemáticas de integração de equações diferenciais 

parciais. Para resolver a equação da energia, Leib et al. (1977) utilizam condição de fluxo 

prescrito na parede, enquanto Su (2006) utiliza condição de temperatura prescrita e mista.  

µc/µf = 10 
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Se selecionaram duas diferentes condições de vazão mássica e temperatura de 

entrada dentre as apresentadas por Leib et al. (1977) que se resumem na Tabela 7. O fluxo 

de calor prescrito na parede é de 17445 W/m2 e o comprimento do duto de 1 m. 

 

Tabela 7: Condições de entrada utilizadas por Leib et al. (1977) 

Caso �
cm   [kg/s] �

fm   [kg/s] 
c

T   [
o
C ] f

T   [
o
C ] 

1 0,034 0,03 28,4 28,4 

2 0,058 0,025 28,5 51,9 

 

Dadas as condições de entrada, o algoritmo numérico primeiro resolve o problema 

hidrodinâmico e fornece o perfil de velocidade axial plenamente desenvolvido para resolver 

a equação da energia. Também utiliza a espessura do filme calculada para delimitar o 

domínio de cada fase na equação da energia.  

Em contraste, Leib et al. (1977) utilizam dados conhecidos de gradiente de pressão e 

espessura do filme que correspondem às vazões dos fluidos da Tabela 7, extraídos de Hasson 

et al. (1974). Desafortunadamente, estes dados não podem ser utilizados para resolver a 

equação da quantidade de movimento no modelo numérico, pois não estão claramente 

indicados em Leib et al. (1977). Existe uma discordância entre a espessura do filme indicada 

na tabela e a mostrada na figura correspondente. Isto pode causar diferenças entre o 

resultado numérico e o analítico. 

Por outro lado, é importante esclarecer que o trabalho de Leib et al. (1977) não 

detalha as propriedades dos fluidos que utiliza no cálculo dos perfis de temperatura. Isto não 

é um problema quando se trata de substancias puras, mas o querosene é um composto de 

diversas substancias orgânicas, e suas propriedades físicas variam consideravelmente 

dependendo da composição da mistura. Portanto, se selecionaram propriedades para o 

querosene que podem não ser as mesmas que utilizam Leib et al. (1977). A relação entre as 

propriedades do querosene utilizado e da água são as da primeira fila da Tabela 6. 
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Na Figura 22 se mostram os perfis de temperatura para duas posições axiais para a 

primeira condição da Tabela 7. A temperatura da entrada é uniforme nas duas fases. Os 

resultados revelam boa concordância com a solução analítica, embora não são iguais devido 

a que as propriedades físicas utilizadas em ambos os casos não são exatamente as mesmas. 

A diferença entre ambas também pode se dever à leve diferença entre a espessura do filme 

calculada e a utilizada por Leib et al. (1977). 
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Figura 22: Perfil de temperatura Numérico e Analítico de Leib (1977), caso 1. 

 

Na Figura 23 se observam os perfis de temperatura para duas posições axiais quando 

as temperaturas de entrada dos fluidos são diferentes. As vazões mássicas e a temperatura 

de entrada se correspondem com o segundo caso da Tabela 7. Novamente, se observa uma 

boa concordância com a solução analítica, mas com diferenças que podem ser produto da 

diferença entre as propriedades ou, também, na espessura do filme.  
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Figura 23: Perfil de temperatura  Numérico e Analítico de Leib (1977), caso 2. 

 

Evidentemente o trabalho de Leib et al. (1977) não é ideal para ser utilizado na 

validação da solução analítica, mas não se encontraram outros trabalhos para condição de 

fluxo prescrito na parede que proporcione todos os dados necessários para reproduzir as 

condições.  

Para testar o algoritmo nas restantes condições de contorno na parede, temperatura 

prescrita e condição mista, se utiliza a solução de Su (2006). As relações entre as 

propriedades dos fluidos utilizadas no trabalho são apresentadas na Tabela 8. Devido a que 

Su (2006) calcula o número de Nusselt para uma espessura conhecida, esta é utilizada no 

algoritmo como dado conhecido o que significa que o loop externo descrito na seção 4.3 não 

é utilizado. 
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Tabela 8: Relação entre propriedades dos fluidos utilizados por Su (2006) 

Viscosidade dinâmica 
Condutividade 

térmica 
Difusividade térmica 

0,02f

c

µ

µ
=  5f

c

k

k
=  0,02f

c

Γ
=

Γ
 

 

Su (2006) apresenta os resultados em função do número de Nusselt definido por, 
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onde temperatura média da mistura Tb é calculada por,  
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Os resultados são apresentados em função da variável adimensional ξ definida por,  
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A Figura 24 e a Figura 25 mostram os resultados para o número de Nusselt para dois 

tipos de condições de contorno comparados com os de Su (2006). O número de Biot 

utilizado para a condição de contorno do terceiro tipo é definido por Su (2006) como, 

c

hR
Bi

k
= . 
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Figura 24: Evolução do número de Nusselt na entrada térmica com temperatura prescrita na parede. 
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Figura 25: Evolução do número de Nusselt na entrada térmica com condição de contorno mista para Bi=10. 
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Observa-se um deslocamento axial sistemático nas curvas do número de Nusselt 

calculado em relação às apresentadas por Su (2006) para as duas condições de contorno 

utilizadas, embora os valores para os casos plenamente desenvolvidos sejam praticamente 

idênticos. Estas diferenças são atribuídas a algum erro de escala na coordenada axial 

originada na definição do número de Peclet (Pe). Apesar de Su (2006) apresentar a definição 

de forma clara, a hipótese sobre a origem do erro é baseada no fato de que as curvas estão 

deslocadas sistematicamente pelo mesmo fator dependendo da espessura do filme. 

Observa-se um comportamento muito similar acompanhando, inclusive, as mudanças na 

concavidade das curvas. Por exemplo, nas duas curvas (para cada condição de contorno) que 

correspondem à espessura do filme 0,7 as curvas estão deslocadas por um fator de 1,2 na 

coordenada axial. Se o deslocamento não existisse, as curvas coincidiriam exatamente.  

Quando o escoamento atinge o desenvolvimento, o valor calculado de Nu é 

praticamente igual ao obtido por Su (2006), como é possível observar na Tabela 9, onde são 

apresentados os resultados de Nu∞ . 

 

Tabela 9: Resultados para o número de Nusselt assintóticoNu∞  

 T prescrita 2Bi =
 

10Bi =
 

R

R

δ−
 Modelo

 
SU Modelo

 
SU Modelo

 
SU 

0.7 11.27 11.26 18.57 19.02 14.16 14.19 

0.8 8.85 8.84 13.99 14.08 10.64 10.69 

0.9 6.96 6.95 9.74 9.74 7.87 7.87 
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5.2 Validação física 

Nesta seção, diferentes fenômenos físicos são incorporados paulatinamente ao 

algoritmo de forma a detectar as fontes de erro da modelagem física. O sistema ar-água se 

utiliza comumente na literatura para estudar e desenvolver modelos e obter resultados 

experimentais. Espera-se que esses modelos sejam válidos para outros sistemas de fluidos, 

como por exemplo, qualquer refrigerante e seu vapor. Assim, nesta seção, se utiliza o 

sistema ar-água para validar todas as componentes do modelo, e na última seção se aplica a 

um sistema de fluidos diferente. 

Primeiramente, se apresentam os resultados para sistemas gás-líquido em regime 

turbulento completamente desenvolvido com fração entranhada de gotas conhecida. Os 

resultados de gradiente de pressão e espessura do filme são contrastados contra os 

apresentados por Wolf et al. (2001), para desenvolvimento hidrodinâmico. Esta etapa valida 

o modelo de turbulência utilizado e evidencia que o algoritmo resolve corretamente as 

equações de transporte para uma maior diversidade de situações de escoamento. 

Na seção 5.2.2 se analisam os resultados para fluxo mássico do filme estimados a 

partir de diferentes correlações de taxa de entranhamento e deposição e de fração 

entranhada com a finalidade de conhecer o comportamento delas. Os resultados obtidos a 

partir das correlações são contrastados com os resultados experimentais de Wolf et al. 

(2001). 

Na seção 5.2.3 se apresentam os resultados do problema hidrodinâmico em regime 

turbulento em desenvolvimento hidrodinâmico, isto é, quando o entranhamento e a 

deposição de gotículas não atingiram o equilíbrio, para um sistema gás-líquido. Os 

resultados são contrastados com os apresentados por Wolf et al. (2001). Esta etapa valida a 

resolução das equações de quantidade de movimento com termos advectivos. Como 

colocado no Capítulo 3, considerar-se-á apenas a aceleração devido ao desequilíbrio dos 

fenômenos de entranhamento e deposição, já que os perfis de velocidade são considerados 

similares na direção axial.   
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5.2.1   Escoamento plenamente desenvolvido em regime turbulento 

A resolução do problema de escoamento gás-líquido plenamente desenvolvido em 

regime turbulento requer o conhecimento da fração de gotas entranhadas e da viscosidade 

turbulenta. Para evitar incorporar erros provenientes de diferentes correlações na obtenção 

dos resultados de gradiente de pressão e espessura do filme, se utilizam os dados 

experimentais de vazão do filme para calcular a fração entranhada. O modelo de turbulência 

utilizado nesta seção é o de Cioncoloni et al. (2009) descrito na seção 2.2 deste trabalho.  

Os dados experimentais utilizados são extraídos de Wolf et al. (2001), detalhados no 

Apêndice. Para comparar os resultados para escoamento plenamente desenvolvido se 

utilizam os valores medidos mais próximos do final da seção de teste, que se espera sejam 

os mais representativos desta situação. Entretanto, é possível observar que nem todos os 

parâmetros atingem a condição de equilíbrio após a mesma distância.  

Conclui-se em Wolf et al. (2001), a partir dos resultados experimentais, que quanto 

maior for o fluxo mássico de ar maior distância axial é requerida para estabelecer o 

desenvolvimento. Isto é ainda acentuado quando o fluxo mássico de água é maior devido ao 

aumento do gradiente de pressão, o que pode modificar consideravelmente a densidade do 

ar. Com relação à espessura do filme, para baixos fluxos de ar persistem as mudanças na 

espessura do filme devido a que os processos de entranhamento e deposição demoram a se 

equilibrar. Isto se deve à demora na formação de ondas de perturbação, como é explicado 

na próxima seção.   



98 

5 Resultados 

0 2000 4000 6000 8000

Gradiente de pressão experimental  [Pa/m]

0

2000

4000

6000

8000

G
ra

d
ie

n
te

 d
e 

p
re

ss
ão

 c
al

cu
la

d
o

 [
P

a/
m

]

Fluxo de massa

do gás [kg/m2s]

71 

97 

124 

154 

+ 15

-15%

 

Figura 26: Gradiente de pressão calculado vs. experimental. Dados de Wolf et al. (2001).  
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Figura 27: Espessura do filme calculada vs. experimental. Dados de Wolf et al. (2001). 
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A Figura 26 e 28 apresentam os resultados num gráfico do tipo experimental vs 

numérico, com linhas que limitam os resultados numéricos com erro relativo menor do que 

15% respeito dos experimentais. Cabe esclarecer que os dados experimentais de Wolf et al. 

(2001) não foram utilizados para calibrar a correlação de viscosidade turbulenta de 

Cioncolini et al. (2009). 

No caso do gradiente de pressão, os resultados apresentam, em geral, boa correlação 

com os dados experimentais. Os erros maiores correspondem a fluxos maiores de ar e água, 

o que pode ser justificado pelas conclusões de Wolf et al. (2001) descritas anteriormente. 

Para altos fluxos de ambas as fases, o gradiente de pressão medido ainda apresenta 

variações na direção axial. 

Quanto à espessura do filme, os resultados com maior erro são os correspondentes a 

um fluxo de massa de gás de 71 kg/m2s para altos fluxos de líquido. Isto está em 

concordância com o esperado segundo as conclusões de Wolf et al. (2001) já que o 

escoamento não está plenamente desenvolvido. Os pequenos erros, quase sempre menores 

do que 15%, para as situações restantes podem ter origem no mesmo motivo ou 

possivelmente no modelo de turbulência, que é a única correlação utilizada nesta seção.  

A Figura 28 e a Figura 29 mostram a variação do gradiente de pressão e a espessura 

média do filme quando a vazão de líquido varia. Isto permite observar qual é a tendência dos 

resultados calculados pelo modelo numérico. Na Figura 29 se observa melhor como a 

predição da espessura do filme se afasta dos dados experimentais quando o fluxo de massa 

do líquido aumenta para baixos fluxos de ar. Também é possível reparar que as predições de 

gradiente de pressão são melhores para baixos fluxos de ambas as fases, e se afastam 

levemente dos dados experimentais para altos fluxos.  
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Figura 28: Espessura do filme vs. fluxo mássico de líquido. Resultados calculados pelo modelo. Dados 

experimentais de Wolf et al. (2001) 
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Figura 29: Gradiente de pressão vs. fluxo mássico de líquido. Resultados calculados pelo modelo. 

Dados experimentais de Wolf et al. (2001).  
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Como o modelo implementado para obter o gradiente de pressão e a espessura 

média do filme é baseado nas equações diferenciais de transporte, o balanço global de 

forças não é utilizado, diferentemente de algumas abordagens descritas na seção 2.5. Assim, 

este serve como uma verificação adicional de que os resultados satisfazem as equações de 

conservação. Alguns resultados arbitrários são apresentados na Tabela 10 para demonstrar 

que os valores para todos os casos testados são quase idênticos. Este resultado, embora não 

represente uma validação adicional do modelo, garante que o mesmo é conservativo em 

termos de balanços de forças. 

 

Tabela 10: Comparação entre o dp/dz calculado pela solução acoplada e pelo balanço global de forças. 

'' ''
c f

m m−  [kg/m2s] 
dp

dz
−  [Pa/m] 

2
w

mix

dp
g

dz R

τ
ρ= − +

 

[Pa/m]

 

71-20 1422.92 1422.94 

97-60 3219.24 3219.30 

124-120 3220.21 3220.26 

154-80 6623.57 6623.66 

 

No contexto deste projeto de pesquisa se obtiveram resultados utilizando modelos 

de turbulência mais complexos que têm a vantagem de não depender tanto dos dados 

experimentais utilizados para ajustar a correlação, como é o caso do modelo apresentado 

por Cioncoloni et al. (2009). Resultados obtidos utilizando um modelo k-épsilon nas duas 

regiões e outro modelo misto utilizando k-épsilon no núcleo e k-l no filme são apresentados 

no trabalho de Fernández (2011) onde o desempenho de diferentes modelos de turbulência 

é comparado. 
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5.2.2   Correlações para entranhamento e deposição 

Na resolução do problema hidrodinâmico em desenvolvimento é necessária a 

utilização de correlações adequadas para calcular as taxas de entranhamento e deposição ou 

a fração entranhada. Algumas correlações desenvolvidas para serem utilizadas na região de 

desenvolvimento foram apresentadas na seção 2.3. Para escolher qual é a mais adequada, já 

que na literatura todas elas parecem produzir bons resultados, é apresentada nesta seção 

uma comparação sistemática das correlações mais utilizadas na literatura, utilizando como 

referência os dados experimentais de Wolf et al. (2001) para fluxo de massa do filme líquido 

(ver Apêndice). Estes dados experimentais se comparam com os resultados provenientes do 

cálculo do fluxo de massa do filme mediante as três correlações apresentadas na seção 2.3, a 

saber, Ishii & Mishima (1981) para fração entranhada, Govan (1990) e Kataoka et al. (2001) 

para taxas de entranhamento e deposição.  

Depois de utilizar as correlações para todos os casos experimentais de Wolf et al. 

(2001), selecionam-se 6 casos, nos quais estão incluídas todas as condições extremas e 

intermediárias, em termos de fluxos mássicos de líquido e gás.  

A Figura 30 a) corresponde à combinação de menores velocidades superficiais para as 

duas fases. A Figura 30 b) é uma situação extrema já que corresponde à menor velocidade 

superficial de gás junto com a maior de líquido. Observa-se que os dados experimentais para 

baixos fluxos mássicos de líquido apresentam platôs na região próxima à entrada do duto 

antes de começar a região onde o fluxo de massa do filme decresce monotonicamente. Isto 

acontece para baixas vazões de líquido devido a que as ondas de perturbação demoram em 

se desenvolver e quebrar para formar gotas. Este efeito é melhor capturado pela correlação 

de Ishii-Mishima, que aparenta ter melhor comportamento para baixos fluxos de líquido. A 

correlação de Govan acompanha melhor a tendência dos dados experimentais para o caso 

de fluxo de líquido alto. 
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            a)                                                                                                             b) 

Figura 30: Desenvolvimento axial do fluxo de massa do filme para fluxo de ar 71kg/m
2
s. a)Fluxo de 

água 20 kg/m
2
s. b) Fluxo de água 120 kg/m

2
s 

 

As Figura 31 a) e b) são situações intermédias. O desempenho das correlações é 

representativo de todos os casos que tem fluxo de líquido entre 40 e 100 kg/m2s  
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     a)                                                                                               b) 

Figura 31: Desenvolvimento axial do fluxo de massa do filme para fluxo de ar 97kg/m
2
s. a)Fluxo de água 40 

kg/m
2
s. b) Fluxo de água 60 kg/m

2
s 
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Novamente, na região próxima à entrada do duto, a correlação de Ishii-Mishima 

acompanha melhor os dados experimentais. Nestes casos não se apresentam platôs, mas 

claramente a inclinação da curva é menor do que quando se avança na direção axial, o que 

também evidencia a demora das ondas de perturbação em se desenvolver. Nos casos 

estudados, a correlação de Ishii-Mishima para fração entranhada aparenta ser a que melhor 

representa os dados experimentais. Porém, esta correlação tem uma dificuldade oculta: 

apresenta um ponto de inflexão que se deve à função utilizada.  

Para encontrar este ponto de inflexão faz-se, 

( )2 5 22

2 2

1 exp 1.87 10
0

d ed e

d d

ξ

ξ ξ

−
∞

 − − ⋅ = =  (75) 

Se existir um valor real da variável independente 0ξ , e a terceira derivada avaliada 

nesse valor for diferente de zero, então a função terá um ponto de inflexão em 0ξ . 

Isto acontece sempre para a correlação de Ishii-Mishima e acarreta problemas no 

cálculo do gradiente de pressão. Na equação de quantidade de movimento o gradiente de 

pressão tem uma componente proporcional à variação da densidade na direção axial dada 

por,  

( )c c c

ac

d u udp

dz dz

ρ
=  (76) 

Por sua vez, a variação da densidade do núcleo pode ser expressa em função da derivada da 

fração entranhada com respeito à coordenada axial segundo, 

( )( )1c

f c

d de

dz e dz

ρ α
ρ ρ α= − −  (77) 

onde α  é dado pela Eq.(64). 

Devido a que sempre que exista um ponto de inflexão existe um extremo na derivada 

da função, o gradiente de pressão calculado a partir da correlação de Ishii-Mishima sempre 
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necessariamente apresenta um máximo na mesma posição axial que corresponde ao ponto 

de inflexão da função. Resultados mostrando este comportamento se apresentam na 

próxima seção.  

Kataoka et al. (2000) utilizam a correlação de Ishii-Mishima para fração entranhada 

para desenvolver sua correlação para taxa de entranhamento. Quando detectam um 

máximo na derivada da fração entranhada resolvem o problema mudando uma parte da 

função. Assim, é possível observar que a correlação de Kataoka sempre é monótona 

decrescente. Na maioria das situações testadas, nota-se que não atinge o desenvolvimento. 

A Figura 32 a) representa o outro extremo da Figura 30 b), já que se corresponde com 

a situação de maior velocidade superficial de gás junto com a menor velocidade superficial 

de líquido.  
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       a)                                                                                                 b) 

Figura 32: Desenvolvimento axial do fluxo de massa do filme para fluxo de ar 154 kg/m
2
s. a)Fluxo de 

água 20 kg/m
2
s. b) Fluxo de água 120 kg/m

2
s 
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Claramente a correlação de Govan manifesta ser a mais adequada nas duas situações 

de altas velocidades superficiais de gás. As situações compreendidas entre as Figura 32 a) e 

b), são também mais bem representadas pela correlação de Govan.  

Em conclusão, a correlação de Govan (1990) ostenta ser a mais adequada na maioria 

das situações já que acompanha bem as tendências gerais, não apresenta pontos de inflexão 

e representa bem o ponto onde o equilíbrio é atingido. 

 

5.2.3   Escoamento em desenvolvimento em regime turbulento 

A resolução do problema de escoamento gás-líquido em desenvolvimento em regime 

turbulento requer do conhecimento da fração de gotas entranhadas, estudado na seção 

anterior, e do cálculo da viscosidade turbulenta. Esta última é propriedade do escoamento, 

e, portanto deve ser calculada mediante modelos adequados para cada situação. Na seção 

5.2.1 se utilizou o modelo de turbulência de Cioncolini et al. (2009) que foi desenvolvido 

para regime plenamente desenvolvido e calibrado com dados experimentais obtidos a partir 

de ensaios com um sistema ar-água. Apesar deste modelo não ter sido desenvolvido para a 

região de desenvolvimento, é utilizado preliminarmente para observar o comportamento do 

algoritmo quando os termos correspondentes à variação da densidade por entranhamento 

são incluídos no cálculo. Novamente se utilizam os dados experimentais apresentados por 

Wolf et al. (2001), detalhados no Apêndice, para validar os resultados obtidos pelo modelo 

numérico. 

Selecionaram-se três combinações de fluxos de gás e líquido dentre as combinações 

utilizadas para comparar as correlações de entranhamento e deposição: 71-20 kg/m2s, 97-40 

kg/m2s e 154-20 kg/m2s.  

O primeiro caso foi selecionado já que apresenta uma particularidade a analisar: para 

este caso, a correlação de Govan parece ser a que pior representa os dados experimentais 

de fluxo de massa do filme (ver Figura 30 a)), embora aparenta ser a que melhor acompanha 

os correspondentes ao gradiente de pressão.  
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       a)                                                                                                 b) 

Figura 33: Desenvolvimento axial do gradiente de pressão e da espessura do filme para fluxos ar-água 

de 71-20 kg/m
2
s. Dados Experimentais de Wolf et al. (2001). 

 

Em primeiro lugar, observa-se que a correlação de Kataoka na Figura 30 tem uma 

variação na inclinação da curva quase desprezível. Isto não representa adequadamente as 

fortes variações na densidade do núcleo na região mais próxima da entrada, quando a 

variação da taxa de entranhamento é necessariamente maior devido as fases estarem 

completamente separadas. Desta forma, a variação do gradiente de pressão também é leve, 

como se observa na Figura 33. No que diz respeito à correlação de Ishii-Mishima, o gradiente 

de pressão, calculado utilizando esta correlação, apresenta um máximo na posição 

correspondente ao ponto de inflexão, como foi colocado na seção anterior. Em conclusão, o 

gradiente de pressão na região de desenvolvimento não depende somente da fração 

entranhada, mas também da derivada da fração com relação à coordenada axial, e portanto 

o comportamento da correlação de Govan produz melhores resultados. Quanto a espessura 

do filme, novamente os resultados obtidos utilizando a correlação de Govan aparentam ter 

um comportamento mais parecido aos experimentais, com grandes variações na região 

próxima à entrada e com um erro relativo médio de 7%. 
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Como foi analisado na seção anterior, para os casos intermédios de fluxo de massa 

das fases a correlação de Govan prediz muito bem os resultados experimentais. Isto se vê 

claramente refletido na predição do gradiente de pressão na Figura 34 a). 
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       a)                                                                                                 b) 

Figura 34: Desenvolvimento axial do gradiente de pressão e da espessura do filme para fluxos ar-água: 

97-40 kg/m
2
s. Dados Experimentais de Wolf et al. (2001). 

 

Resultados similares na predição do gradiente de pressão, com erro relativo de 5% 

aproximadamente, são obtidos para todas as situações de escoamento intermediárias, a 

saber, fluxo de massa de ar 97 e 124 kg/m2s e fluxo de massa água entre 40 e 100 kg/m2s. O 

erro relativo para a espessura do filme correspondente com os mesmos fluxos de cada fase 

esta entre 15% e 20% aproximadamente. A espessura do filme está intimamente relacionada 

com o fluxo de massa do filme e a tensão na parede. Como o fluxo de massa é bem predito 

pela correlação de Govan, claramente os maiores erros se devem a que o modelo de 

turbulência utilizado não estima com tanta precisão a viscosidade turbulenta para a região 

de desenvolvimento. Mesmo assim, os erros são razoáveis quando comparados com outros 

modelos da literatura.  

Por último se apresentam os resultados para gradiente de pressão e espessura do 

filme para fluxos mássicos de gás e de líquido de 154 e 20 kg/m2s respectivamente.  
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       a)                                                                                                 b) 

Figura 35: Desenvolvimento axial do gradiente de pressão e da espessura do filme para fluxos ar-água: 

154-20 kg/m
2
s. Dados Experimentais de Wolf et al. (2001). 

 

Para este caso a correlação de Govan é a que melhor representa os dados 

experimentais para fluxo de massa do filme, porém sobreestima a inclinação da curva na 

região próxima da entrada. Isto se vê diretamente refletido na predição do gradiente de 

pressão na Figura 35 a). O erro aproximado, desconsiderando a região da entrada é de 10% 

aproximadamente. A espessura do filme medida obtida experimentalmente apresenta 

grandes oscilações sendo difícil reproduzi-la corretamente.  

 

5.2.4   Transferência de calor em regime turbulento 

Nas seções precedentes se validou a resolução das equações de quantidade de 

movimento para escoamento plenamente desenvolvido e energia em desenvolvimento para 

regime laminar. Também se obtiveram bons resultados para escoamento em regime 

turbulento plenamente desenvolvido e em desenvolvimento. Nesta seção pretende-se 

mostrar alguns resultados para sistemas com transferência de calor em regime turbulento.  
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Para isto, se utiliza o sistema composto por refrigerante R22 e seu vapor para avaliar 

a capacidade preditiva do algoritmo para o problema de interesse desta seção. Kwon et al. 

(2001) apresentam resultados numéricos e experimentais do coeficiente de transferência de 

calor de condensação de R22 para duas pressões de saturação, 1532 e 1628 kPa, com fluxos 

de massa de 299,6 e 40,5 kg/m2s respectivamente. Os resultados experimentais são 

contrastados com os calculados pelo presente modelo para as mesmas condições de fluxo e 

pressão de saturação. Os resultados de coeficiente de transferência de calor são 

apresentados em função do título de vapor. As propriedades físicas dos fluidos são 

calculadas com o programa REFPROP (2002). 

Para calcular o coeficiente de transferência de calor a partir do modelo numérico 

proposto neste trabalho, a primeira questão a definir é o número de Prandtl turbulento, a 

partir do qual se calcula a difusividade térmica efetiva, segundo a Eq. (65). A forma mais 

simples é escolher um valor arbitrário. Um valor próximo à unidade é comumente utilizado 

na literatura, devido à semelhança entre os processos de transferência devido à turbulência 

de quantidade de movimento e energia. Uma forma mais elaborada é utilizar uma 

correlação em função da distância à parede, como a utilizada por Fu & Klausner (1997) dada 

por, 

Pr 1,07 5

Pr 1 0,855 tanh 0,2 ( 7,5) 5

t

t

y

y y

+

+ +

= <

 = + − − ≥ 
 (78) 

onde    
*y u

y τ

ν
+ =     e    

w

l

uτ

τ

ρ
= . 

Também é necessário escolher um modelo de turbulência adequado para o sistema 

de fluidos. Para isto, o modelo algébrico de Cioncolini et al. (2009), utilizado em seções 

anteriores para o sistema ar-água, é comparado com o modelo k-ε, desenvolvido para 

escoamento anular em Fernández (2011). Os resultados do perfil de velocidades 

adimensional /u u uτ
+ =  no filme líquido obtido a partir de ambos os modelos de 

turbulência, para título de vapor 0,5, fluxo mássico de 299,6 kg/m2s e pressão de saturação 
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1532 kPa, são apresentados na Figura 36 e comparados com o perfil universal de Whalley 

(1987),  

( )
( )

+ +

+ + +

+ +

y y < 5

u = -3 + 5 ln y 5 < y < 30

5.5 + 3 ln y y > 30







 
(79) 

para escoamento de duas fases em padrão anular e com o perfil obtido numericamente por 

Kwon et al. (2001). 
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Figura 36: Perfil de velocidades no filme de condensado 

 

Os perfis de velocidade da Figura 36 correspondem ao filme de líquido. A espessura 

média do filme corresponde, para cada caso, ao valor da abscissa do ultimo ponto da curva. 

Observa-se na Figura 36 que o modelo numérico de Kwon et al. (2001) estima velocidades 

superiores na região para y+>30 e, conseqüentemente, subestima a espessura do filme em 
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relação às obtidas pelos outros modelos. O perfil de velocidades adimensional calculado a 

partir do modelo de turbulência de Cioncolini et al. (2009) é linear devido a que a 

viscosidade turbulenta é constante para todo o domínio do filme, como descreve a Eq. (9). O 

perfil de velocidades adimensional obtido a partir do modelo k-ε de Fernández (2011) é o 

que melhor reproduz o perfil universal de Whalley (1987). 

Na Figura 37 observa-se como a viscosidade turbulenta calculada a partir do modelo 

de turbulência de Cioncolini et al., (2009) é constante para todo o domínio do filme 

enquanto o modelo k-ε de Fernández (2011) tem uma função de amortecimento que faz 

com que e a viscosidade turbulenta diminua para zero na região próxima à parede. Devido 

ao valor da viscosidade turbulenta na parede calculada com o modelo de Cioncolini et al., 

(2009) ser diferente de zero, a tensão cisalhante na parede é maior do que a real. Isto 

compensa a subestimação do valor da viscosidade turbulenta no resto do filme, estimando 

corretamente o gradiente de pressão. Devido a relação triangular do escoamento anular, 

uma vez que o fluxo mássico do filme é estimado corretamente, a espessura do filme 

também será.  
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Figura 37: Viscosidade turbulenta, condensação de R22 a  Psat=1628 kPa 
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Esta característica permite que o cálculo de parâmetros hidrodinâmicos seja correto, 

mas para obter o coeficiente de transferência preciso é necessário que a viscosidade 

turbulenta seja mais representativa da realidade localmente. Os resultados apresentados a 

seguir enfatizam a importância do cálculo da viscosidade turbulenta na estimação do 

coeficiente de transferência de calor. 

Na Figura 38 e na Figura 39 se comparam os coeficientes de transferência de calor 

obtidos utilizando o modelo de turbulência de Cioncolini e Prt = 0,9, e o obtido pelo modelo 

k-ε tanto para Prt = 0,9 quanto para Prt calculado pela Eq.(78), para as duas diferentes 

condições de fluxo mássico e pressão de saturação. Nas figuras também se colocam os 

resultados experimentais de Kwon et al. (2001) e os resultados obtidos a partir da correlação 

de Dobson & Chato(1998) definida pelas equações (25)e (26). Os resultados numéricos de 

Kwon et al. (2001) foram excluídos para melhorar a clareza da figura. Os autores não 

detalham o valor de Prt utilizado para a confecção da figura e por isso não é possível 

comparar o coeficiente de transferência de calor obtido para as mesmas condições de Prt.  
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Figura 38: Coeficiente de transferência de calor de condensação para R22. Fluxo mássico 299.6 kg/m
2
s e 

pressão de saturação 1532 kPa. 
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Figura 39: Coeficiente de transferência de calor de condensação para R22. Fluxo mássico 402.5 kg/m
2
s e 

pressão de saturação 1628 kPa. 

 

O coeficiente de transferência de calor obtido a partir do modelo de Cioncolini et al. 

(2009) é consideravelmente menor ao experimental (40% de erro aproximadamente) devido 

a viscosidade turbulenta, a partir da qual se calcula a condutividade efetiva, ser subestimada 

na maior parte do domínio. Em contraste com isto, o modelo k-ε de Fernández (2011) 

reproduz os resultados experimentais com um erro sempre menor a 10%. Para este modelo 

de turbulência se utilizaram as duas diferentes definições do número de Prt apresentadas. 

Nos dois casos testados, a utilização de Prt = 0,9 dá origem a coeficientes de transferência de 

calor maiores que para o Prt dado pela Eq. (78). A correlação de Dobson & Chato (1998) 

produz resultados de alguma forma intermediários entre os anteriores.  
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Neste trabalho implementou-se com sucesso um novo algoritmo numérico para o 

cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos e de transferência de calor em um escoamento em 

padrão anular. O algoritmo resolve a relação triangular que existe entre a vazão de líquido 

que escoa pelo filme, a tensão de cisalhamento na parede, e a espessura média do filme, 

através de um procedimento iterativo, aproveitando a solução acoplada dos perfis de 

velocidade no núcleo e no filme. A validação tanto do problema hidrodinâmico quanto o de 

transferência de calor utilizando o mesmo esquema de discretização, revela a universalidade 

da solução acoplada das equações de transporte, que utiliza a difusividade interfacial 

equivalente para garantir a continuidade dos fluxos na interface. Contudo, o sucesso do 

algoritmo tem base em dois aspectos fundamentais: (1) a resolução acoplada entre o núcleo 

e o filme, satisfazendo automaticamente as condições de continuidade de fluxos na 

interface; (2) o cálculo do gradiente de pressão através do processo iterativo baseado na 

conservação da massa global do núcleo.  

Obtiveram-se bons resultados para escoamento turbulento plenamente desenvolvido 

a partir de um modelo de turbulência algébrico proposto por Cioncolini et al. (2009). Este 

modelo de turbulência calcula corretamente a espessura do filme e o gradiente de pressão 

desde que utiliza uma viscosidade constante em todo o domínio do líquido, inclusive na 

parede onde deveria ser zero. Assim, incrementa a tensão cisalhante da parede em relação à 

situação real, o que compensa a subestimação da viscosidade no resto do filme. Entretanto, 

o perfil de velocidades obtido no filme é linear e não representa o perfil real. 

Antes de resolver o problema de escoamento na região de desenvolvimento, foi 

realizada uma comparação sistemática das correlações mais utilizadas na literatura para 



116 

5 Resultados 

modelar os fenômenos de entranhamento e deposição. A partir deste estudo, concluiu-se 

que a correlação de entranhamento utilizada para a região de desenvolvimento cumpre uma 

função importantíssima no cálculo do gradiente de pressão já que a componente 

aceleracional deste depende da variação da fração entranhada na direção axial. Portanto, a 

tendência da curva que representa a variação do gradiente de pressão depende da função 

escolhida para representar a variação na fração entranhada. Com isto demonstrou-se que, 

mesmo nos casos em que uma correlação apresentou melhores resultados para a fração 

entranhada, a componente aceleracional do gradiente de pressão pode ser estimada 

incorretamente.  

Na região de desenvolvimento hidrodinâmico se obtiveram resultados razoáveis na 

maioria dos casos testados utilizando o modelo de Cioncolini et al. (2009), embora o modelo 

não tenha sido calibrado para esta condição. Uma sugestão para trabalho futuro é 

aperfeiçoar a modelagem da turbulência para escoamento em desenvolvimento utilizando 

modelos mais completos que representem melhor o comportamento do escoamento.  

No estudo do escoamento de Refrigerante 22 com transferência de calor não se 

obtiveram resultados aceitáveis quando a difusividade térmica turbulenta foi calculada a 

partir do modelo de Cioncolini et al. (2009). Isto se deve ao fato de que a viscosidade 

turbulenta de Cioncolini et al. (2009) é constante no domínio líquido. A pesar de reproduzir 

bem os parâmetros hidrodinâmicos, não representa a realidade. Conseqüentemente, o 

coeficiente de transferência de calor de condensação foi subestimado. Em contraste com 

isto, o modelo k-ε de Fernández (2011) calcula uma viscosidade variável no domínio do 

líquido que é amortecida na região próxima a parede. O coeficiente de transferência de calor 

calculado a partir deste modelo de turbulência tem boa concordância com os resultados 

experimentais utilizados para a validação.  
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Apêndice  

 

 

A seguir se apresentam as tabelas de dados experimentais de Wolf et al. (2001) 

utilizadas na validação do presente trabalho, extraídas do trabalho em idioma original. 
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