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RESUMO

A medição de vazão através da predição da pressão diferencial é amplamente utilizada no diaa-dia industrial, isso acontece, principalmente, devido ao fato de ser utilizado para os mais
variados tipos de fluidos, tais como: fluxo de gases e líquido com viscosidades distintas, até
mesmo, escoamento de fluidos com partículas em suspensão. A adequação desses
equipamentos para a medição de vazão mássica em escoamentos bifásicos é de suma
importância para o desenvolvimento tecnológico e confiabilidade dos resultados. Quando se
trata de escoamentos bifásicos as relações existentes entre os fluidos e as interações entre eles
são de suma importância na predição da vazão. No presente trabalho, é proposto a utilização de
placa de orifício concêntrica utilizada em tubulações de pequenos diâmetros da ordem de 25,4
mm onde escoa um fluxo bifásico de água e ar. A medição de vazão monofásica foi feita com
a utilização dos dados referentes na norma NBR 5167-1 onde utilizou-se a equação de Stolz
para a mensuração do coeficiente de descarga. No escoamento bifásico foi utilizado duas
correlações largamente empregadas no prognóstico da vazão mássica, o padrão de Zhang
(1992), e o modelo de Chisholm (1967), para o modelo de escoamento homogêneo. Observouse que o comportamento encontrado no modelo de Zhang, condizem de forma mais realística a
vazão mássica do fluxo bifásico, pois, o modelo de Chisholm extrapola nos parâmetros para a
pressão a jusante, P2, a placa de orifício, assim como o coeficiente de descarga avaliada. A
utilização da modificação nas quedas de pressão, P1-P2, e coeficiente de descarga, permitiu
uma melhor convergência entre os valores obtidos para o fluxo bifásico água-ar.

Palavras-Chave: Escoamento bifásico, Placa de Orifício, Pressão diferencial.

ABSTRACT

The measurement of flow through the prediction of differential pressure is widely used in
industrial day-to-day, this happens mainly due to the fact that it is used for various types of
fluids, such as gas flow and liquid with viscosity distinct even flow of fluids with particles in
suspension. The suitability of this equipment for measuring mass flow in two-phase flow is of
paramount importance for technological development and reliability of results. When it comes
to two-phase flow the relationship between the fluids and their interactions are of paramount
importance in predicting the flow. In this paper, we propose the use of concentric orifice plate
used in small diameter pipes of 25.4 mm order where a two-phase flow flows between waterair. The measurement of single-phase flow was made with the use of data in NBR 5167-1 which
was used to Stolz equation for measuring discharge coefficient. In the two-phase flow was used
two correlations widely used in the prognosis of mass flow, the pattern of Zhang (1992) and the
model of Chisholm (1967), to the homogeneous flow model. It was observed that the behavior
found in Zhang model are consistent more realistic way the mass flow of two-phase flow, since
the model Chisholm extrapolate the parameters for the downstream pressure P2, the orifice
plate, and the rated discharge coefficient. The use of the change in pressure drop P1-P2 and
discharge coefficient, led to a better convergence of the values obtained for the two-phase airwater stream.

Key-words: Two-phase flow, orifice plate, differential pressure.
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INTRODUÇÃO

1

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da evolução humana, percebeu-se a necessidade e a importância
da medição de diversas grandezas, seja para simples marcações dos contornos de terrenos ao
comercio e relação internacionais. As medidas são expressas, normalmente, como frações ou
múltiplos de uma unidade padrão reconhecida internacionalmente, tais como: metro,
quilograma, segundo entre outras. O monitoramento e controle dos parâmetros que regem o
funcionamento de determinado fenômeno ou processo é o objetivo de interesse de diversas
áreas das ciências e tecnologias onde a confiabilidade dos processos ou de um determinado
produto é de suma importância para a credibilidade e qualidade dos artigos que serão produtos
por indústrias e empresas BEGA (2011).
Dentre as diversas grandezas que são frequentemente medidas, a vazão vem se tornando
cada vez mais estudada e pesquisada, pois, necessita de diversos recursos tecnológicos para sua
medição BEGA (2011). A vazão pode ser definida como uma quantidade de um determinado
líquido, vapor ou gás que passa por uma determinada seção de uma tubulação por unidade de
tempo. Deve-se salientar que a vazão pode ser medida de duas formas, a saber:


Vazão volumétrica (𝑄) definida como sendo a quantidade em volume de determinado fluido
que escoa por uma seção de uma tubulação por unidade de tempo, tendo como unidades
𝑚3 /s no sistema internacional de unidades (SI);



Vazão mássica (𝑚̇) definida como uma quantidade de massa de determinado fluido que
passa por uma seção de uma tubulação pela unidade de tempo, tendo como unidades kg/s
no sistema internacional de unidades (SI).

Quando trabalhamos com vazão volumétrica, principalmente quando tratamos com
fluidos que são compressíveis, tais como os gases, é importante mencionar as condições de
especificação do volume a ser medido, ou seja, condição de temperatura e pressão de operação

2

ou de referência. Isso acontece, pois, o volume de uma dada substância depende da pressão e
temperatura sob a qual a mesma está inserida. Quando se trabalha na condição de operação, a
vazão volumétrica está sendo caracterizada nas condições reais de operação do sistema. Já
quando tratamos da condição de referência, utiliza-se parâmetros de bases pré-estabelecidos,
como pressão e temperatura a 0 °C e1 atm, respectivamente.
Atualmente, as tecnologias para a medição de escoamentos de fluidos monofásicos
possuem grandes precisões e repetitividade e os fenômenos que regem a interação entre fluido
e medidor são bem compreendidos. Existem diversos medidores de vazão para escoamentos
monofásicos, tais como: placa de orifício, bocal, tubo de Venturi, ultrassônico entre outros. Nas
indústrias, principalmente nas de processos e de petróleo e gás, o modelo de escoamento é,
tipicamente, multifásico, ou seja, ocorre a coexistência de dois ou mais fluidos no interior da
tubulação que a acondiciona.
É importante ressaltar que o termo fase não está diretamente relacionado a análise
termodinâmica, onde uma mesma substância pode existir em mais de uma fase (sólido, líquido
e gasoso) e sim na coexistência de dois ou mais fluidos que formam uma espécie de
“membrana” de separação entre eles, por exemplo, o escoamento de água e óleo, onde os
mesmos são imiscíveis entre si (PALADINO, 2005). É de grande importância a compreensão
de forma clara e objetiva da interação do escoamento multifásico e o instrumento de medição
para uma melhor confiabilidade dos resultados.
Os equipamentos utilizados para a medição de vazão em escoamento multifásicos são
bastante complexos e de custo elevado ao compararmos com os utilizados em escoamentos
monofásicos, dessa forma, é bastante interessante a adequação de equipamentos tipicamente
monofásicos para a determinação da grandeza vazão. A medição de vazão a partir da geração
de uma pressão diferencial (deprimogênios) é altamente aplicado nas industrias em função do
seu baixo custo e aplicabilidade.
Entre os diversos dispositivos utilizados na medição de vazão, um dos mais utilizados é
a placa de orifício (PO). Sob o ponto de vista conceitual, PO funciona a partir da redução da
pressão estática à medida que o fluido passa por um orifício com dimensões inferiores ao do
espaço segundo ao qual o fluido escoava inicialmente. Em função das perdas que são geradas
no escoamento, tais como a perda de carga e por efeitos viscosos, uma parcela da energia é
perdida, surgindo assim um diferencial de pressão (ΔP) e em função deste, é possível se
quantificar a vazão.
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Os estudos referentes aos escoamentos multifásicos, em particular, o bifásico, possui
elevada importância para o desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente, no que
se concerne ao incremento de novos procedimentos capazes de substituir outros já existentes.
Neste presente trabalho focou-se o estudo no escoamento bifásico de um líquido (água)
e um gás (ar atmosférico), onde a água atua como uma fase contínua, ou seja, uniformemente
distribuída ao longo do escoamento e o ar atmosférico como uma fase dispersa ao longo do
comprimento da tubulação. Assim, observamos os efeitos gerados na queda de pressão em
função do escoamento em placa de orifício e comparamos os valores obtidos para o fluxo
bifásico e monofásico.
Na quantificação da vazão de escoamento bifásico foi empregado o modelo de
escoamento homogêneo e utilização das correlações de Zhang e Chisholm no cálculo das
vazões bifásicos. Além disso, houve uma modificação no modelo de Chisholm para adequação
dos valores obtidos e, consequentemente, convergência dos mesmos. Assim, foi possível
perceber o comportamento do escoamento bifásico, água – ar, em tubulação horizontal com
escoamento de fluidos a baixo título. Os resultados sugerem uma redução da vazão bifásica
medida em comparação com a monofásico, o que condiz com o esperado, pois, a massa
específica da mistura é diferente e menor que a do escoamento apenas com água.

1.1. OBJETIVO GERAL

Apresentar um estudo sobre o escoamento bifásico entre água e ar a partir da utilização
de placa de orifício com o intuito da predição da vazão em escoamentos em tubos horizontais.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICAS



Caracterização do padrão de escoamento em tubulações horizontais;



Medição de vazão mássica monofásica;



Medição da vazão mássica no escoamento bifásico;



Utilização de modelos de correlação em escoamentos bifásicos;



Comparar as correlações de ZHANG e CHISCHOLM e adequação do modelo de
CHISCHOLM.
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2.1. Escoamento Multifásico

Escoamentos multifásicos ocorrem comumente em diversas áreas das ciências e
tecnologias. O controle e o monitoramento dos processos que regem o funcionamento de
indústrias de processamento, alimentícia, de conversão de energia e de transporte de fluidos são
de suma importância para a qualidade dos serviços e de ações de caráter preventivo no que
concerne a intempéries que possam vir a acontecer, e com isso, protegendo a segurança dos
trabalhadores e a eficiência dos processos (SELLI, 2007).
Segundo Paladino (2005), um sistema multifásico pode ser definido como uma região
do espaço onde coexistam mais de uma fase separadas por uma interface, podendo ser conexa
ou desconexa ou uma combinação de ambos em função do padrão de escoamento admitido
onde cada fase pode aparecer sob a forma contínua ou dispersa.
Novamente, vale ressaltar que o significado de fase, foge um pouco do conceito
termodinâmico, onde a mesma está diretamente ligada a fase segundo a qual a mesma se
encontra para um dado estado termodinâmico, como sendo, a saber: sólido, líquido e gasoso
(vapor). Com isso, a concepção ou interpretação do termo fase está relacionada a dois ou mais
fluidos, não misturáveis, que estão separados por uma interface.
Dessa forma, um exemplo de escoamento multifásico, consiste em um fluxo de água e
óleo imiscíveis, onde mesmo ambos estando na fase líquida, são separados por uma interface
entre eles e com isso podem ser classificados como escoamento multifásico ou mais
precisamente, bifásicos. Com o exposto é possível observar que existem diversas possibilidades
de escoamento multifásicos que podem ser encontrados, por exemplo, na natureza, tais como:
chuva, ar atmosférico, ondas marítimas entre outras (IMADA, 2014).
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O escoamento bifásico é caracterizado pelo fluxo de duas fases coexistindo no interior
de uma dada tubulação, onde uma delas é chamada de contínua e a outra de dispersa. A fase
contínua está distribuída uniformemente ao longo do comprimento da tubulação e a dispersa
fica espalhada no interior da tubulação. É de suma importância um entendimento básico das
definições pertinentes ao escoamento bifásico bem como uma compreensão das equações que
regem o comportamento entre fases.
De forma a simplificar as manipulações algébricas, é necessário introduzir algumas
considerações, assim, o escoamento da mistura será considerada unidimensional, ou seja, em
um campo de velocidades (x,y,z e t) a velocidade, sofre variação apenas em uma das direções
ou a variação da velocidade em outras direção são pequenas em relação a uma direção e assim
pode ser desconsideradas, Çengel (2015), o escoamento no interior da tubulação será
considerado como adiabático, e em regime permanente, tendo os fluidos propriedades médias
na direção normal ao escoamento (OLIVEIRA, 2007).
Os subscritos l e g, serão atribuídos, respectivamente, as características do líquido e do
gás. A vazão mássica total, ṁ, pode ser quantificada a partir da soma das vazões que compõem
o escoamento, no caso, vazão mássica de gás, 𝑚̇𝑔 , e de líquido, 𝑚̇𝑙 , (SOUZA, 2011) assim:
𝑚̇ = 𝑚̇𝑙 + 𝑚̇𝑔 = 𝜌𝑙 . 𝑄𝑙 + 𝜌𝑔 . 𝑄𝑔

(2.1)

onde 𝑚̇ corresponde a vazão mássica (kg/s), 𝑄 a vazão volumétrica (m³/s), 𝜌𝑙 e 𝜌𝑔 são
respectivamente a massa específica da fase líquida e gasosa (kg/m³).
O título, x, parâmetro adimensional, observado na Equação 2.2, pode ser definido a partir
da definição termodinâmica da mesma, como sendo a relação entre vazão mássica da fase
gasosa, ṁg , e a vazão mássica total, 𝑚̇𝑙 + 𝑚̇𝑔 . Assim,
𝑚̇𝑔

𝑚̇𝑔
̇
𝑙 + 𝑚̇𝑔

x = 𝑚̇ =𝑚̇
𝑡

(2.2)

A fração em vazio α, parâmetro adimensional, ilustrada na Equação (2.3), pode ser
definida segundo Oliveira (2007) como a razão entre o volume ocupado pelo gás, 𝑉𝑔 , e o volume
total para um determinado trecho da tubulação, V.

α=

𝑉𝑔
𝑉𝑔 +𝑉𝑙

(2.3)
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Vale salientar que a quantificação correta da fração em vazio, como será exposta em
seguida, é de suma importância para uma medição de vazão em escoamentos bifásicos com boa
precisão e confiabilidade, além da predição de forma mais precisa da perda de carga gerada
pelo escoamento bifásico. A quantificação da fração em vazio é bastante complexa, em função
da dificuldade de quantificar de forma precisa o volume ocupado por uma determinada massa
de gás em um escoamento bifásico. Woldesemayat e Ghajar (2007), apresentam em seus
trabalhos um conjunto de 68 correlações para a mensuração da fração em volume. Atualmente,
diversas técnicas são utilizadas com o intuito de definir tal parâmetro adimensional
(OLIVEIRA, 2007).


Válvulas de Fechamento Rápido (VFR);



Sondas Intrusivas;



Atenuação Radioativa;



Ultra-som;



Tomografia;



Impedância Elétrica.
A velocidade superficial (m/s), J, pode ser defina como a velocidade segundo a qual, a

fase teria se estivesse no interior da tubulação sozinha. Assim, podemos mensurar as
velocidades superficiais do líquido e do gás da seguinte forma.

𝐽𝑙 =
𝐽𝑔 =

𝑄𝑙
𝐴
𝑄𝑔
𝐴

(2.4)

(2.5)

onde 𝑄𝑙 e 𝑄𝑔 corresponde, respectivamente, a vazão volumétrica de cada fase individual (m³/s)
e A é a área da seção transversal normal ao escoamento do fluido (m²). Devido ao fato de que
todo fluido que escoa em relação a uma superfície, suas partículas imediatamente em contado
com a tubulação, adquirem a velocidade da mesma, ocorre o surgimento de um perfil de
velocidades, onde dependendo do regime do escoamento, temos um maior ou menor gradiente
de velocidade em relação a seção do tubo. Se partirmos da premissa de que as fases escoam
com uma velocidade média ao longo de um determinado trecho de tubulação, as velocidades
superficiais podem ser ditas como sendo a velocidade média do escoamento e, assim, é possível
predizer a velocidade média e, conseguinte, cálculo da vazão volumétrica do líquido e do gás.
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Outro parâmetro importante, o fluxo mássico específico, G, pode ser definida como a
vazão mássica por unidade de área, com unidades do sistema internacional de unidade (S.I),
(kg/m².s). Adquirido por
𝑚̇

G = 𝐺𝑙 + 𝐺𝑔 = 𝐴𝑙 +

𝑚̇𝑔

(2.6)

𝐴

O fator de escorregamento, S, é definido como a relação entre as velocidades médias
da fase gasosa, 𝑉𝑚𝑒𝑑(𝑔) , e a fase líquida, Vmed(l) .

S=

𝑉𝑚𝑒𝑑(𝑔)
𝑉𝑚𝑒𝑑(𝑙)

=

𝜌𝑙 .𝑥.(1− 𝛼)

(2.7)

𝜌𝑙 .(1− 𝛼).𝛼

De acordo com Collier e Thome (1996) o gradiente de pressão gerado no interior da
tubulação, pode ser mensurado da seguinte forma,
𝑑𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑃

(− 𝑑𝑍 ) = (− 𝑑𝑍𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 − 𝑑𝑍𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑍𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜)

(2.8)

𝑑𝑃

O primeiro termo, (− 𝑑𝑍𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜), está relacionado com a queda de pressão do fluido com
as paredes da tubulação e o atrito gerado entre as camadas de fluido, o segundo,
𝑑𝑃

𝑑𝑃

(− 𝑑𝑍𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙), aos efeitos do campo gravitacional e o terceiro, (− 𝑑𝑍𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜), a
aceleração do escoamento. A descrição mais detalhada sobre o gradiente de pressão em um
tubo, pode ser encontrado em Collier e Thome (1996).
A relação entre a perda de pressão gerada pelo atrito da fase líquida e da fase gasosa, é
chamada comumente de parâmetro de Lockhart – Martinelli, X, STEVEN (2002).
𝛥𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 (𝑙)

X = √𝛥𝑃

𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 (𝑔)

(2.9)

O parâmetro de Lockhart – Martinelli, pode ser interpretado como um sinal de qual das
fases causam maior perda de carga em um determinado escoamento. Dessa forma, quando X
>1, implica que a fase líquida possui maior influência sobre o escoamento em estudo, já para
X < 1, a fase gasosa possui uma maior contribuição na perda de carga (OLIVEIRA, 2007).
Quando nos referimos a avaliação de vazão utilizando medidores que utilizam a pressão
diferencial, o parâmetro de Lockhart – Martinelli é rotineiramente utilizado sofrendo uma
modificação, pois, a ideia básica que rege a medição utilizando redução de seção, está na queda
de pressão que ocorre em um fluido ao passar por uma redução de área. Dessa forma, diversos
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modelos empíricos utilizam o parâmetro supracitado, modificado, 𝑋𝑚𝑜𝑑 , onde o mesmo leva
em consideração o efeito da aceleração das fases líquidas e gasosa (STEVEN, 2002).
𝛥𝑃

𝑚̇

𝐾𝑔

𝜌𝑔

𝑙

𝑙

𝑋𝑚𝑜𝑑 = √𝛥𝑃 𝑙 = (𝑚̇ 𝑙 ). ( 𝐾 ). √ 𝜌
𝑔

𝑔

(2.10)

onde K é conhecido como, segundo norma NBR – 5167 (1994) como coeficiente de vazão,
sendo o produto do coeficiente de descarga, 𝐶𝐷 , e o fator de perfil de velocidades,

1
√1− 𝛽4

.O

parâmetro β, corresponde a relação entre o diâmetro do orifício da placa e o diâmetro interno
da tubulação. Vale salientar que o coeficiente de vazão possui sentido diferente ao do
coeficiente isentrópico k, devendo-se ter cuidado para que não aja confusão no uso destes
parâmetros.
2.1.1 Influência do Número de Reynolds no Regime de Escoamento
Assim como em escoamentos monofásicos, os fluxos bifásicos sofrem mudanças
significativas e instigantes no escoamento em função do número de Reynolds. O escoamento
deixa de ser suave com movimento em padrão bem definido (laminar) e passa a sofrer
flutuações em seu modelo de escoamento (turbulento). O processo de mudança de regime de
laminar a turbulento é chamado de transição. A turbulência pode ser observada a partir da
utilização de instrumentos sensíveis as oscilações do escoamento e de pequenas dimensões, de
forma a não contribuir ou atrapalhar com o desenvolvimento do escoamento (WHITE, 2011).
A Figura 2.1 ilustra o comportamento médio do escoamento em função do aumento de Re.
Figura 2.1 – Os três regimes de escoamento viscoso: (a) escoamento laminar, para baixos Re;
(b) transição, para Re intermediários; (c) escoamento turbulento para altos Re.

Fonte: WHITE (2011).
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Se o escoamento for, tipicamente, laminar, ou seja, para baixos números de Re, pode
acontecer eventuais perturbações, mas os efeitos viscosos são capazes de amortecer
rapidamente a evolução das mesmas, de forma que as partículas fluidas se movem em camadas
lisas ou lâminas de forma suaves (Figura 2.1a). A medida que o número de Reynolds aumenta,
o processo de transição entre o laminar e o turbulento começa a ocorrer, pois, haverá flutuações
de turbulência na forma de rajadas intermitentes (Figura 2.1b). Para números de Re maiores ou
suficientemente altos, a flutuação de turbulência será constante (Figura 2.1c).
2.2. PADRÕES DE ESCOAMENTO
Para o escoamento bifásico, existem quatro tipos de escoamentos possíveis, a saber:


Líquido – Líquido;



Líquido – gás;



Líquido – sólido;



Gás – sólido.
Em função das características compressivas encontradas nos gases, a interface que separa

a fase líquida e gasosa é deformável, o que gera um maior nível de complexidade encontrada
no prognóstico do escoamento e na interação entre os fluidos, pois a fase dispersa sofre
mudanças em sua morfologia em função das perturbações encontradas no escoamento. Além
do exposto, o escoamento sofre alterações significativas dependendo das condições do
escoamento, como as vazões encontradas para o líquido e o gás, configurações geométricas,
bem como das propriedades dos fluidos (RODRIGUES, 2009).
Devido as mudanças estruturais encontradas, podemos localizar uma variedade de
padrões de escoamentos que são encontradas ao analisarmos o fluxo bifásico entre líquidos e
gases em tubulações (PALADINO, 2005). Essas mudanças são chamadas comumente de
padrões de escoamento que sofrem oscilações em função das características intrínsecas a
mistura bifásica e a influências externas e internas ao escoamento bifásico, como as mudanças
entre trechos retos e horizontais. Para tubulações com trechos verticais, a força gravitacional
contribui de forma decisiva na morfologia dos padrões para esse tipo de tubulação, pois atua de
forma simétrica ao longo do raio da tubulação. A Figura 2.2 apresenta as características típicas
dos padrões de escamento em trechos retos.
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Figura 2.2 – Padrões de escoamento bifásicos em tubos verticais.

Fonte: COLLIER e THOME (1996).
Em seguida será exposto de forma sucinta, os tipos comumente encontrados de padrões
de escoamento em tubulações verticais, a saber:


Escoamento de Bolhas (Bubbly Flow): Neste tipo de padrão, o gás se encontra distribuída
ao longo da fase líquida (fase contínua), podendo estas bolhas possuírem pequenos
diâmetros até a maiores e alongados;



Escoamento Pistonado (Slug Flow): Na medida em que se aumenta a concentração de gás,
as bolhas que possuíam pequenos tamanhos tendem a se superpor, e com isso, o tamanho
das bolhas começam a se tornar da ordem do diâmetro da tubulação. O gás é separado das
paredes da tubulação em função de uma fina camada de líquido, que escoa lentamente em
função do princípio da aderência;

11



Escoamento Anular (Annular Flow): Para elevados níveis de gás, o mesmo força o líquido
contra as paredes da tubulação, fazendo com que se tenha o fluido formando uma espécie
de anel fino e o gás escoando no centro do tubo. Pode acontecer de o anel de líquido perder
sua estabilidade e adentrar na região central do tubo;



Escoamento Anular Agitado (Wispy Annular Flow): Neste padrão o líquido se concentra
em uma camada relativamente grossa sobre as paredes com um núcleo de gás contendo uma
quantidade considerável de líquido disperso em forma de gotas. Na região do filme de
líquido existem bolhas de gás dispersas, ou seja, é uma mistura de um escoamento disperso
de gotas no centro e um escoamento disperso de bolhas nas paredes;



Escoamento Agitado (Churn Flow): Acontece quando em função de flutuações de pressão
no interior do escoamento pistonado faz com que o movimento do gás se torne caótico na
região central do tubo.
De acordo com Govier e Omer (1962), citado por Souza (2010), existe uma recomendação

sobre o conjunto de padrões de escoamento bifásicos para tubos horizontais. A Figura 2.3 ilustra
diversos tipos de modelos de escoamentos encontrados em tubulações horizontais.
Figura 2.3 – Padrões de escoamento bifásico em tubos horizontais.

Fontes: SOUZA (2010).
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Para os modelos de escoamento em tubos horizontais ou que possuem uma certa
inclinação com relação a uma dada superfície de referência, os perfis dos padrões, são em suma
mais complexos em função da força gravitacional sendo aplicada ao escoamento, que atua de
forma assimétrica em relação ao raio da tubulação (OLIVEIRA, 2007). A seguir será exposto
de forma abreviada cada padrão de escoamento supracitados:


Estratificado suave: Para baixas vazões de líquido e de gás, em função dos efeitos da força
gravitacional, ocorre a separação de ambas as fases;



Estratificada ondulada: A medida que se aumenta a velocidade do gás, ocorre um aumento
gradativo da tensão de cisalhamento na interface líquido – gás, resultando em uma interface
ondulada;



Disperso – bolhas: Para elevadas vazões de líquido, os efeitos gravitacionais impostos pela
força peso começam a fazer menos efeito em relação as forças inerciais no liquido. Bolhas
de gás dispersas ao longo do comprimento da tubulação, devido a possuírem massa
específica menor, ficam acumuladas na parte superior da tubulação;



Anular: Para elevados níveis de vazão de gás a análise sobre o balanço de forças faz com
que possamos observar o escoamento do gás no centro da tubulação. Pode-se observar
também que em função da força gravitacional a maior espessura da película de líquido está
localizada na parte inferior do conduto;



Intermitente: Para elevadas velocidades do líquido e do gás, o escoamento estratificado
torna-se cada vez mais ondulado até que uma onda alcança toda a seção transversal da
tubulação. Esta região, chamada de slug, é acelerada continuamente pelo gás, gerando assim
uma região a jusante do slug.
Neste presente trabalho, utilizou-se uma tubulação horizontal onde, em função, da

elevada velocidade do líquido, no caso a água, e baixo título da mistura, tentou-se induzir a
formação do padrão de escoamento disperso – bolhas.
2.2.1. Mapas de Padrões de Escoamento
Os padrões de escoamento são fortemente influenciados pela vazão, assim como, das
características entre as fases coexistentes, tais como as propriedades das fases. Assim, a
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identificação dos padrões, bem como, as possíveis transições de padrões que possam ocorrer
no escoamento bifásico, podem ser observadas a partir dos mapas de padrões (OLIVEIRA,
2007). Tais mapas possuem características intrínsecas a um determinado sistema específico,
sofrendo mudanças em sua natureza para uma determinada característica específica, ou seja,
dependem, como supracitado, do comportamento das fases e também das condições de
operação, tais como: geometria e material da tubulação, pressão e temperatura entre outros
parâmetros (SOUZA, 2011).
Um mapa comumente aceito pela comunidade científica e que mostrou bons resultados
para várias condições de operações foi proposto por Taitel e Dukler (1976). Este mapa de fluxo
busca predizer o padrão de escoamento usando um balanço de momento, sendo seus eixos
formados por parâmetros adimensionais. Em função da definição das condições de trabalho do
sistema, como, por exemplo, as propriedades dos fluidos, diâmetro da tubulação, as curvas do
mapa podem ser adquiridas. Além disso, os parâmetros adimensionais dos eixos vertical e
horizontal, que são de difícil interpretação, podem ser convertidos nas velocidades superficiais
de líquido e do gás (TAITEL e DUKLER, 1976). A Figura 2.4 mostra um exemplo do mapa de
padrões proposto por Taitel e Dukler.
Figura 2.4 – Exemplo de mapa proposto por Taitel e Dukler.

Fonte: TAITEL e DUKLER (1976).
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Existem diversos mapas de fluxo utilizados na caracterização do padrão de escoamento
em tubulações horizontais, tais como: Beggs e Brill (1973), Oliemans e Pot (2006) e Duarte
(2007). Duarte (2007), propôs um mapa de padrões de escoamento relativamente recente para
o sistema ar-água em tubo horizontal, onde o mesmo relaciona os fluxos volumétricos de
líquidos, 𝑗𝑙 , e de gás, 𝑗𝑔 . A Figura 2.5 mostra o mapa de Duarte para o padrão de escoamento
horizontal ar-água.
Figura 2.5- Mapa de Duarte para o padrão de escoamento em tubo horizontal ar-água.

Fonte: DUARTE (2007).
2.3. MEDIÇÃO DA GRANDEZA VAZÃO
A vazão é um parâmetro de suma importância para o controle, qualidade e
confiabilidade dos processos que regem o funcionamento de diversos setores industriais, tais
como o setor petroquímico, têxtil, transporte de fluidos e até no setor doméstico, como os
hidrômetros, instrumentos utilizados para a medição do consumo de água em residências. Além
disso, dentre os diversos parâmetros comumente medidos, os dispositivos de medição de vazão
são os que requerem os recursos tecnológicos mais complexos e variados para sua quantificação
(BEGA, 2011). Assim, é de grande importância para indústria e para o desenvolvimento
tecnológico a quantificação de forma adequada e correta da grandeza física vazão.
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A vazão (Q) pode ser definida como uma quantidade de um determinado líquido, vapor
ou gás que passa por uma determinada seção reta de uma tubulação por unidade de tempo.
Deve-se salientar que a vazão pode ser medida de duas formas, a saber:


Vazão volúmica ou volumétrica (𝑄) definida como sendo a quantidade em volume de
determinado fluido que escoa por uma seção reta de uma tubulação por unidade de tempo,
tendo como unidades 𝑚3 /s no sistema internacional de unidades (SI). A Equação (2.11),
mostra como calcular a vazão volumétrica.
𝑄 = V.A

(2.11)

onde V corresponde a velocidade do escoamento (m/s) em uma dada região da tubulação e A
é a área de seção transversal (m²) ao escoamento.


Vazão mássica (𝑚̇) definida como uma quantidade de massa de determinado fluido que
passa por uma seção reta de uma tubulação pela unidade de tempo, tendo como unidades
kg/s no sistema internacional de unidades (SI). A Equação 2.12 mostram o cálculo da vazão
mássica.

𝑚̇= ρ.V.A

(2.12)

onde ρ significa na massa específica do fluido (kg/m³) e V e A são, respectivamente, a
velocidade e a área explanada na Equação 2.11.
Pode-se observar que o cálculo da vazão mássica é simplesmente a multiplicação da
massa específica do fluido e a vazão volumétrica do mesmo, logo:

𝑚̇= ρ. 𝑄

(2.13)

Ao utilizar a uma análise sobre a vazão volumétrica, principalmente quando tratamos
com fluidos que são compressíveis, tais como os gases, é importante mencionar as condições
de especificação do volume a ser medido, ou seja, condição de temperatura e pressão de
operação ou de referência. Isso acontece, pois, o volume de uma dada substância depende da
pressão e temperatura sob a qual a mesma está inserida. Quando trabalhamos na condição de
operação, a vazão volumétrica está sendo caracterizada nas condições reais de operação do
sistema. Já quando tratamos da condição de referência, trabalhamos com parâmetros de bases
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pré-estabelecidos, como pressão e temperatura de 0°C e 101325 Pa, respectivamente (BEGA et
al, 2011).
Existem diversos instrumentos para a medição de vazão no mercado, onde a principal
função destes sistemas é a medição e controle de forma precisa e adequada dos diversos
parâmetros que atuem sobre um determinado processo. A escolha do sistema de medição
depende de diversos fatores, dentre elas, podemos citar:


O custo do aparelho atua de forma significativa na escolha do instrumento, pois,
normalmente, aparelhos mais precisos e de boa repetitividade, possuem valores levados;



Condições de uso e aplicação;



Faixa de leitura entre outras.
Assim, a escolha de um determinado sistema de medição deve levar em conta não

apenas a capacidade de o mesmo quantificar a grandeza de forma correta, mas também nas
condições onde o mesmo será aplicado e, por conseguinte, no preço.
São várias as classificações possíveis para a medição de vazão que podem depender da
aplicação segundo a qual a mesma será utilizada, bem como os princípios físicos que regem as
concepções básicas dos instrumentos ou sistemas de medição.
Na medição em escoamentos tipicamente multifásicos, existem uma variedade de
opções corriqueiramente utilizadas, mas, normalmente, adaptadas de medidores para fluxo
monofásicos. Todavia, quando mais de uma fase coexistem no interior de uma tubulação, duas
ou mais variáveis, dependendo do número de fases presentes, deverão ser medidas para
determinar as vazões de cada fase (PALADINO, 2005).
Isso torno a análise pertinente ao escoamento multifásico e particularmente ao
escoamento bifásico, bastante complexa, pois, as interações entre os fluidos são de difícil
entendimento e compreensão. Além disso, a análise matemática encontrada para um dado
escoamento são compostas, normalmente, por equações diferencias parciais e dificilmente
possuem solução analítica. A Tabela 2.1 mostra uma forma de classificarmos os medidores de
vazão segundo seu princípio de funcionamento.
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Tabela 2.1 – Classificação dos medidores de vazão segundo seus princípios de funcionamento.

Fonte: BEGA, 2011.
A utilização dos instrumentos supracitados na Tabela 2.1, é limitada em relação a
interação do fluido com o elemento primário, dessa forma, um dado medidor pode não ser
efetivo em um determinado tipo de aplicação. Segundo BEGA (2011), os princípios de medição
da tabela são compatíveis com as seguintes siglas:


T: Para líquidos, gases e vapor;



G: Para medição de gases, exclusivamente;



L: Para medição de líquidos, exclusivamente;



LC: Para medição de líquidos condutores de eletricidade, exclusivamente;



V: Indica que não é usado para vapores, salvo exceção;



E: Líquidos com sólidos em suspensão.
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Os medidores de vazão por pressão diferencial ou deprimogênios, mesmo sendo os mais
antigos, ainda são comumente utilizados nas indústrias, pois, são, normalmente, mais baratas e
robustos (fazendo-os serem amplamente utilizados em ambientes adversos como os
encontrados na exploração de petróleo) quando se comparados aos demais tipos, como o
Coriolis. Nestes medidores, os efeitos fluidodinâmicos que interagem com o dispositivo são de
suma importância na capacidade de prognóstico do medidor, pois será essa interação entre
fluido e dispositivo de medição que irá, em função da mudança no perfil de escoamento do
fluido, “gerar” a diferença de pressão necessária para a predição da vazão, seja mássica ou
volumétrica, e a confiabilidade dos resultados que serão obtidos (PALADINO, 2005).
Entre os medidores de vazão deprimogênios, podemos citar, as placas de orifícios,
bocais, tubo de Venturi entre outros. Neste trabalho, iremos focar nossos estudos na placa de
orifício. De acordo com a NBR ISO 5167 (1994), a placa de orifício consiste numa placa
delgada na qual uma abertura circular tenha sido feita com usinagem. Dessa forma, a placa de
orifício consiste em uma placa cilíndrica com uma abertura com um diâmetro “d” menor que o
diâmetro da tubulação sob o qual o fluido irá escoar.
Assim, a medida que um fluido escoa por uma tubulação de seção circular
completamente cheia, a mesma sofrerá uma contração ao passar por uma redução, logo, o fluido
terá um aumento da pressão dinâmica, em virtude da obstrução criada a passagem, assim, como
a massa deve se conservar para velocidades bem inferiores em relação a velocidade da luz no
vácuo, temos um aumento da velocidade do fluido e, consequentemente, o aumento de pressão
dinâmica é compensado pela redução na pressão estática. A Figura 2.6 mostra esse
comportamento.
Figura 2.6 – Ilustração do comportamento do fluido ao passar pelo elemento primário.

Fonte: SANTOS (2006).
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Observasse na Figura 2.6, que a medida que o fluido passa pelo orifício, a sua velocidade
aumente até um determinado limite, ou seja, é como se o fluido tendesse a continuar o
movimento de redução de área experimentada por ele, assim o maior pico de velocidade é
encontrado um pouco depois da abertura “d”. Essa região onde ocorre a redução do escoamento
do fluido é chamada de veia contraída e é, em função dela, que a tomada de pressão a jusante
da placa é colocada a uma dada distância do orifício.
Existem, basicamente, três tipos de placas de orifícios, a saber, placas concêntricas,
excêntricas e segmental, e na fabricação das mesmas, são utilizados diversos materiais e
processos de fabricação. A escolha do material deve levar em consideração o tipo de fluido que
entrará em contato com o elemento primário, pois, dependendo das características do fluido,
pode-se existir afinidade química entre eles e consequente desgaste excessivo. Já o processo de
fabricação é escolhido dependendo de características do material escolhido para a placa e
também, das limitações das tolerâncias especificadas por normas técnicas aceitas pela
comunidade ciêntifica. A Figura 2.7 - ilustra uma placa de orifício concêntrica e suas principais
características geométricas.
Figura 2.7– Placa de orifício concêntrica.

Fonte: Adaptada da NBR – 5167 (1994).
Em escoamentos bifásicos contendo a mistura água – ar, as linhas de corrente que são
influenciadas pelas paredes de fluido sofrem desvios ao passarem pela redução na placa de
orifício, e o jato continua a decrescer mesmo após passar pelo orifício, dessa forma, a área da
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seção transversal na veia contraída, possui dimensões menores que a área da seção transversal
do orifício. Experimentalmente, os pesquisadores observaram que a contração do jato sofre
influência da relação entre os diâmetros e das propriedades dos fluidos (VENZON, M.C.P,
1996).
Outro tipo de medidor de vazão, mas que não utiliza do princípio da queda de pressão
para a consequente predição de vazão, são os vertedores. A Agência Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos produziu a norma técnica CPRH número 2004 com o intuído de
tornar normal os conceitos sobre medição de vazão de efluentes líquidos – escoamento livre.
Vertedores são aberturas na parte externa de uma determinada parede, onde o fluido, líquido,
escoa. Instrumento comumente utilizado na medição de vazão em canalizações abertas. A
Figura 2.8 ilustra um tipo de vertedor em corte.
Figura 2.8 – Ilustração em cortes de um vertedor.

Fonte: Hidrometria (Medição de Vazão), 2015.

onde, L, corresponde a largura da soleira (m), H, a altura da lâmina de água que passa sobre a
soleira (m), P, distância do fundo d`água à soleira (m) e P’, corresponde a profundidade do
curso de água à jusante do vertedor (m).

Na Figura 2.8 mostra-se além das características do vertedor, a terminologia utilizada
para caracterizar a denominação empregada em tais intrumentos. Existem diversos tipos de
vertedores utilizados no prognóstico de vazão em escoamentos de líquidos, entre eles, o
triangular, que é ilustrado a partir da Figura 2.9.
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Figura 2.9 – a)Vertedor triangular de 90°, com paredes delgadas; b) Vertedor triangular.

Fonte: MARTINS (2015).

Os vertedores triangulares são segundo Martins (2015), são indicados para medir
pequenas vazões, pois permitem maior precisão na leitura da altura H do que os de soleira plana,
sendo usualmente construídos a partir de chapas metálicas, com ângulo de 90°.
2.3.1 Medição de Vazão em Escoamento Bifásico

Segundo Ribeiro (1996), citado por Paladino (2005), existem três alternativas básicas
para a quantificação da vazão em escoamentos multifásicos em geral, a saber:


Realização das medições sem perturbações no escoamento, independentemente do padrão
de escoamento;



Completa homogeneização da mistura, criando um escoamento completamente disperso e
a medição sendo efetuada sobre essa mistura;



Separação das fases e medição da vazão de cada uma.

Trabalhar com a realização de medições sem perturbação no escoamento,
principalmente, em campo, é bastante complexa em função das vibrações mecânicas, folgas e
diversos outros fatores que influenciam na consequente, não perturbação do escoamento. Existe
também, uma certa contestação, com relação ao significado prático do termo “homogeneização
da mistura”, pois, consiste, rigorosamente, na formação de uma mistura dispersa, de forma que
não ocorra velocidades relativas entre as fases ou que as mesmas sejam suficientemente iguais,
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assim, as correlações utilizadas na medição de vazão por pressão diferencial em escoamentos
monofásicos podem ser utilizadas (PALADINO, 2005).
Tal fato é de elevada complexidade, pois, em um escoamento, tipicamente bifásico,
ocorre, diferenças entre as velocidades relativas das fases, entretanto, em função das possíveis
diferenças entre as velocidades dos fluidos, é possível adequá-las na utilização para o modelo
homogêneo (FALCONE, 2002).
Outra forma de se determinar a vazão é utilizando equipamentos capazes de separar tais
misturas, assim, atualmente, a quantificação do fluxo bifásico é feita por equipamentos de
medição tipicamente monofásicos, utilizados após a separação das fases supracitadas
(OLIVEIRA, 2007). Este enfoque utiliza, normalmente, de dispositivos de elevadas dimensões,
além de possuírem, dependendo da mistura bifásica, isolamento extremamente difícil. A Figura
2.10 mostra um sistema de medição de vazão utilizando de dispositivo separador de fases e sua
comparação com as dimensões humanas.
Figura 2.10 –Esquema de sistema utilizada na separação de fases com medidor de vazão.

Fonte: PALADINO (2005).

A medição de vazão em escoamentos tipicamente monofásicos é de fácil análise, pois
possuem correlações bem difundidas e aceitas. Já na medição em escoamento bifásico água –
ar, os efeitos fluidodinâmicos são de difíceis investigação e não são bem compreendidas. A
partir da equação utilizada para o calcula da vazão mássica em equipamentos monofásicos,
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foram feitas correlações, normalmente, semi-empíricas, para a medição das vazões em
medidores por pressão diferencial, levando em consideração a presença da mistura bifásica.
Segundo Zhang (1992) citado por Oliveira (2007), propõem uma formulação geral na Equação
2.14, onde o fator, 𝐾𝑙 , para incorporar os efeitos gerados do escoamento bifásico.

𝑚̇ =

𝐶𝐷(𝐵𝑖) .𝐴2 .𝑌𝐵𝑖 .𝐹𝑎
√1− 𝛽 4

. 𝐾𝑙 .√2. 𝜌𝑙 . 𝛥𝑃𝐵𝑖

(2.14)

onde 𝐶𝐷(𝐵𝑖) representa o coeficiente de descarga para um escoamento bifásico. De acordo com
Zhang (1992), o coeficiente de descarga para títulos da ordem de um por cento, pode ser
quantificado como o mesmo coeficiente para o escoamento monofásico líquida para um dado
Reynolds, 𝑅𝑒𝑙 . O parâmetro 𝑌𝐵𝑖 é o coeficiente de expansão bifásica. Zhang (1992) definiu o
parâmetro supracitado, como:
𝑌𝐵𝑖 = 1 – α + α.Y

(2.15)

onde Y é o coeficiente de expansão monofásico para o gás em estudo (adimensional) e α
corresponde a fração em vazio mensurada em função do escoamento bifásico (adimensional).
De acordo com Santos (2006), o fluxo mássico em um escoamento bifásico de água e
ar, bem como a fração em vazio, podem ser quantificados a partir do roteiro proposto por
Murdock (1962) e será exposto a seguir.

𝑚̇ =

𝐾𝑔 .𝑌𝑔. 𝑎0 .√2.𝑔.𝛥𝑃𝑇𝑃 .Ɣ𝑔1
𝐾𝑔 .𝑌𝑔

(1−𝑦)+1,26.𝑦.

𝐾𝑙

Ɣ𝑔1
Ɣ𝑙1

(2.16)

.√

onde, K𝑔 . 𝑌𝑔 (adimensional), corresponde ao fator de correção para o gás devido à expansão
volumétrica e a velocidade; 𝑎0 , a área do orifício da placa (m²); 𝛥𝑃𝑇𝑃 , diferença de pressão
medida para o escoamento bifásico nas condições de operação (N/m²); Ɣ𝑔1 e Ɣ𝑙1 são
respectivamente, peso específico do gás antes da placa de orifício, ou seja, na condição a
montante do orifício e do líquido (N/m³); K l , fator de correção para a água; Já o parâmetro y,
corresponde a fração em massa da água e consiste na relação entre a vazão mássica do líquido
sobre a vazão mássica total, ou seja, vazão mássica do liquido mais a do vapor, podendo ser
calculada da seguinte forma:
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y=

𝑚̇ 𝑙
𝑚̇ 𝑙 + 𝑚̇𝑔

(2.17)

Segundo Murdock (2006), podemos quantificar a vazão mássica de líquido e de gás da
seguinte forma, a saber:

𝑚̇ 𝑙 = 𝑎0 . K 𝑙 . √2. 𝑔. 𝛥𝑃𝑙 . Ɣ𝑙1

(2.18)

𝑚̇𝑔 = 𝑎𝑔 . (K𝑔 . 𝑌𝑔. ) 𝑇𝑃 . √2. 𝑔. 𝛥𝑃𝑇𝑃 . Ɣ𝑔1

(2.19)

Onde, 𝑎𝑔 , corresponde a área ocupada pelo gás durante o escoamento bifásico (m²). Vale
salientar, que conhecendo a massa específica na condição segundo a qual se tem interesse em
analisar, pode-se calcular a vazão mássica da seguinte forma
𝑚̇𝑔 = 𝜌𝑔 . 𝑄𝑔

(2.20)

Existem diversas correlações utilizadas para o modelo de mistura homogêneas.
Chisholm (1967), desenvolveu uma correspondência entre a vazão em massa de escoamentos
bifásicos entre água-ar em placa de orifícios, onde o mesmo propõe a utilização do fator de
escorregamento na interação entre fases. No presente trabalho foi utilizado as correlações
propostas por Zhang (1992), e a de Chisholm (1967), devido as menores complexidades
encontradas na utilização dos métodos.

2.4. QUEDA DE PRESSÃO E PERDA DE CARGA

Um fator de bastante interesse e de suma importância para o projeto e o desenvolvimento
de tubulações para escoamento de fluidos, é a queda de pressão. Pois está diretamente
relacionada as condições de potência de bombas, compressores, ventiladores para que se
mantenha o escoamento (ÇENGEL, 2015).
Para escoamentos, tipicamente, monofásicos, a perda de carga em condutos forçados
pode ser calculada a partir do conhecimento do regime de escoamento do fluido, laminar,
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transição ou turbulento, utilizando o parâmetro adimensional, número de Reynolds e das
características geométricas e superficiais do sistema. Mas para escoamento bifásicos, a análise
torna-se mais complexa em virtude da coexistência de mais de uma fase no processo, assim
modelos empíricos e determinísticos são utilizados com o intuito de quantificar tal grandeza.
Os modelos empíricos são baseados em correlações desenvolvidas a partir de observações
experimentais, de forma que são restritas as propriedades dos fluidos e as características sob a
qual se foi obtido os dados do experimento, em função do exposto, são mais restritos (SOUZA,
2011).
Um modelo pioneiro no cálculo da perda de carga em escoamento bifásicos, foi feito
por Lockhart (1949), onde foi desenvolvido uma correlação para a determinação, em trechos
de tubos horizontais. Segundo Souza (2010), mesmo sendo bastante aplicado em função de sua
praticidade, o modelo pode levar a baixas precisões, sendo de boa valia em regimes de
escoamento laminar e gerando extrapolações em regimes turbulentos. A partir da relação entre
as perdas de carga das fases líquida e gás calculadas em relação as velocidades superficiais,
obtém-se a variável conhecida, atualmente, como parâmetro de Lockhart – Martinelli. Assim,
a partir do regime de escoamento e lançando mão do parâmetro X, podemos a partir de duas
correlações obter os fatores multiplicadores 𝜙𝑙 e 𝜙𝑔 . A partir dessas variáveis, pode-se calcular
a perda de carga.
Beggs e Brill (1973), desenvolveram uma correlação amplamente utilizada pela
indústria de petróleo. Essa correlação foi obtida através de dados experimentais em uma rede
de tubulações em acrílico com diâmetros entre 1.0 a 1.5 polegadas e comprimento de 28 m com
inclinações ajustáveis. Apesar dos valores restritos de diâmetro e comprimento, essa correlação
é bastante utilizada em cálculos preliminares, principalmente por ser válida para todos os
padrões de escoamento e inclinações.
Já os modelos determinísticos possuem características mais amplas, pois originam-se de
balanços de massa, momento e energia, dessa forma, tais modelos apresentam possibilidades
de aplicação mais amplas, em relação aos modelos empíricos, pois, como supracitado, são
baseados em leis físicas que descrevem o comportamento fluidodinâmicos (SOUZA, 2011).
Taitel, et al (1980), desenvolveram um modelo estacionário bifásico para escoamento
estratificado para dutos horizontais, inclinados ou verticais. Este modelo foi formatado de
maneira adimensional, utilizando o parâmetro de Lockhart-Martinelli (X) e um parâmetro
adimensional Y, permitindo a obtenção da retenção de líquidos ou “hold-up” por intermédio
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de: (i) um sistema algébrico composto por duas equações não-lineares ou (ii) um diagrama a
partir dos valores de X e Y.
Taitel e Barnea (1990), desenvolveram um modelo estacionário bifásico para
escoamento intermitente a partir de um balanço de momento em uma unidade de “slug” e de
uma série de correlações empíricas para a geometria do “slug”.
Drew e Wallis (1994), apresentaram os fundamentos para a modelagem do escoamento
bifásico descrevendo os efeitos de cada termo para o escoamento irrotacional invíscido disperso
ao redor de uma esfera rígida.
Biberg (2002), apresentou uma solução analítica para o escoamento bifásico laminar
estratificado em uma tubulação que possibilita a determinação do “hold-up” e da perda de carga
a partir do campo de velocidades.
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MATERIAIS E MÉTODOS

3

3.1 MATERIAIS

Neste capítulo serão apresentados os métodos e os instrumentos que foram utilizados
para o desenvolvimento e validação da pesquisa. Serão vistos os procedimentos realizadas e em
seguida, uma breve descrição dos métodos empregados nas técnicas de análises do projeto.

3.1.1 Descrição da Bancada e do Procedimento Experimental

Para o desenvolvimento experimental do sistema líquido/gás, tem-se água como fase
liquida inicialmente estacionário em um reservatório e ar atmosférico como gás.
Afim de detalhar os efeitos da diferença de pressão gerada no escoamento de fluxo
bifásico, água e ar, ao passar por uma redução de área numa placa de orifício concêntrica, e,
por conseguinte, a quantificação da vazão a partir da queda de pressão medida, propõe-se
avaliar a partir de uma variação do fluxo de água com vazão volumétrica máxima de 8000 litros
por hora, e o fluxo de ar sendo controlada por um compressor que injeta 9,00 litros por minuto
de ar no interior da tubulação a jusante da bomba.
O modelo físico adotado consistiu de uma bancada com trechos de tubulação horizontais
e verticais de uma polegada de diâmetro, um reservatório com vertedouro, e uma bomba
centrífuga CAM W4 com potência nominal de 0,25 CV, 3500 rpm e vazão máxima de 8 m³/h.
O fluxograma do processo ilustrado na Figura 3.1, mostra como foi feito o arranjo do sistema
montada nas instalações do Laboratório de Mecânica dos Fluidos na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte - UFRN.
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Figura 3.1 – Sistema esquemático dos componentes básicos da bancada experimental
utilizando Software AutoCad.

Onde: 1) Bomba centrífuga ¼ CV; 2) Válvula globo; 3) mangueira transparente de 1”; 4)
Cotovelo de 90°; 5) Reservatório onde a água a temperatura de 25°C a pressão de 1 atmosfera
ficará armazenada; 6) Placa de orifício concêntrica; 7) Tubulação de 1” de diâmetro interno.

O arranjo do sistema de bombeamento do fluido buscou ser o mais verossímil possível,
dessa forma, o arranjo do modelo consistiu em conjunto de tubos acoplados ao sistema de
bombeamento (motor Dancor de ¼ CV, 3500 rpm; bomba centrífuga CAM-W4 fornecendo
uma vazão volumétrica aproximada de 8 m³/h) formando assim, um sistema fechado. Para a
implantação da bancada no Laboratório de Mecânica dos Fluidos, foi utilizada o tubo
termoplástico, cloreto de polivinil (PVC) por ser bastante utilizada no ambiente industrial, com
um diâmetro interno aproximado de 25,4 mm, sendo assim, a tubulação que irá orientar o
escoamento da mistura bifásica. Inicialmente, apenas água, no interior de um reservatório, é
succionada pela unidade de bombeamento.
O controle do fluxo no interior da tubulação foi feito a partir da válvula globo onde a
abertura foi controlada a partir da utilização de um instrumento de medição angular comumente
utilizado na indústria, o goniômetro. O transferidor de ângulos utilizado é da marca
STARRETT modelo C 19 feito em aço 1020 com faixa de medição de 180°. A Figura 3.2 o
goniômetro utilizado e a Figura 3.3 ilustra o reservatório apenas com água líquida em seu
interior.
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Figura 3.2 – Goniômetro utilizado no projeto.

Figura 3.3 – Reservatório com água líquida em seu interior.

No interior do reservatório da Figura 3.3 existe uma estrutura formada pela abertura de
um orifício na parede do mesmo, chamado de vertedor, com o intuito de se mensurar a vazão
do sistema onde a mesma será indicada por um mostrador. A Figura 3.4 a) ilustra o detalhe do
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vertedor triangular e na Figura 3.4 b) o mostrador com sua escala em milímetros e metros
cúbicos por minuto.
Figura 3.4 – a) vertedor triangular utilizado; b) Mostrador da escala do vertedor triangular.

Dessa forma, foi possível a partir dos valores encontrados utilizando a placa de orifício,
compara-los com os valores identificados pelo vertedor e, assim, possuirmos uma ideia do
comportamento do escoamento e da aferição dos resultados encontrados.

3.1.2 Placa de Orifício Concêntrica

Para a confecção e utilização da placa de orifício foi utilizada a norma NBR ISO 5167
(1994), medição de vazão de fluidos por meio de instrumentos de pressão e a norma NBR 13225
(1994), medição de vazão de fluidos em condutos forçados, utilizando placas de orifício e
bocais em configurações especiais (com furos de dreno, em tubulações com diâmetros
inferiores a 50 mm, como dispositivos de entrada e saída e outras configurações), onde é feita
a especificação da geometria e o método de utilização da mesma (instalação e condições de
operação).
A placa de orifício foi confeccionada em TECNIL por ser um material polimérico de
fácil fabricação, utilização e também, pois a temperatura ser controlada de forma que o mesmo
não sofrerá grandes deformações por razão das variações de temperaturas. Além disso, a
escolha por este material foi realizada por já existir peças feitas no Laboratório de Mecânica do
Fluidos e trabalhos feitos com tais modelos e assim, possibilitar amostras comparativos entres
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projetos na área e para instruir e prognosticar trabalhos futuros. A Figura 3.5 ilustra o elemento
primário confeccionado para o presente trabalho.
Figura 3.5 – Elemento primário utilizado na presente pesquisa.

Para se introduzir a placa na tubulação foi necessária a fixação da mesma por meio de
união não permanente por flange, permitindo assim, a desmontagem caso seja necessário. A
união da placa com o flange foi feita com parafusos.
De acordo com as normas que regem o dimensionamento da placa de orifício no presente
trabalho, alguns parâmetros são de suma importância para se caracterizar a mesma. O diâmetro
D, foi escolhido como o valor externo da tubulação segundo a qual a mesma foi instalada, D =
32 mm, assim, o diâmetro do orifício, d, possui, aproximadamente, 12 mm de diâmetro, para
𝑑

permitir uma relação entre diâmetros dentro da faixa especificada por norma, 0, 20 ≤ 𝐷 ≤ 0,75.
O ângulo de chanfro foi definido como aproximadamente 40° para possibilitar uma menor
formação de vórtices.
De acordo com a norma é necessário que se exista uma distância reta mínima entre
alguma perturbação no escoamento, por exemplo, a válvula globo, e o elemento primário
utilizado no projeto. Quando se quer reduzir as distâncias entre eles, aconselha-se a utilização
de condicionadores que consistem em feixes de tubos paralelos e tangenciais unidos a
tubulação. Devidos a distância entre o elemento perturbador, válvula globo, e a placa de orifício
no presente projeto é pequena, não se necessitou o uso de condicionadores. Além disso, a
utilização de tais equipamentos deve ser bem pensada, pois, contribuem de forma significativa
no aumento da perda de carga em função de gerar uma perturbação ao escoamento do fluido.
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Os comprimentos dos trechos retos, de acordo com a norma, são valores mínimos, de
forma, que sempre é necessário a utilização de comprimentos maiores que as indicadas pela
norma. Vale ressaltar que, especialmente, quando estamos nos referimos a trabalhos científicos,
recomendasse o emprego de valores a montante da placa de orifício pelo menos duas vezes
maiores que o recomendado pela norma com o intuito de não se introduzir uma incerteza
adicional.

3.1.2.1 Processo de Confecção da Placa de Orifício

No procedimento de confecção da placa de orifício foi utilizado o processo com
remoção de cavaco chamado de tornearia, devido aos melhores acabamentos que podem ser
conseguidos com este processo além de existir trabalhos feitos no próprio Laboratório de
Mecânica dos Fluidos como o feito por Pimentel (2011) utilizando-se tal processo de fabricação
em placas de orifício.
Dessa forma, foi utilizada uma máquina-ferramenta, torno mecânico, da marca Nardine
ND 325 e ferramenta em aço rápido 1/2” com o intuito de promover as características
necessárias para o elemento primário. A Figura 3.6 ilustra a peça acoplada a máquinaferramenta em torno mecânico. Vale ressaltar que a confecção da placa de orifício foi feita na
Usinagem e Mecânica – USIMEC no município de Mossoró – RN.
Figura 3.6 – Processo de confecção da PO em um torno mecânico.
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3.1.2.2 Calibração da Placa de Orifício, Manômetro e Manovacuômetro

O processo de calibração do elemento primário foi realizada no Laboratório de
Metrologia (LabMetrol) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN a partir da
comparação entre os valores medidos e o padrão utilizado, foi a Máquina Tridimensional de
L

Medição por Coordenadas com incerteza de ± (0,7 + 1200)μm, onde L corresponde ao
comprimento em milímetros.; número de certificado 12315/12 – Mitutoyo / RBC; Padrão
utilizado com rugosímetro digital – Surgfonic 25 – padrão Taylor Hobson com incerteza de ±
4%; número do certificado de calibração: CRPP – 020-15 IEA/CTA – RBC com validade até
22/05/2017. Na Figura 3.7 pode-se observar a máquina tridimensional de medição por
coordenadas.
Figura 3.7 – Máquina tridimensional de medição por coordenadas utilizadas no processo de
calibração.

A calibração dos manovacuômetro e manômetro foram realizados, também, no
Laboratório de Metrologia (LabMetrol) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN. O manovacuômetro era do modelo analógico com faixa nominal de -1 a 1 kgf/cm² e
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valor de uma divisão correspondente a 0,04 kgf/cm². Já o manômetro é do fabricante WILLY,
modelo Bourdon com uma faixa nominal de 100 psi e valor de divisão de 2 psi.

3.1.3 Formação do Escoamento Bifásico Água - Ar

O processo de formação do fluxo bifásico foi feito de forma induzida a partir da
introdução na tubulação de uma linha de ar comprimido utilizando um compressor da marca
SCHULZ, modelo AIR PLUS SCHULZ 12V DUO com vazão de aproximada de 9,00 l/min. A
Figura 3.8 ilustra o compressor instalado com uma saída para a tubulação do sistema.

Figura 3.8- Compressor utilizado para introduzir ar no interior da tubulação.

3.1.4 Instrumentos de Medição de Pressão e Tomadas de Pressão

Para a medição da pressão a montante e a jusante da placa de orifício, foi utilizado dois
instrumentos de mensuração, a saber: manovacuômetro e manômetro. Tais equipamentos de
medição, utilizam a pressão atmosférica como condição de referência, fornecendo assim, uma
pressão relativa, ou seja, a diferença entre a pressão local, segundo a qual se objetiva mensurar,
e a pressão atmosférica, chamando-se assim de pressão manométrica.
Tanto o manômetro quanto o manovacuômetro utilizados para a predição da pressão
diferencial são do tipo Tubo de Bourdon do tipo C onde utilizam-se como princípio de
funcionamento a alteração sofrida pela curvatura de um elemento rígido ao sofrer com a
influência do contato com o fluido, sofrendo assim uma deformação que é transmitida para um
ponteiro que se desloca proporcionalmente a deformação sofrida pelo elemento rígido. A
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escolha de tais medidores foi feita em função dos níveis de pressão a serem mensuradas.
Utilizou-se de um tubo capilar de aproximadamente 5 m e diâmetro de aproximadamente 4 mm
para nos predizer uma estimativa das pressões a montante e a jusante da placa. As Figuras 3.9
a) e 3.9 b) mostram, respectivamente, o manovacuômetro e o manômetro utilizado na pesquisa.

Figura 3.9- a) Manovacuômetro; b) manômetro.

Segundo a norma NBR 5167-1, deve-se utilizar, no mínimo, duas tomadas de pressão,
uma a montante e outra a jusante, para cada elemento primário, devendo, ainda, serem fixadas
conforme uma das posições normalizadas. Na Figura 3.10 observamos as posições relativas as
tomadas de pressões.

Figura 3.10 – Espaçamento das tomadas de pressão tipo D e

Fonte: INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL (2006).

D
2

.
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A Figura 3.11 mostra as tomadas de pressão introduzidas a montante e a jusante da placa
de orifício e as distâncias, de forma qualitativa, das tomadas de pressão do tipo radius taps como
D e D/2, respectivamente.
Figura 3.11 – Tomadas de pressão introduzidas a montante e jusante da placa de orifício
segundo NBR 5167 – 1

.
3.2 MÉTODOS

3.2.1 Parâmetros de Partida

Para o propósito do trabalho, inicialmente, é necessário conhecer o regime de
escoamento do fluido em seu interior, ou seja, se laminar ou turbulento. Para caracterizarmos o
escoamento, lançamos mão do número de Reynolds (Re), parâmetro adimensional que consiste
na relação entre as forças inerciais e as viscosas. Para o calcule da variável Re, foi necessário
analisar, primeiramente, a compressibilidade do gás, ar, a pressão de 1 atm. e temperatura 20,7
°C, onde a temperatura foi obtida a partir da utilização de dois termopares do tipo “k” da marca
OMEGA em função de possuir baixo custo e boa sensibilidade de aproximadamente 41 𝜇𝑉/°𝐶.
Vale ressaltar que a diferença entre os valores encontrados para as propriedades tanto da água
quanto do ar para a temperatura de 20, 7°C em relação a de 20°C é extremamente pequena, de
forma, que pela simplicidade e facilidade de se trabalhar com a temperatura de 20°C, a mesma
foi utilizada como a temperatura de referência para o presente trabalho.
Os termopares foram instalados em duas regiões extremas do reservatório com o inteiro
de analisar a temperatura em regiões distintas e observar a sua discrepância e consequente
disparidade entre valores. A medição foi efetuada com o sistema operando depois de
aproximadamente 8 min com o intuito de mensurar a temperatura já estabilizada. Foram feitas
três medições em cada região do reservatório e em seguida obtida a média das medições. A
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temperatura foi controlada por dois condicionadores de ar do tipo “Split” de 24000 btu´s cada
um.
Dessa forma, calculou-se o número de Mach (parâmetro adimensional), ilustrada na
Equação 3.1, como sendo a relação da velocidade do fluido e a velocidade do som para
escoamentos de gases com transferência de calor desprezível. A velocidade do som pode ser
definida segundo ÇENGEL (2015), como a velocidade com que um pulso infinitesimal pequeno
de pressão viaja em um determinado meio.
𝑉

Ma = 𝑐

(3.1)

onde, V, corresponde a velocidade do fluido na tubulação em estudo; c, corresponde a
velocidade de propagação do som no meio, ar. A velocidade do som pode ser calculada, quando
se considera que o sistema trabalha em regime permanente, que é o nosso caso, pois esperamos
que o fluido (ar + água) se estabilize antes de efetuarmos as medições, como lida na Equação
3.2.

c = √𝑅. 𝑘. 𝑇

(3.2)

onde, R, corresponde a constante do gás específico, no caso, o ar, possuindo assim valor fixo
para um determinado gás; k, consiste na relação entre os calores específicos de um gás ideal,
sendo função da temperatura a qual o sistema de trabalha se encontra.
Podemos obter o valor da constante do gás especifico, no caso, o ar, e a relação entre
calores específicos utilizando-se de tabelas termodinâmicas, para o trabalho em questão,
utilizou-se as tabelas encontradas no livro texto Fox (2014) e, consequente cálculo do valor da
velocidade do som em função da temperatura absoluta.
Para o cálculo do número de Mach é necessário se conhecer o valor da velocidade do
fluido e, isso pode ser feito a partir do conhecimento da vazão volumétrica máxima fornecida
pelo compressor, que segundo especificação da SCHULZ, corresponde a aproximadamente
3

𝑄𝑣(𝑎) = V.A = 15,00𝑥10−5 𝑚 ⁄𝑠. O ar escoa inicialmente por um tubo capilar de diâmetro
aproximado de 𝐷1 = 4 mm e em seguida entra em contato com a tubulação de aproximadamente
𝐷2 = 25,4 mm de diâmetro. Dessa forma, é possível se obter a velocidade de escoamento do ar
para as duas situações supracitadas.
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A vazão mássica para água pode ser calculada a partir do conhecimento da vazão
volumétrica máxima fornecida pela bomba e da massa específica da água. Assim, iremos
assumir que a massa específica do ar para o escoamento em estudo, será constante para os níveis
de pressões que serão trabalhadas no presente trabalho e, além disso, como a temperatura não
sofrerá grandes mudanças, em função, de não ocorrerem trocas significativas de calor, a mesma
não irá variar devido aos efeitos da temperatura.
O cálculo da vazão mássica da água pode ser foi feita, incialmente, caracterizando o
estado termodinâmico da água a 20 °C e pressão de 0,1 MPa e utilizando - se das tabelas
termodinâmicas. A distinção do estado foi feita utilizando-se as tabelas para a água no apêndice
B, segundo Wylen (2003). Para a validação do resultado, foi comparado o valor encontrado
com o software Computer Aided Thermodynamics – CAT.
A avaliação do número de Reynolds, Re, parâmetro adimensional, é feita numa análise
individual, ou seja, considerando que as fases escoam separadamente ao longo do tubo, não
podendo assumir um valor única para a mistura. Isso ocorre em função que raramente acontece
a formação de uma mistura suficientemente dispersa ao ponto de podermos assumi-la como
uma mistura homogênea, assim, a condição necessária para a hipótese de que as velocidades
relativas entre as fases são iguais, dificilmente acontece.

Re =

𝜌.𝑉.𝐷
𝜇

(3.3)

Onde 𝜌,V, D e 𝜇 são, respectivamente, a massa específica do fluido (kg/m³), a velocidade ao
qual o fluido escoa (m/s), o diâmetro da tubulação (m) e a viscosidade absoluta (Pa.s). Além
disso, a velocidade média escolhida para o ar foi a utilizada, no caso, para a utilizada no número
de Mach para a segunda condição onde o fluido escoa pela tubulação com diâmetro aproximado
de 25,4 mm, pois, será aproximadamente a condição encontrada a montante da placa de orifício,
que é o objetivo de estudo.
Dessa forma, é possível se efetuar os cálculos referentes ao número de Reynolds e
consequente caracterização do escoamento em função de seu regime, o que é de suma
importância para análise dos parâmetros de partida para o desenvolvimento do trabalho. Além
disso, é possível quantificar a vazão mássica máxima que escoa pelo interior da tubulação em
função de para o escoamento do líquido, a massa especifica para as condições do projeto é
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constante, assim, a vazão mássica tornasse dependente da vazão volumétrica que de acordo com
a fabricante DANCOR, possui vazão máxima volumétrica de 𝑄= 15,00 x 10−5 m³/s.
De acordo com a norma NBR – 5167 (1994), existe uma distância mínima a montante
da placa de orifício para a boa instalação e confiabilidade dos resultados a serem obtidos. Além
disso, a importância da utilização de tais distâncias surge para reduzir a influência das incertezas
geradas nos valores obtidos de queda de pressão, pois, à medida que não se reduz as distâncias
entre a montante da placa de orifício e um elemento de perturbação do escoamento introduz um
fator adicional de incerteza de 0,5% nos valores medidos. A Tabela 3.1 mostra os trechos retos
necessários para a instalação da placa de orifício como múltiplo do diâmetro D e da relação
entre diâmetros.
Tabela 3.1 – Trechos retos necessários para placas de orifício expressos como múltiplos de do
diâmetro, D.

Fonte: Adaptado da Norma NBR – 5167 (1994).

Segundo a norma para uma relação entre diâmetro igual a

𝑑
𝐷

= 0, 47, a distância

recomendada para o comprimento livre entre alguma perturbação, como uma válvula, até a
montante da PO, correspondente para um trabalho científico, está entre 20D e 22D , onde D
corresponde ao diâmetro interno da tubulação, o que corresponde a aproximadamente 508 mm
e 558,8 mm, respectivamente. De acordo com a norma, também, essa distância corresponde a
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uma distância mínima aconselhada e assim, a distância utilizada no presente trabalho foi obtida
a partir do cálculo para a formação do escoamento completamente desenvolvido para o regime
de escoamento em questão.
Partindo-se da premissa de que em função da massa específica da água ser bastante
superior à do ar, o que acontece, e que a bomba irá transferir energia apenas para a água e, em
seguida, a mesma irá se misturar com gás no interior da tubulação a baixo título, podemos
calcular o comprimento hidrodinamicamente completamente desenvolvido para a água, pois,
para o propósito deste trabalho, é de suma importância se obter o diferencial de pressão e,
consequentemente, o local onde a placa de orifício ficará inserida e, assim, é importante que na
região onde PO esteja instalada, o escoamento seja completamente desenvolvido, para o cálculo
foi utilizado a Equação 3.4 que representa o comprimento útil médio para o escoamento ser
completamente desenvolvido em um regime turbulento.
𝐿ℎ,𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,359. 𝑅𝑒𝑤 1/4 . 𝐷

(3.4)

onde 𝑅𝑒𝑤 representa o número de Reynolds para o escoamento do líquido, água, e D o diâmetro
interno da tubulação ao qual o fluido escoa. O fato de se trabalhar com o escoamento
hidrodinamicamente completamente desenvolvido é devido ao fato de na região de entrada
(onde a espessura da camada limite é menor) a tensão de cisalhamento gerada entre a parede e
o fluido viscoso é mais elevada devido a mudança na direção do escoamento do fluido e as
irregularidades encontradas quando o fluido muda seu escoamento suave na tubulação.
A medida que o fluido escoa pelo interior da tubulação, a camada do fluido
imediatamente em contato com a parede da tubulação com velocidade igual à da parede,
desacelera as camadas adjacentes, onde os efeitos da viscosidade são de suma importância para
o desenvolvimento da camada limite, surgindo assim, um perfil de velocidades. A medida que
o fluido se afasta da região de entrada, a tensão de cisalhamento vai reduzindo na medida que
a camada limite se desenvolve até atingir a linha de centro do escoamento, onde o escoamento
torna-se completamente viscoso e o perfil de velocidades não se altera com o avanço do
escoamento e assim, a tensão de cisalhamento torna-se constante. A tensão de cisalhamento
diminui gradativamente até chegar num valor constante com o escoamento completamente
desenvolvido, como é exposto na Figura 3.12.
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Figura 3.12 – Variação da tensão de cisalhamento da parede na direção do escoamento de um
tubo desde a região de entrada na região completamente desenvolvida.

Fonte: ÇENGEL (2015).

3.2.2 Processo de Calibração da Placa de Orifício

O processo de calibração do elemento primário, placa de orifício, foi realizada no
Laboratório de Metrologia (LabMetrol) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). As incertezas apresentadas possuem um nível de confiança, a partir da distribuição
normal, de 95% e k, fator de convergência dos valores obtidos para os esperados, segundo EA
– 4/02.
A medições foram realizadas utilizando-se os padrões do Laboratório de Metrologia a
uma temperatura de (20±1) °C, aplicando o procedimento de calibração LabMetro – D03. O
diâmetro interno utilizado foi escolhido em função de já ter sido utilizado o diâmetro
supracitado em outros trabalhos.

3.2.3 Processo de Calibração dos Medidores de Pressão

O processo de calibração se deu no laboratório de metrologia (LabMetrol) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) onde foram feitas as análises, também,
do processo de calibração.
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3.2.3.1 Manômetro
O manômetro utilizado para este trabalho experimental é da fabricante WILLY e de
modelo de bourdon com faixa nominal de 100 psi e valor de divisão de 2 psi. A incerteza
expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um
fator de convergência k, fornecendo um nível de confiança de aproximadamente 95%. Para o
processo de calibração foi utilizado um procedimento interno, utilizando-se manômetro padrão
com incerteza padrão utilizada de ±0,02 kgf/𝑐𝑚2 . De acordo com a NBR 14105:1998, o erro
máximo admissível para a classe de manômetro é de ± 2,0 psi (± 14 𝑘𝑃𝑎), entre 25% e 75%
da excala e ± 3,0 psi (± 21 kPa) no restante da faixa nominal.

3.2.3.2 Manovacuômetro

O manovacuômetro utilizado para este trabalho experimental é da fabricante SC IND.
BRASIL e de modelo de analógico com faixa nominal de -1,0 a 1,0 kgf⁄cm2 e valor de divisão
de 0,04 kgf⁄cm2 .
Da mesma forma que na calibração do manômetro, a incerteza expandida relatada é
baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k,
fornecendo um nível de confiança de aproximadamente 95%. Calibração efetuada conforme
procedimento interno, utilizando-se manômetro padrão. De acordo com a NBR 14105:1998, o
erro máximo admissível para a classe do instrumento é de: ± 0,01 kgf⁄cm2 (1 kPa), entre 25%
e 75% a escala e ± 0,02 kgf⁄cm2 (2 kPa) no restante da faixa nominal.

3.2.4 Obtenção das Pressões a Montante e a Jusante da Placa de Orifício para o
Escoamento Monofásico e Bifásico

Para a análise supracitada, o sistema em estudo, possuí pressão atmosférica, 101325 Pa,
e temperatura, 20 °C, onde a temperatura foi controlada para uma melhor análise dos dados
obtidos. Inicialmente, foram feitas medidas do escoamento puramente monofásico, ou seja,
apenas água a temperatura ambiente escoava pelo interior da tubulação. As únicas “fontes” de
transferência de calor é a do trabalho realizado pela bomba sobre o fluido e o atrito entre as
camadas do fluido e da parede, de forma, que a maior parte da energia fornecida a água será
para elevar sua pressão e com isso a hipótese de que não ocorre transferência de calor no
escoamento do fluido pode ser aceito.
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Além disso, em cada medição, foi necessário esperar um determinado tempo de
aproximadamente 8 min com o intuito de que houvesse uma estabilização e, consequente,
regime de trabalho fosse permanente e com isso, as propriedades do sistema poderia variar de
um lugar para outro, mas em um dado ponto que se quer observar, as propriedades serão
constantes.
Foram feitas 5 medições das pressões a montante (P1) e a jusante (P2) da placa de
orifício para cada posição angular da válvula globo onde foi feita a média aritmética entre elas,
ou seja, foram feitas 5 medições para a válvula totalmente aberta (100%), parcialmente aberta
nas posições em 75, 50 e 25% aberta. As aberturas foram feitas utilizando-se de um goniômetro,
assim, foi possível permitir a abertura de forma mais precisa. Foi efetuado, também, a medida
de vazão, utilizando um vertedor triangular para cada condição supracitada.

3.2.5 Aquisição das Vazões Mássicas dos Fluxos Monofásicos

O cálculo referente a este tópico utiliza como bases os dados obtidos pela norma NBR
13225 em consonância com a norma NBR 5167-1. Para a execução do valor numérico da vazão
mássica puramente monofásica, ou seja, para o escoamento da água líquida, partiu-se da
premissa de que não houve troca de calor nem do ou para o sistema, dessa forma a temperatura
média da água líquida foi assumida como sendo a média dos valores fornecidos pelos
termopares, assim, Tmed = 20°C, bem como o regime de escoamento é tido como permanente.
De acordo com a NBR 5167-1, a vazão mássica pode ser calculada a partir das Equações 3.5 e
3.6, a saber:

𝑚̇=

𝐶

√1−𝛽 4

𝑚̇=

𝐶

√1−𝛽 4

𝜋

. 𝜀1 . 4.𝑑 2 . √2. ∆𝑃. 𝜌1
𝜋

. 𝜀2 . 4 .𝑑 2 . √2. ∆𝑃. 𝜌2

(3.5)

(3.6)

Como observado nas equações supracitadas, a vazão mássica depende de determinados
parâmetros, tais como o coeficiente de descarga (𝐶), relação entre diâmetros (𝛽), fator de
expansão (𝜀) e a massa específica (𝜌). O coeficiente de descarga foi calculado utilizando a
Equação 3.7 conhecidas comumente como Equação de Stolz e usada no cálculo do coeficiente
de descarga de placas de orifício concêntricas de canto vivo para tomadas de pressão tipo D e
D/2.
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𝛽4

𝐶= 0,5959 + 0,0312.𝛽 2,1- 0,1840. 𝛽 8 + 0,0029. 𝛽 2,5.(𝑅𝑒 ) + 0,0900.𝐿1 . 1−𝛽4 – 0,0337.𝐿2 . 𝛽 3
𝐷

(3.7)

Os valores de 𝐿1 e 𝐿2 a serem usados na Equação 3.7, são obtidos segundo a norma
NBR 5167-1 em função do tipo de tomada de pressão utilizada. O tipo de tomada de pressão
utilizada no presente trabalho é o D e D/2, pois é o tipo característico que mais se adequa aos
objetivos do experimento e características do sistema, obedecendo as características da presente
norma. Outro tipo foi analisado, o de flange, mas não foi possível a adequação do mesmo devido
as distâncias especificadas porá norma.
Outra forma de se obter a vazão volumétrica é a partir da cronometragem do tempo
necessário para se obter um dado volume preestabelecido, como, por exemplo, um recipiente
de volume calibrado e conhecido. Assim, a vazão pode ser alcançada e comparada com os
valores obtidos pelo vertedor e elemento deprimogênio. No presente trabalho foi utilizado um
reservatório de 4 litros com o intuito de mensurar o tempo necessário para se preencher tal
volume para a válvula totalmente aberta. A Figura 3.13 mostra o recipiente ao ser abastecido
pelo volume de líquido, no caso, água.
Figura 3.13 – Medição da vazão monofásico a partir de um dado volume por unidade
de tempo.

Logo, foram quantificadas as vazões volumétricas que escoa por uma seção de tubulação
constante para cada uma das aberturas de válvula, no caso com 100%, 75%, 50% e 25% de
abertura e assim, comparar tais valores com os adquiridos a partir da placa de orifício e vertedor.
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3.2.6 Formação da Mistura Bifásica

O processo de formação da mistura bifásica foi induzido a partir da utilização de
compressor da marca SCHULZ e modelo AIR PLUS SCHULZ 12V DUO com vazão
aproximada de 0,15 m³/s.
Para a comparação entre os escoamentos monofásicos e bifásicos foi-se utilizado uma
mangueira da marca PLASTMAR com dimensões especificadas pela fabricante de uma
polegada de diâmetro por dois milímetros de espessura (1” x 2,0 mm). A mesma possui
características transparentes com o intuito de permitir a passagem dos raios de luz
possibilitando assim, a observação a “olho nu” das condições de escoamento que passam pela
a região. A mangueira foi colocada a uma certa distância (aproximadamente 300 mm) a jusante
da válvula, a fim de induzir turbulência e com isso aumentar as misturas entre as fases (líquida
+ gás) e consequente formação do fluxo bifásico. Na Figura 3.14, podemos fazer uma
comparação entre os escoamentos bifásicos a), e o puramente monofásico b), ao passarem pela
mangueira.

Figura 3.14- a) escoamento bifásico; b) escoamento monofásico (água).

Notando a Figura 3.14 é perceptível a formação da mistura bifásica devido a coloração
mais direcionada para o branco encontrada em a) isso, ao compararmos com b) onde é possível
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observar uma ausência de coloração, ou seja, voltada para o transparente, caracterizando a
existência, apenas, do escoamento monofásico, que possui uma característica mais transparente.

3.2.7 Predição da Vazão Mássica Bifásica

Para a predição da vazão mássica bifásica foi utilizada duas correlações comumente
empregadas, o modelo descrito por Zhang (1992) e o proposto por Chisholm (1967).

3.2.7.1 Correlação Proposta por Zhang (1992)

A correlação semi-empírica proposta por Zhang (1992), leva em consideração os efeitos
das duas fases que estão presentes no escoamento, a partir da modificação de parâmetros
utilizados no cálculo da vazão monofásica utilizando-se o fator 𝐾𝐿 para agrupar as implicações
do escoamento bifásico.
𝐶𝐵𝑖 .𝐴2 .𝑌𝐵𝑖 .𝐹𝑎

𝑚̇𝐵𝑖,𝑍ℎ𝑎𝑛𝑔 =

√1− 𝛽 4

. 𝐾𝐿 .√2. 𝜌𝑙 . ∆𝑃𝐵𝑖

(2.14)

Segundo Oliveira (2007), apud Zhang (1992), o coeficiente de descarga para o
escoamento bifásico para baixos títulos pode ser usado como o mesmo utilizado para o fluxo
monofásico para o dado Re. O coeficiente de expansão bifásico pode ser expresso pela Equação
2.15 onde 𝛼 e Y são, respectivamente, a fração de vazio e o coeficiente de expansão para o
escoamento monofásico ilustrados na Equação 3.8. Já o fator 𝐾𝐿 , pode ser obtido a partir da
expressão 3.9 e o parâmetro de correção, n, expresso pela Equação 3.10.
∆𝑃

Y= 1 – (0,41 + 0,35.𝛽 4 ).𝑘.𝑃

(3.8)

𝑌𝐵𝑖 = 1 – 𝛼 + 𝛼. 𝑌

(2.15)

1

𝐾𝐿 = √

1

𝜌
𝑥 𝑛 .( 𝑙 −1)+1
𝜌𝑔

n = 1,25 + 0,25.𝑥1/3

(3.9)

(3.10)
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3.2.7.2 Correlação Proposta por Chisholm (1967)

O modelo proposto por Chisholm, introduz um novo parâmetro ao escoamento bifásico,
conhecido como fator de escorregamento entre os fluidos. Para o padrão proposto, foram
consideradas um escoamento bifásico incompressível, ou seja, mesmo consistindo em um
escoamento entre gás-líquido, a compressibilidade do gás pode ser considerada desprezível. No
presente trabalho, utilizamos desta consideração a partir do cálculo do número de Mach para as
condições de operação do sistema. Além disso, a correlação assumi um momento linear e
angular desprezível a montante, ausência de mudança de fase, cisalhamento na parede
desprezível em relação às forças interfaciais entre as fases, fração de vazio constante (mesma
consideração feita no presente trabalho) através dos elementos medidores de vazão com redução
de seção. A queda de pressão pode ser obtida a partir da Equação 3.11 expressa por

∆𝑃𝐵𝑖 = ∆𝑃𝑙 + C.√∆𝑃𝑙 . ∆𝑃𝑔 + ∆𝑃𝑔

(3.11)

onde C é um coeficiente que pode ser ajustado experimentalmente e depende das interações
entre as fases, ∆𝑃𝐵𝑖 , queda de pressão no escoamento bifásico, ∆𝑃𝑙 , queda de pressão se apenas
a fase líquida estivesse presente, ∆𝑃𝐵𝑖 , queda de pressão supondo apenas a fase gasosa estivesse
presente.
Na correlação utilizada por Chisholm, o mesmo introduz o conceito de novos
parâmetros que fornecem o comportamento o comportamento do escoamento entre mais de uma
fase como o fator de escorregamento, S, que mostra os desvios existentes entre as velocidades
de escoamento entre o ar e água e, consequentemente, do modelo de escoamento homogêneo.
Além disso a proposta de Chisholm, conduz a utilização de uma massa específica da mistura
bifásica, 𝜌̅ , ou seja, uma correspondência entre a massa específica de um gás e de um líquido.
As Equações 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 ilustram, respectivamente, a massa específica da mistura,
o fator de escorregamento, coeficiente de descarga e o fator 𝐾𝐿 para a correlação proposta por
Chisholm.

1
̅
𝜌

𝑥

=𝜌 +
𝑔

1−𝑥
𝜌𝑙

(3.12)
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𝜌

S = ( 𝜌̅𝑙)1/2

1

(3.13)

𝜌𝑔

𝜌

C = 𝑆 .√𝜌 𝑙 + S. √ 𝜌
𝑔

1

𝐾𝐿 = (1−𝑥). √

1+

𝑙

1
𝐶

1
+
2
𝑋𝑚𝑜𝑑 𝑋
𝑚𝑜𝑑

(3.14)

(3.15)

onde 𝑥, 𝜌𝑙 , 𝜌𝑔 e 𝑋𝑚𝑜𝑑 correspondem, respectivamente, ao título (parâmetro adimensional)
podendo ser expresso a partir da Equação 2.2; a massa específica do líquido (kg/m³); a massa
específica do gás (kg/m³) e o parâmetro de Lockhart – Martinelli modificado (parâmetro
adimensional).
O parâmetro de Lockhart – Martinelli modificado é comumente utilizado nos modelos
de correlação de medição de vazão em escoamentos bifásicos com elementos primários com
obstrução de seção, com o intuito de corrigir ou inferir o comportamento do escoamento entre
mais de uma fase. O mesmo baseia-se na proposição de que o gradiente de pressão gerada pelo
escoamento bifásico corresponde ao mesmo que ocorreria se apenas uma fase escoasse no
interior da tubulação nas mesmas condições de trabalho (LOCKHART, 1949).
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão abordados os resultados e análises de medidas propostas no
capítulo anterior. Será apresentada uma sequência coerente dos resultados e a discussão sobre
os mesmos.
4.1. PARÂMETROS DE PARTIDA
De forma a prosseguir com os objetivos do trabalho, é necessário o cálculo de alguns
parâmetros com intuito de observar o comportamento do fluxo bifásico. Em função da
consideração de regime permanente, o mesmo possui, para uma dada temperatura de trabalho,
valor constante, T, temperatura absoluta do gás, na escala Kelvin.
A partir do supracitado, pode-se perceber que a velocidade do som depende
fundamentalmente da temperatura para regimes permanentes. Assim, utilizando-se da Figura
̅
R

4.1, podemos quantificar os valores das constantes (para o caso em estudo) R = M e k, assim os
valores de R e k, podem ser expressos como 286,9 J/kg e 1,40, respectivamente.
Figura 4.1- Propriedade termodinâmicas para o ar na condição padrão.

Fonte: Adaptado do FOX (2014).
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Com estes dados e com a temperatura aproximada de 293,15 K, foi possível estimar a
velocidade do som, c, como sendo
c = 343,142 m/s.
Com o intuito de mensurar o número de Mach, foi necessário, inicialmente, encontrar o
valor da velocidade do ar que escoa no interior da tubulação. A velocidade do ar pode ser
adquirida a partir da vazão volumétrica máxima fornecida pelo compressor em relação a duas
condições, pois, inicialmente o ar sai do compressor e entre em capilar de diâmetro 𝐷1 = 4 𝑚𝑚,
e em seguida, na tubulação de diâmetro, 𝐷2 = 25,4 𝑚𝑚, assim foi possível calcular a
velocidade do fluido utilizando a vazão volumétrica que corresponde a 𝑄𝑎 = 𝑉. 𝐴 =
15,00 𝑥 10−5 m³/s, Assim,
𝑉𝑎1 = 11,9370 m/s e 𝑉𝑎2 = 0,296 m/s
Para se ter um melhor entendimento do escoamento e do modelo adotado no fluxo de
ar, foi calculado o número de Mach para as duas condições supracitadas. Chamaremos de 𝑀𝑎1
e de 𝑀𝑎2 , os valores do número de Mach para os diâmetros 𝐷1 = 4 𝑚𝑚 e 𝐷2 = 25,4 𝑚𝑚,
respectivamente. Assim, foi possível o cálculo da velocidade média do ar e do número de Mach
para essas duas condições, logo:
𝑀𝑎1 = 0,0348 e 𝑀𝑎2 = 8,626𝑥10−4
A finalidade de se trabalhar com as duas áreas, do capilar segundo o qual o ar escoa
inicialmente, e a área da tubulação, é devido a vazão volumétrica fornecida pelo compressor
ser máxima e, assim, a velocidade do escoamento do ar possuirá um limítrofe superior de
velocidade em função da área ao qual o fluido escoa.
Como pode ser observado pelos resultados supracitados, os valores para ambas as
condições são inferiores a 0,3, onde segundo Fox (2014), podemos caracteriza-lo como um
escoamento subsônico e trabalhar com o modelo de escoamento incompressível, pois as
distorções encontradas para os valores de massa específica para o modelo adotado de
escoamento incompressível em relação ao modelo compressível são inferiores a 5%. Assim, no
trabalho atual, utilizaremos o modelo de escoamento incompressível para o fluxo de ar no
interior da tubulação.
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Da mesma forma, podemos obter a vazão mássica do ar utilizando-se da Equação 2.12
onde a massa específica do ar pode ser obtida a partir da Figura 4.2 onde 𝜌𝑎 =1,21 kg/m³ e com
isso o cálculo da vazão mássica de ar pôde ser feito e obtida como
𝑚̇𝑎 = 𝜌𝑎,𝑇 . 𝑄𝑣(𝑎) = 1,815x10−4 kg/s.
Figura 4.2 – Propriedades do Ar atmosférico (unidades SI).

Fonte: Adaptado do FOX (2014).
Da mesma forma como feito na análise para o fluxo de ar, a vazão mássica da água no
interior do tubo pôde ser obtida a partir da massa específica da água para o estado
termodinâmico definido como T= 20°C e P = 101325 Pa e a vazão volumétrica máxima
fornecida pela bomba. Podemos observar que neste estado, a água se encontra, como se era
esperado, como um líquido comprimido, assim, partindo da premissa que a água é um líquido
incompressível, é esperado que a massa específica não sofra grandes mudanças com a pressão
e assim, podemos retira-la na tabela de saturação para a temperatura de trabalho, T=20 °C, logo
𝜌𝑤 = 998,004 kg/m³
Para uma melhor consistência e garantia no valor obtido, o mesmo foi comparado
utilizando o software Computer Aided Thermodynamic – CAT, como mostra a Figura 4.3
abaixo. Vale ressaltar que em função da incompressibilidade encontrada no escoamento dos
líquidos, a massa específica da água encontrada não sofrerá grandes mudanças na medida que

52

se varia a pressão no interior da tubulação, onde em função disso, será considerado como um
escoamento incompressível da água.
Figura 4.3- Ilustração dos valores obtidos no CAT.

O valor fornecido pelo software CAT é o do volume específico, 𝜈𝑤 = 0,001002 m³/kg,
1

de forma que a massa específica corresponde ao inverso do volume específico, assim 𝜌𝑤 = 𝜈 =
𝑤

998,004 kg/m³. Podemos agora calcular o valor da vazão mássica da água utilizando os dados
da vazão volumétrica fornecida pela bomba, 𝑄𝑣(𝑤) = 2, 222x10−3m³/s, e a massa específica
encontrada anteriormente, assim, utilizando, novamente a Equação 2.12, temos:
𝑚𝑤
̇ = 998,004.2,222x10−3 =2,218 kg/s
Dessa forma, foi possível o cálculo do número de Reynolds para a água e para o ar,
utilizando-se da Equação 3.3 para cada uma das fases, assim

𝑅𝑒𝑤 =

𝜌𝑤 .𝑉𝑚𝑒𝑑(𝑤) .𝐷
µ(𝑤)

= 110056,126
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𝑅𝑒𝑎 =

𝜌𝑎 .𝑉𝑚𝑒𝑑(𝑎) .𝐷
µ𝑎

= 502,611

Dessa forma, conhecendo as propriedades do fluido, foi possível o cálculo do número
de Reynolds e caracterizar o escoamento em relação ao seu regime (laminar, de transição ou
turbulento). Segundo Fox (2014), para um escoamento forçado no interior de uma tubulação
cilíndrica, o Reynolds de transição é aproximadamente igual a Re =2300, logo como o número
de Reynolds obtido para o escoamento da água é muito maior que para o de transição, 𝑅𝑒𝑤 ≫
Re, assim, podemos indicar um escoamento turbulento para o sistema de trabalho.
Isso é de suma importância, principalmente, em relação a perda de carga gerada pela
passagem do fluido pelo interior da tubulação, pois, depende, significativamente, do regime de
escoamento do fluido e no comprimento hidrodinamicamente completamente desenvolvido.
A partir do exposto, a distância da placa de orifício a válvula globo foi tomada em
função do comprimento mínimo necessário para o escoamento completamente desenvolvido,
utilizando-se a Equação 3.4. Assim
1

𝐿ℎ,𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,359. 𝑅𝑒𝑤 4 . 𝐷 = 0,629 m
Podemos observar que a distância a montante da placa de orifício a válvula globo para
o escoamento completamente desenvolvido é maior que os valores descritos pela norma, no
caso, 22.D = 0,5588 m. Assim, para garantir uma distância mínima segura para o
desenvolvimento do projeto, foi utilizado uma distância de aproximadamente duas vezes maior
que a descrita pela norma. Dessa forma foi possível assegurar um escoamento completamente
desenvolvido e uma distância segura pelo que é estabelecido de acordo com a norma NBR 5167.
Logo,
𝐿ℎ,𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐵𝑖) = 1150,000 mm

4.2 RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DA PLACA DE ORIFÍCIO E SISTEMAS DE
MEDIÇÃO
Os valores obtidos para a placa de orifício, bem como os adquiridos para os sistemas de
medição, manômetro e manovacuômetro, estão apresentados no APÊNDICE A do presente
trabalho.
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4.3 PROCESSO DE OBTENÇÃO DAS PRESSÕES A MONTANTE E JUSANTE DA
PLACA DE ORIFÍCIO PARA ESCOAMENTO MONOFÁSICO
Os valores de pressão a montante e a jusante da placa de orifício foi obtida,
respectivamente, a partir da utilização de um manômetro e um manovacuômetro do tipo tubo
de Bourdon. As Tabelas 4.1 e 4.2 mostram os valores obtidos para a válvula totalmente aberta
(100%) e 75% aberta assim como 50 e 25% abertas e os valores médios destes.
Tabela 4.1 – Medições para válvula totalmente aberta (100%) e parcialmente aberta
(75%).
Válvula 100% Aberta
P1(Pa)

P2 (Pa)

P1 – P2 (Pa)

MEDIÇÃO 1

79979,18

- 20593,97

100573,15

MEDIÇÃO 2

77910,76

- 19613,3

97524,06

MEDIÇÃO 3

75842,3

- 23535,96

99378,26

MEDIÇÃO 4

78600,23

- 23535,96

102136,19

MEDIÇÃO 5

75842,3

- 23535,96

99378,26

MÉDIA

77634,954

- 22563,03

100197,984

Válvula 75% Aberta
MEDIÇÃO 1

63431,80

- 15690,64

79122,44

MEDIÇÃO 2

58605,40

- 17651,97

76257,37

MEDIÇÃO 3

62742,30

- 15690,64

78432,94

MEDIÇÃO 4

66189,70

- 19613,30

85803,00

MEDIÇÃO 5

66879,10

- 19613,30

86492,40

MÉDIA

63569,66

- 17651,97

81221,63
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Tabela 4.2 – Medições para válvula totalmente aberta (50%) e parcialmente aberta (25%).
Válvula 50% Aberta
P1(Pa)

P2 (Pa)

P1 – P2 (Pa)

MEDIÇÃO 1

53089,60

- 15690,64

68780,24

MEDIÇÃO 2

52400,20

- 17651,97

70052,17

MEDIÇÃO 3

52400,20

- 17651,97

70052,17

MEDIÇÃO 4

51710,70

- 19613,30

71324,00

MEDIÇÃO 5

52400,20

- 17651,97

70052,17

MÉDIA

52400,18

- 17651,97

70052,15

Válvula 25% Aberta
MEDIÇÃO 1

26200,10

- 758,4233

26958,523

MEDIÇÃO 2

27579,00

- 827,3709

28406,371

MEDIÇÃO 3

28268,50

- 827,3709

29095,871

MEDIÇÃO 4

27579,00

- 827,3709

28406,371

MEDIÇÃO 5

26200,1

- 758,4233

28406,371

MÉDIA

27579,00

- 827,3709

28254,701

Vale ressaltar que para a válvula parcialmente aberta em 25%, não foi possível obter os
valores para a vazão medida pelo vertedor, isso ocorreu em função da redução de vazão ter sido
muito elevada, ao ponto de não possuir um valor mínimo necessário de água para que o
equipamento fosse capaz de mensurar a grandeza vazão e pudéssemos computar os valores para
tal condição.
Percebe-se, também, que a medida que ocorre a redução na abertura da válvula, a queda
de pressão reduz, isso é condizente com a realidade, pois, na medida que fechamos a válvula,
aumentamos a perda de carga e, consequentemente, menos energia está sendo liberada para o
restante da tubulação.
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4.3.1 Cálculo da Vazão do Fluxo Monofásico (ÁGUA)

Inicialmente, a quantificação da vazão foi feita, utilizando-se da própria
definição da mesma, ou seja, quantidade de fluido que escoa por unidade de tempo. A Tabela
4.3 mostra a vazão mássica fornecida utilizando-se da própria definição de vazão ou vazão real.
Tabela 4.3 – Vazão mássica para o fluxo monofásico a partir da definição de vazão.
Abertura de

Volume (m³)

Tempo (s)

Válvula

Massa

Vazão mássica

específica

(kg/s)

(kg/m³)
100%

0,004

3,7

998,004

1,078

75%

0,004

4,4

998,004

0,907

50%

0,004

5,1

998,004

0,783

25%

0,004

5,9

998,004

0,677

A quantificação da vazão mássica para o fluxo monofásico utilizando-se como elemento
primário a placa de orifício a partir da diferença de pressão gerada pelo mesmo, pode ser feita
a partir da Equação 3.5 empregando a equação de Stolz para a predição do coeficiente de
descarga.
De acordo com a norma, para as tomadas de pressão D e D/2, as variáveis, 𝐿1 e 𝐿2 , são
considerados como parâmetro preestabelecidos, assumindo valores constantes, como 𝐿1 = 1 e
𝐿2 =0,47. Além disso, a relação entre os diâmetros β = d/D, onde d = 12,035 mm, corresponde
ao diâmetro do orifício ou garganta da placa e D = 25,4 mm corresponde ao diâmetro interno
da tubulação do sistema, pode ser obtida, assim
β = d/D=0,474
O número de Reynolds é calculado para o diâmetro interno da tubulação, e foi calculado
na Equação 3.3. Dessa forma, foi possível se calcular o coeficiente de descarga, logo
𝐶 = 0,06073
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Já o fator de expansão, 𝜀 ou Y, que funciona de forma a corrigir os efeitos da
compressibilidade dos gases (efeito da variação da massa específica em função da mudança da
pressão), como observado anteriormente, tanto a água quanto o gás (ar atmosférico) possuem
características de escoamento incompressível, dessa forma, o fator de expansão será igual a 1,
para o escoamento incompressível.
A massa específica pode ser determinada definindo-se o estado termodinâmica como
Tmed=20 °C e para cada condição de pressão a montante ou a jusante. Os valores de massa
específica foram definidos utilizando o software CAT como ilustrado pela Figura 4.4.
Figura 4.4- Ilustração dos estados termodinâmicos definidos utilizando o software CAT.

Dessa forma, foi possível encontrar os valores da vazão mássica para as quatro
condições de abertura da válvula e utilizando a Equação 3.5. Na Tabela 4.4 mostra os valores
resultantes para os diversos métodos utilizados para mensurar a vazão mássica do fluxo
monofásico.
Tabela 4.4- Parâmetros utilizados e o resultado do cálculo da vazão mássica para as quatro
condições de abertura da válvula.
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É possível observar algumas características importantes na Tabela 4.4. A vazão mássica
monofásica depende das características construtivas do sistema em estudo, tais como a relação
entre os diâmetros da tubulação interna e do orifício da placa, assim como das diferenças
encontradas no escoamento teórico e o real, que são conceitos puramente empíricos, ou seja,
podem variar para situações diferentes. Além de características físicas do fluido de trabalho,
como compressibilidade e massas específicas.
Observa-se que para tais parâmetros constantes, a vazão mássica é função dependente
da queda de pressão gerada pelo elemento primário, de forma, que na medida em que se reduz
a diferença de pressão entre a montante e a jusante, reduz, também, quase que linearmente
vazão mássica. Isso acontece, pois, mesmo a bomba enviando, aproximadamente a mesma
quantidade de energia para a água, ao percorrer a tubulação e se deparar com uma válvula que
imprimi uma queda de pressão ao fluido, faz com que menos energia seja“fornecida” a água a
jusante a válvula, assim, a redução de pressão que será obtida pelo medidor deprimogênico será
reduzida e como a vazão depende da mesma, ela sofre redução.
Além disso, é possível observar a convergência entre valores obtidas a partir da
utilização dos três métodos de quantificação de vazão diferentes, pode ser ressaltado, também,
pelo desvio padrão com valor, aproximado, de apenas 0,1037, o que indica a baixa dispersão
entre os valores obtidos. Devido à baixa vazão na saída da válvula 25% aberta, não foi possível
coletar as pressões a esse nível de abertura. A Figura 4.5 mostra o comportamento próximo do
linear, mas com uma leve tendência ao exponencial.
Figura 4.5- Comportamento quase que linear entre a vazão mássica (água) e a queda de pressão.
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Um comportamento interessante que pode ser observado a partir dos dados coletados, é
a influência da pressão a montante da PO na queda de pressão gerada. Na Figura 4.5 pode-se
notar que o efeito da oscilação na medição da pressão, P1, não gera de forma, proporcional,
uma redução na queda de pressão. Na verdade, percebesse que para a válvula 100% aberta,
existem três regiões bem definidas, a saber: entre 7,9x104 Pa a próximo de 7,8x104 (região 1)
Pa; de 7,8x104 Pa a 7,55x104 Pa (região 2); e de 7,55x104 Pa a 7,85x104 Pa (região 3).
Notasse que na região 1, à medida que a pressão P1 sofre uma redução no seu valor, a
queda de pressão sofre uma redução aproximadamente linear, o que se é esperado já que a
pressão, P2, depende diretamente da redução existente entre os diâmetros e com isso, não sofre
grandes variações com relação a P1 (o aumento ou redução de P2 é pequena em relação a
variação de P1).
Na região 2, pode-se observar, justamente, o contrário, mesmo com um decréscimo de
P1, a queda de pressão sofre um aumente, aproximadamente, linear. Esse fato, se deve,
provavelmente, aos desvios da hipótese de regime permanente, de forma, que mesmo se
utilizando de um intervalo de tempo considerável para a adaptação do sistema, ocorreram
divergência entre os valores obtidos para a válvula totalmente aberta.
Dessa forma, mesmo a pressão a jusante da placa de orifício não sinta,
significativamente, a influência de P1 a mesma sofre uma redução e com isso a diferença
algébrica entre eles aumenta. Esse fato pode ser evidenciado ao observarmos o comportamento
próximo do linear tanto para a região 3, onde a medida que P1 aumenta a queda de pressão, P1P2, aumenta linearmente, assim como para a condição de abertura da válvula de 75%.
Figura 4.6- Influência da oscilação de P1 na queda de pressão, P1-P2, totalmente e
parcialmente aberta 75%.
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A Figura 4.7, ilustra o comportamento da queda de pressão, P1-P2, com a oscilação de
P1. Pode-se notar que para a válvula com 50% de abertura, uma redução na pressão a montante
da placa gerou um aumento, na queda de pressão, P1 – P2. Isso pode ser explicado, em função
da variação encontrada na proposição de regime permanente, assim como devido ao incremento
de perda de carga que acabou influenciando na redução da pressão P2 e, consequente, aumento
na queda de pressão, todavia, vale ressaltar que, visualizando na tabela 4.6 a pressão P2 em
média corresponde 17651,97 Pa para 50% de abertura de válvula, assim como, a pressão P2 em
média para a válvula com 75% de abertura corresponde 17651,97 Pa, ou seja, exatamente igual
𝑃2𝑚𝑒𝑑,50%= 𝑃2𝑚𝑒𝑑,75% = - 17651,97 Pa, o que mostra a pouca influência, em vazões mais altas,
da queda de pressão de P1. Assim, a oscilação sofrida por P2 é bastante leve e na média não
influi significativamente para o aumento ou redução da queda de pressão.

Figura 4.7- Influência da oscilação de P1 na queda de pressão, P1-P2, para válvula
parcialmente aberta, 50% e 25%.

Já para o escoamento monofásico com 25% de abertura, podemos ressaltar a tendência
de linearidade com coeficiente angular positivo na correspondencia entre o aumento de P1 e,
consequentemente de P1-P2, assim como a convergência na diminuição das pressões a
montante conforme reduzimos a abertura, o que é prenamente aceitável devido a menor
quantidade energia que se é fornecida ao fluido devido ao aumento da perda de carga.
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4.4 PROCESSO DE QUANTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES A MONTANTE E A JUSANTE
DA PLACA DE ORIFÍCIO E FORMAÇÃO DA MISTURA BIFÁSICA
O processo de obtenção das pressões, a montante e a jusante da placa de orifício,
obedeceu a mesma sequência seguida para o escoamento monofásico e que está explicitada no
item 4.3. As Tabelas 4.5 e 4.6 ilustram os resultados obtidos para P1 e P2, assim como a queda
de pressão gerada para o escoamento bifásico em função da abertura da válvula. Vale ressaltar
que não foi possível mensurar a vazão para o vertedor, em função das características intrínsecas
do medidor.
Tabela 4.5-Medições para válvula totalmente aberta (100%) e parcialmente aberta (75%),
mistura bifásica.
Válvula 100% Aberta
P1(Pa)

P2 (Pa)

P1 – P2

MEDIÇÃO 1

72394,95

- 19613,3

92008,25

MEDIÇÃO 2

71705,48

- 23535,96

95241,44

MEDIÇÃO 3

75842,30

- 23535,96

99378,26

MEDIÇÃO 4

74463,38

- 21574,63

96038,01

MEDIÇÃO 5

72394,95

- 19613,3

92008,25

MÉDIA

73360,21

- 21574,63

94934,85

Válvula 75% Aberta
MEDIÇÃO 1

60443,25

- 23535,96

83979,21

MEDIÇÃO 2

58083,38

- 19613,3

77696,68

MEDIÇÃO 3

60354,65

- 21574,63

81929,28

MEDIÇÃO 4

60844,3

- 19613,3

80457,6

MEDIÇÃO 5

60413,84

- 19613,3

80457,6

MÉDIA

60027,88

- 20790,10

80817,98

Vale ressaltar que para cada medição, houve a necessidade de se esperar um
determinado intervalo de tempo, de aproximadamente 8 min, até que todo o escoamento
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estivesse plenamente desenvolvido e as flutuações geradas pela transiência gerada ao ligar a
bomba se estabilizasse.
Tabela 4.6 - Medições para válvula parcialmente aberta 50% e 25%, mistura bifásica.
Válvula 50% Aberta
P1(Pa)

P2 (Pa)

P1 – P2

MEDIÇÃO 1

51879,10

- 11030,16

62909,26

MEDIÇÃO 2

50258,10

- 12410,05

62668,15

MEDIÇÃO 3

50568,60

- 11030,16

61598,76

MEDIÇÃO 4

50258,10

- 11030,16

61288,26

MEDIÇÃO 5

50258,10

- 11030,16

61288,26

MÉDIA

50584,4

- 11300,74

61885,14

Válvula 25% Aberta
MEDIÇÃO 1

24131,70

- 15690,64

39822,35

MEDIÇÃO 2

24821,10

- 16671,31

41492,41

MEDIÇÃO 3

24131,70

- 15690,64

39822,34

MEDIÇÃO 4

23442,20

- 15690,64

39132,84

MEDIÇÃO 5

24131,70

- 15690,64

39822,34

MÉDIA

24131,70

- 15886,77

40018,47

A partir das tabelas supracitadas, foi possível observar o comportamento do escoamento
bifásico quanto as variações sentidas na medição das pressões, P1 e P2, e consequente queda
de pressão gerada. As Figuras 4.8 e 4.9 ilustram oscilação nas medições, assim como a variação
que acontece na medida que reduzimos a abertura da válvula.
É interessante notar, que na média, os valores encontrados para as pressões no
escoamento bifásico, para todas as aberturas de válvulas, a serem menores que as encontradas
para as mesmas condições no escoamento monofásico, os mesmos estão bastante próximos, no
geral.
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Figura 4.8 - Influência da oscilação de P1 na queda de pressão, P1-P2, totalmente e
parcialmente aberta 75%, mistura bifásica.

Assim como aconteceu para o escoamento monofásico, tanto para a válvula totalmente
aberta, assim como para 75% de abertura, é possível perceber uma maior variação do
comportamento da pressão, P1, em relação a respectiva queda de pressão, P1 – P2, isso se
comparado para aberturas de 50 e 25%, onde é razoável o comportamento próximo do linear
com coeficiente angular positivo, ou seja, próximo do comportamento esperado. Para o
escoamento bifásico foi encontrada maiores dispersões nos valores, devido a influência do gás
neste processo.
Como observado no item 4.1, o ar, nas condições pré-estabelecidas deste projeto, possui
comportamento de escoamento incompressível, com número de Mach, 𝑀𝑎2 = 8,626𝑥10−4 ,
dessa forma, quando a bomba fornece energia para o líquido e ocorre admissão de ar a montante
da válvula, a água pressurizada “empurra” a massa de ar, devido a sua incompressibilidade, e
ocorre um ganho líquido de energia cinética proveniente da água, pois, pouca energia é utilizada
para comprimir a massa de ar, o que gera instabilidade no escoamento.
Isto acontece, como se era esperado e proposto por Coulson e Richardson (2004), onde
o mesmo considera a influência das velocidades relativas no escoamento bifásicos. Segundo
Coulson e Richardson (2004), quando a massa específica da fase dispersa é maior que a da fase
contínua, a fase mais densa tende a adquirir velocidades mais baixas em relação a fase menos
densa, surgindo assim, o fenômeno chamado comumente como retenção (holdup). Isto
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acontece, a priori, quando o escoamento da massa mais leve é considerado como compressível,
o que não acontece para o caso do presente projeto. Além disso, maiores instabilidades são
geradas para a hipótese de escoamento em regime permanente o que pode ser visto nas elevadas
oscilações sofridas nas medições a 100% e 75% de abertura. Podemos notar, também, que
todos valores possuem um fator de 104 , de forma que, qualquer flutuação que venha a ocorrer,
gera, nos gráficos, grandes perturbações.

Figura 4.9- Influência da oscilação de P1 na queda de pressão, P1-P2, com 50% e 25% de
abertura, mistura bifásica.

Podemos constatar, na Figura 4.9, que para os níveis menores de abertura de válvula,
ocorre a disposição linear na correlação entre P1 e P1 – P2, mostrando que para menores vazões,
ocorre uma tendência a linearização da curva.
Segundo Lockhart e Martinelli (1948), cada fase deve ser considerada separadamente e
o número de Reynolds, que determina a passagem entre os regimes, também difere em alguns
pontos. Na Figura 4.10, ilustra-se a classificação proposta por Lockhart e Martinelli para os
regimes de escoamento. Assim, ao calcularmos o número de Reynolds para a água pura a 20
°C, utilizando-se da vazão mássica calculada e mostrada na Tabela 4.4, observamos 𝑅𝑒𝑤,50% =
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41605,6522, na proximidade da entrada da PO, percebemos um regime turbulento para o
escoamento supracitado ao compararmos com a classificação proposta por Lockhart e
Martinelli. Ao confrontarmos o valor de Re para a válvula com 50% de abertura e 100% de
abertura, notamos uma redução de mais de 50% e consequente menor desordenamento da
moléculas e flutuação de velocidades.
Figura 4.10- Classificação proposta por Lockhart e Martinelli.

Fonte: Adaptado de LOCKHART (1949).

Comparando-se os valores das Tabelas 4.5 e da Tabela 4.7, assim como as 4.6 e 4.8,
podemos visualizar a tendência de aumento nos valores referentes as pressões, P1 e P2, para o
escoamento monofásicos em relação ao bifásico, como podemos observar, também, na Figura
4.11.
Os valores obtidos para tais aberturas, 100% e 75%, para o escoamento bifásicos e
monofásicos, são bem próximos, de forma que, na média, para a válvula 100% aberta,
𝑃1𝑚𝑒𝑑,100% , 𝐵𝑖= 73360,218 Pa, 𝑃1𝑚𝑒𝑑,100% , 𝑀𝑜𝑛𝑜=77634,954 Pa são quase coincidentes, com
uma leve tendência ao aumento para o escoamento monofásico. O mesmo acontece para a
válvula com 75% de abertura onde

𝑃1𝑚𝑒𝑑,75% , 𝐵𝑖= 60027,88 Pa e 𝑃1𝑚𝑒𝑑,75% , 𝑀𝑜𝑛𝑜=

63569,66 Pa, o que mostra a tendência de redução da pressão a montante para o escoamento
bifásico, em relação com o escoamento monofásico. O mesmo acontece para as demais
aberturas de válvula. Isso está de acordo com o esperado, pois, a fase dispersa gera no
escoamento bifásico um aumento da perda de carga e consequente menores pressões.
Dessa forma, observamos que mesmo existindo uma leve tendência em alguns
momentos do escoamento bifásico possuir um nível de pressão maior, na média, as pressões
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são menores, de forma que, como é de se esperar, a perda de carga para o fluxo bifásico é
levemente maior.
Figura 4.11 – Valores obtidos para as variações de abertura da válvula e as consequentes
variações na pressão P1 e P1-P2.

Vale ressaltar que esse fato acontece quando observamos a média dos valores, mas como
podemos observar na Figura 4.11, os resultados obtidos para o escoamento monofásicos
(caracterizados por uma circunferência), ao visualizarmos pontualmente, possuem valores
bastante próximos quando comparados com o escoamento bifásicos (caracterizados pelo
símbolo de soma).
Os dados alcançados mostram que para o escoamento completamente desenvolvido e
com 100% de abertura de válvula, vazões mais elevadas e, naturalmente, maiores misturas
(número de Reynolds maior), fazendo com a fase gasosa possua velocidades próximas da fase
líquida, gerando assim uma mistura próxima da homogênea, o que não acontece para menores
vazões, onde as fases possuem velocidades superficiais diferentes e uma menor
interdependência entre as fases.

4.4.3 Escoamento Bifásico

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos para diversos parâmetros
importantes no cálculo da vazão mássica e o cálculo da mesma a partir da utilização de diversas
correlações empíricas utilizadas.
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4.4.3.1 Identificação do Padrão de Escoamento em Tubo Horizontal

Para a identificação do padrão de escoamento encontrada neste projeto, foi utilizado o
modelo adotado por DUARTE (2007), onde o mesmo utiliza um mapa de escoamento onde a
ordenada é caracterizada pelo fluxo volumétrico de líquido, 𝑗𝑙 , no caso, a água, e do gás, 𝑗𝐺 ,
como pode-se observar na Figura 2.5. Para o cálculo dos fluxo volumétricos, foi necessário,
inicialmente, encontrar os fluxos mássicos específicos para os líquidos e gás utilizando a
Equação 2.6, onde a A, corresponde a área de seção transversal ao escoamento, no caso, a seção
a montante da PO, A = 5,0671x10−4 𝑚2 e vazões mássicas para a água e para o ar,
respectivamente de 𝑚̇𝑤 = 2,18 kg/s e 𝑚̇𝑎 = 1,815x10−4 kg/s, assim foi possível o cálculo do
fluxo mássico específico da água e do ar, respectivamente, 𝐺𝑙 = 4377,27 kg/m².s e 𝐺𝑔 = 0,3582
kg/m².s. Vale ressaltar que foi efetuado o cálculo dos fluxos volumétrico da água e do gás, a
partir das Equações 4.1 e 4.2 e os resultados obtidos, respectivamente.
𝐺

𝑗𝐿 = 𝜌𝑙 = 4,386 m/s
𝑙

𝐺𝑔

𝑗𝐺 = 𝜌 = 0,296 m/s
𝑔

(4.1)

(4.2)

Com os valores obtidos para os fluxos volumétricos expostos pelas Equações 4.1 e 4.2
obtivemos ou caracterizamos o padrão de escoamento utilizando o mapa de escoamento
proposto por DUARTE (2007), como sendo um escoamento bolhas dispersas ou disperso
bolhas, como está ilustrado como o ponto preto representado na Figura 4.12.
Figura 4.12- Mapa de padrão de escoamento proposto por DUARTE adaptada.

Fonte: Adaptado de DUARTE (2007).
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Comumente, neste tipo de padrão de escoamento, a massa de ar dispersa possuindo uma
menor velocidade relativa quando se compara com a fase contínua, tem como característica a
ocupação da parte superior da tubulação em função aos efeitos da força de empuxo. E se,
𝜌

confrontarmos a massa específica do ar com a dá água, observamos que 𝜌 𝑎 𝑥 100% = 0,1212%,
𝑤

ou seja, 𝜌𝑎 <<< 𝜌𝑤 .
É importante levar em consideração que diversos são os fatores que contribuem para as
variações dos padrões de escoamento, tais como: tensão superficial, a ocorrência de transmissão
de calor apreciável, coalescência das moléculas entre outras. Assim, a caracterização do padrão
de escoamento supracitado, nos serve de direcionamento para o estudo, todavia, deve-se ter em
mente, a influência dos fatores citados acima nos padrões de escoamento, o que implica que as
transições de tais regimes são bem definidas e explicitadas como é observado nos mapas de
padrões.

4.4.4 Cálculo da Vazão Mássica para o Escoamento Bifásico

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos para diversos parâmetros
importantes no cálculo da vazão mássica e o cálculo da mesma a partir da utilização de diversas
correlações empíricas utilizadas. Vale ressaltar que no presente trabalho, partimos da premissa
da hipótese de mistura homogênea, ou seja, o fator de escoamento entre as fases tende a unidade
e, assim, é possível o cálculo do título. Assim, 𝐶𝐵𝑖 =C=0,6073. O coeficiente de dilatação
térmico do orifício para o nível de temperatura do trabalho, 20 °C, é muito próximo da unidade
para diversos tipos de materiais, como pode ser visto na Figura 4.13, assim, para o presente
trabalho 𝐹𝑎 = 1.
Figura 4.13 – Coeficiente de dilatação para diversos materiais.

Fonte: Adaptado de DELMÉE, G.J., 2003.
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4.4.4.1 Correlação Proposta por Zhang (1992)
𝑚̇𝑔
̇
𝑔 + 𝑚̇ 𝑙

A fração de vazio foi obtida a partir do cálculo do título, x=𝑚

= 8,1824x10−4 e

utilização do gráfico apresentado por OLIVEIRA (2007) da Figura 4.13 onde o mesmo
correlaciona o valores experimentais do título e os valores que seriam obtidos para a fração em
vazio, encontramos um valor médio de fração de vazio, 𝛼 = 0,2, próximo ao fornecido pelo
Oliveira (2007) para a fração em vazio.
O coeficiente de expansão monofásico pode ser expresso segundo a Equação 3.8
apresentada na norma NBR ISO 5167-1 para a placa de orifício para as condições de projeto do
presente trabalho, atende as especificações e restrições impostas pela norma onde 𝛽 > 0,45 e
Re > 10000. As Equações 2.15 e 3.9 mostram, respectivamente, o coeficiente de expansão
bifásico e o fator 𝐾𝐿 sendo n = 1,25 + 0,25.𝑥1/3=1,2734.
Figura 4.14 – Correlação entre o título e a fração de vazio para baixos títulos.

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2007).

A Tabela 4.7 mostra os resultados obtidos segundo a correlação de Zhang et, 1992, para
o cálculo das vazões mássicas para baixas massas específicas.
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Tabela 4.7 - Vazão mássica utilizando a correlação de Zhang (1992), nas unidades do SI.

4.4.4.2 Correlação Proposta por Chisholm (1967).
A variável C, pode ser expressa a partir da Equação 3.14 e na Equação 3.15 podemos
expressar o fator 𝐾𝐿 . O parâmetro de Lockhart – Martinelli modificado pode ser calculado a
partir da Equação 2.10 onde o coeficiente de vazão, segundo Mattar et al, 1979, para
escoamentos incompressíveis, pode ser considerado com a unidade, assim,

K𝑔
K𝑙

=1, logo é

possível o cálculo, onde 𝑋𝑚𝑜𝑑 = 425,511, ou seja, 𝑋𝑚𝑜𝑑 ≫ 1, a fase líquida implica de forma
bastante considerável na perda de carga e muito superior ao efeito da fase gasosa sobre a perda
de carga.
A queda de pressão, ∆𝑃𝑔 , foi medida utilizando-se manômetros no compressor de ar,
𝑃1,𝑔 e a jusante a PO utilizando o manovacuômetro, 𝑃2,𝑔 , assim ∆𝑃𝑔 = 𝑃1,𝑔 - 𝑃2,𝑔 = 48947,6 Pa –
3432,3275 Pa = 45515,2725 Pa. Ao variar a abertura da válvula, a queda de pressão não sofreu
mudanças. Para levar em consideração o fator de interação entre as fases, Chisholm (1977),
sugeriu uma expressão para avaliar C a partir de um conjunto de dados obtidos entre vapor e
água utilizados em placas de orifício para X ≥ 1, o fator de escorregamento pode ser obtido a
partir da Equação 3.13 bem como a massa específica para uma mistura homogênea, 𝜌̅ , na
Equação 3.12, assim como os resultados adquiridos.
1
̅
𝜌

𝑥

=𝜌 +
𝑔

1−𝑥
𝜌𝑙

∴ 𝜌ℎ = 𝜌̅ = 596,1571 kg/𝑚3

𝜌

S = ( 𝜌̅𝑙 )1/2= 1,2939

1

𝜌

𝜌𝑔

C = 𝑆 .√𝜌 𝑙 + S. √ 𝜌 = 22,2422
𝑔

𝑙
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1

𝐾𝐿 = (1−𝑥). √

1

1+

𝐶

1
+
2
𝑋𝑚𝑜𝑑 𝑋
𝑚𝑜𝑑

= 0,9756

O cálculo da vazão mássica para o modelo de correlação de Chisholm, pode ser feito a
partir da Equação 4.3. Na Tabela 4.7 é possível notar o valor da vazão mássica para o método
supracitado.

𝑚̇𝐵𝑖,𝐶ℎ𝑖𝑠ℎ𝑜𝑙𝑚 =

𝐶.𝐴2 .𝑌𝐵𝑖 .𝐹𝑎
√1−𝛽4

. 𝐾𝐿 .√2. 𝜌̅ .∆𝑃𝐵𝑖

(4.3)

Tabela 4.8 - Vazão mássica utilizando a correlação de Chisholm (1967), nas unidades do SI.

Pode-se perceber que no caso da queda de pressão calculada, a vazão mássica
encontrada possui um valor bastante elevado, pois, consiste numa aproximação que não leva
em consideração diversos fatores como o comportamento caótico do escoamento turbulento,
assim como, a utilização de uma massa específica média para a mistura homogênea.
É nítido ao compararmos os valores obtidos utilizando-se a Equação 4.14 e os valores
das quedas de pressão medidos e expostos nas Tabelas 4.7 e 4.8 que existe uma diferença
bastante elevada entre valores, por exemplo ∆𝑃𝐵𝑖,𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜,100% = 1647768, 158 Pa e
∆𝑃𝐵𝑖,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 94934,85 Pa, assim percebemos um valor muito maior que o obtido segundo a
medição dos valores do sistema e consequente extrapolação ao utilizarmos a Equação 3.11 na
predição da queda de pressão. Isso acontece, pois, no cálculo da queda de pressão estimas a
mesma a partir de um modelo de escoamento homogêneo, o acontece em função das
divergências entre as velocidades relativas entre as fases líquida e gasosa. Na Tabela 4.9
revelamos o resultado ao substituirmos ∆𝑃𝐵𝑖,𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 pelos valores medidos ∆𝑃𝐵𝑖,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠.
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Tabela 4.9 - Vazão mássica utilizando a correlação de Chisholm (1967), utilizando
∆𝑃𝐵𝑖,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠.

Notamos ainda, valores elevados se compararmos o método de Chischolm com o de
Zhang, assim como, com os valores adquiridos para o fluxo monofásico. Isso acontece devido
ao coeficiente de descarga, C, para o modelo de Chischolm, ser extremamente elevado ao
compararmos com o valor para o fluxo monofásico, C = 0,6073, assim, gerando uma
extrapolação dos resultados. Na Tabela 4.10, mostramos os resultados obtidos para vazão
mássica utilizando a correlação de Chischolm onde são utilizados os valores de queda de
pressão para o escoamento bifásicos medidos e o coeficiente de descarga para o fluxo
monofásico, ou seja, similar ao acontecido no padrão de Zhang.
Tabela 4.10 - Vazão mássica utilizando a correlação de Chisholm modificada (1972),
utilizando ∆𝑃𝐵𝑖,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 e coeficiente de descarga, C = 0,6073.

Os dados resultantes para a vazão mássica a partir da correlação de Chisholm
modificada são de veras mais próximos da realidade devido ao escoamento possuir um
comportamento mais condizendo com a mistura homogênea. A Figura 4.15 ilustra um gráfico
que correlaciona os valores obtidos para os métodos utilizados para a mensuração da vazão.
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Figura 4.15- Comportamento das vazões mássicas obtidas em função da queda de pressão.

A partir da Figura 4.15, podemos perceber o comportamento dos resultados médios
obtidos para os diversos métodos de aferição de vazão utilizada no presente trabalho.
Observamos que para o escoamento monofásico o vertedor possui valor para a válvula
totalmente aberta levemente maior em média do que o encontrado para a placa de orifício e para
os demais, valores bem próximos, o que mostra que os resultados obtidos condizem com a
realidade pelos menos no que se diz ao comportamento médio avaliado. Além disso, o valor de
A2 utilizado no presente trabalho não introduz a contração sofrida na veia contraída e, sim o
diâmetro do orifício ou garganta do elemento primário nas condições de operação, onde, o valor
utilizado é maior que o esperado para a veia contraída.
Já para os valores encontrados para o escoamento bifásico em função das correlações
apresentadas, mostram um comportamento linear com coeficiente angular positivo da reta ao
analisarmos a vazão mássica em relação a queda de pressão e abertura da válvula, mas com
valores inferiores aos encontrados para a vazão mássica monofásica. Isso era o esperado em
função da vazão mássica encontrada para a mistura é inferior aos valores que são encontrados
para o escoamento puramente monofásico.
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CONCLUSÕES

5

- Os valores obtidos para a vazão monofásico convergem com os valores encontrados
no vertedor com baixa dispersão;

- O coeficiente de descarga para o escoamento monofásico utilizando-se da equação de
Stolz, prediz de forma considerável o comportamento entre as vazões real e a teórica;

- O comportamento encontrado nos valores de pressão a montante, P1, e a jusante, P2,
a placa de orifício, são em suma, linear ao analisarmos com a queda de pressão entre elas;

- Os fluxos volumétricos foram utilizados com o intuito de se caracterizar o padrão de
escoamento no fluxo bifásico. O padrão de escoamento foi definido como bolhas dispersas;

- O padrão de Zhang condiz de forma mais real com o comportamento esperado para as
vazões mássicas;

-A modificação feita no modelo de Chischolm, influencia numa considerável redução
na vazão mássica encontrada e, com isso, mostrou um comportamento mais próximo do real;

- Existem boas perspectivas da utilização de placa de orifício em escoamentos bifásicos
água – ar utilizando-se do modelo proposto por Zhang.
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5.1.

SUGESTÕES

Para futuros trabalhos, são consideradas as seguintes propostas:

- Comparação do desempenho do sistema de medição de fração de vazio com a utilização de
sensores como o de impedância ou de outras técnicas, como, por exemplo, a de ultra-som;

- Medição das vazões em escoamentos bifásicos a partir do sistema composto por tudo de
Venturi ou pela placa de orifício associados ao sensor de fração de vazio com campo elétrico
para trabalhos com títulos elevados;

- Emprego de medidores de vazão bifásica através da aplicação do princípio da correlação
cruzada para dois sensores de fração de vazio de impedância com campo elétrico girante.

76

REFERÊNCIAS
Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Medição de Vazão de Efluentes
Líquidos – Escoamento Livre. CPRH N°2004. Pernambuco, 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR - 13225. Medição de vazão de fluidos em
condutos forçados, utilizando placas de orifícios e bocais em configurações especiais (com
furos de dreno, em tubulações com diâmetros inferiores a 50 mm, como dispositivos de
entrada e saída e outras configurações). Rio de Janeiro, 1994.

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR - 5167. Medição de vazão de fluidos por
meio de instrumentos de pressão – Parte: Placas de orifício, bocais e tubos de venture
instalados em seção transversal circular de condutos forçados. Rio de Janeiro, 1994.

BAKER, O. Designer pipelines for simultaneous flow of oil and gas. Oil and Gas Journal, 53,
pp. 95 – 185, 1954.

BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação Industrial. 3. Ed. Rio de Janeiro: Interciência,
2011. p.49.
BEGGS, H.D., BRILL, J.P. A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes. Journal of Petroleum
Technology, 607-617, 1973.

BIBERG, D., Hold-up and Pressure Drop In Two-Phase Laminar Stratified Pipe Flow,
Multiphase Science and Technology, v. 14, p. 267-301, 2002.

ÇENGEL, Y.A.; CIMBALA, J.M. Mecânica dos Fluidos: fundamentos e aplicações. 3.ed.
Porto Alegre: Editora AMGH, 2015. P.13.

CHISHOLM, D. Pressure gradients during the flow of incompressible two-phase mixtures
through pipes, venturis and orifice plates. British Chemical Engneering, v.12(9), p.454-457.
1967.

COLLIER, J.G; THOME JR. Convective boiling and condensation, 3 ed. Clarendon, Oxford,
1996.

77

COULSON, J.M.; RICHARDSON, J.F. Tecnologia Química: Fluxo de Fluidos, Transferência
de Calor e Transferência de Massa. 4° ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbou – Portugal,
2004.

DELMÉE, G.J. Manual de Medição de Vazão. 3. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher
LTDA, 2003.

Dinâmica

dos

Fluidos

Viscosos.

Disponível

em:

<

http://www.mspc.eng.br/fldetc/fluid_0550.shtml>. Acesso em 28.08.2015.

DREW, D. A., WALLIS, G. B., Fundamentals of Two-Phase Flow Modeling, Multiphase
Science and Technology, v. 8, p. 1-67, 1994.

DUARTE, M. Influência da Viscosidade sobre o Escoamento gás-líquido horizontal
intermitente. Dissertação ( Mestre em Engenharia Mecânica). UNICAMP. São Paulo-SP, 2007.

FALCONE, G, et al. Multiphase flow metering: current trends and future developments.
Society of Petroleum Engineers, Abril. 2002.

FOX, R.W.; MECDONALD, A.T.; PRITCHARD, P.J.; LEYLEGIAN, J.C. Introdução a
Mecânica dos Fluidos. 8. Ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2014. P.44.

GOVIER, G. W., OMER, M. M. An Horizontal Pipeline Flow of Air-Water Mixtures, Canadian
Journal of Chemical Engineering, v. 40, p. 93-104, 1962.

Hidrometria

(Medição

de

Vazão).

Disponível

<https://www.agro.ufg.br/up/68/o/2.1_Hidrometria_Condutos_livres.pdf>.

Acesso

em:
em:

30.11.2015.

IMADA, F.H.J. Estudo da Estrutura Multidimensional de Escoamentos Multifásicos em
Dispositivos de Medição de Pressão Diferencial. 2014. 149 f. Dissertação (Mestre em Ciências)
- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. 2014.

78

Instrumentação

Industrial.

Módulo:

Vazão.

Disponível

em:

<http://www.sr.ifes.edu.br/~rafael/ii2/apostilas/Instrumentacao%20Modulo%20Vazao.pdf>.
Acesso em: 25.12.2015.

LOCKHART, R.N.; MARTINILLI, R.C Proposed Correlation of date for Isothermal TwoPhase, Two Component Flow in Pipes. Chemical Engineering Progress, New York, v. 45,
p.39-48, 1948.

MARTINS, W.C. et al. VERTEDORES. 8 f. Notas de aula.

MATTAR, L., NICHICHOLSON, M., AZIZ, K. e Gregoru, G. A. Orifice metering of twophase flow. J. of Petroleum Technology, August, p.955-961. 1979.
MURDOCK, J. W. 1962 “Two-Phase Flow Measuriment With Orifices”, Journal of Basic
Engineering, December.
OLIEMANS, R.; POTS, B. Gas – Liquid Transport in Ducts. In. C. T. Crowe, Multiphase flow
handbook, 2006.

OLIVEIRA, J.L.G. Medição de Vazão de Escoamentos Bifásicos Utilizando Tubo de Venturi
ou Placa de Orifício Associados a um Sensor de Fração de Vazio com Campo Elétrico Girante.
2007. 115 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Universidade Federal de Santa
Catarina. 2007.

PALADINO, E.E. Estudo do Escoamento Multifásico em Medidores de Vazão do Tipo Pressão
Diferencial. 2005. 263 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal
de Santa Catarina. 2005.

PIMETEL, R.A.A. Análise da Influência do Ângulo de Ataque do Orifício de uma Placa de
Orifício para Medição de Vazão. 2011. Monografia – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

79

RIBEIRO, A., (1996), Developments in Multpase Metering, Proceedings of 7th Abu Dhabr
International Petroleum Exibition and Conference, Abu Dhabr, SPE 36197.
RODRIGUES, H.T. Simulação Numérica do Escoamento Bifásico Gás – Líquido no Padrão de
Golfadas Utilizando um Modelo Lagrangeano de Seguimento de Pistões. 2009. 180 f.
Dissertação (Mestre em Engenharia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2009.

SANTOS, M.L.M; ZEFERINO, R; FRANÇA, G.A.C. Avaliação Experimental do
Desempenho de um Banco de Bocais Sônicos. In:Proceedings of 11th Brazilian Congress of
Thermal Sciences and Engineering, Curitiba, 2006. Anais. Curitiba, Braz. Soc. Of Mechanical
Sciences and Engineering.

SANTOS, S. M; ROCHA, L.A.O. Estudo Experimental de Escoamento Bifásicos e Medição
de Vazão com Placa de Orifício. In: Proceedings of the 11𝑡ℎ Brazilian Congress of Thermal
Sciences an Engineering, Curitiba, 2006. Anais. Curitiba, Braz. Soc. Of Mechanical Sciences
and Engineering.
SELLI, M.F. Identificação de Padrões de Escoamento Horizontal Bifásico Gás – Líquido
Através de Distribuição Tempo – Frequência e Redes Neurais.2007. 99 f. Tese (Doutorado em
Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.
Universidade de São Paulo. 2007.

SOONTAG, R. E.; BORGNAKKE, C.; WYLEN, G. J. V. Fundamentos da termodinâmica. 6.
ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. p. 535.

SOUZA, A.D. Estudo da Perda de Carga em Escoamento Multifásico Utilizando Técnicas de
Inteligência Artificial com Ênfase no Escoamento de Petróleo. 2011. 145 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Química). Universidade Federal de Sergipe. 2011.

SOUZA, J.N.M. Modelagem e Simulação de Escoamento Multifásico em Dutos de Produção
de Óleo e Gás Natural. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Escola de Química.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.

80

STEVEN, R.N. Wet Gas Metering with a Horizontally Mounted Venturi Meter. Elsevier. v.12,
9 jan., 2002.

TAITEL, Y., BARNEA, D., A Consistent Approach for Calculating Pressure Drop in Inclined
Slug Flow, Chemical Engineering Science, v. 45, p 1199-1206, 1990.

TAITEL, Y., BARNEA, D., DUKLER, A. E., Modelling Flow Pattern Transitions for Steady
Upward Gas-Liquid Flow in Vertical Tubes, AIChE Journal, v. 26, p. 345-354, 1980.

TAITEL, Y; DUKLER, A.E. A model for Predicting Flow Regime Transitions in Horizontal
an Near Horizontal Gas – Liquid Flow. AIChE Journal, v. 22, n. 1, p. 47 – 55, 1976.
VENZON, M.C.P. Comportamento do Escoamento Bifásico Água – Ar em Placas de
Orifício.1996. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

WHIT, FRANK M. Mecânica dos Fluidos. 6. Ed. Porto Alegre: Editora AMGH, 2011.

WOLDESEMAYAT, M. A.; GHAJAR, A. J. Comparison of void fraction correlations for
different flow patterns in horizontal and upward inclined pipes. International Journal of
Multiphase Flow, v.33, p.347-370. 2007.

Zhang, H. J., Lu, S. J. e Yu, G. Z. An investigation of two-phase flow measurement with orifices
for low-quality mixtures. International Journal of Multiphase Flow, v.18 (1), p.149-155. 1992.

81

APÊNDICE A



RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DA PLACA DE ORIFÍCIO

Dimensão

Tabela A.1 – Resultado da calibração da placa de orifício.
Valor Verdadeiro
Incerteza

k

Convencional*
Diâmetro externo

77,336

0,002

2,0

Diâmetro interno

12,035

± 0,004

2,0

Espessura da placa

5,104

± 0,069

2,5

Erro de circularidade

0,017

± 0,006

2,3

Erro de planeza

0,032

± 0,009

2,3

Rugosidade da jusante

1,47 µm

± 10%

2,0

Rugosidade da Montante

2,46 µm

± 10%

2,0

Ângulo φ

43° 11’

± 4′

2,7

* Dimensões lineares em milímetros.

Os resultados ilustrados pela Tabela A1, divulga os valores correspondentes para as
dimensões da placa de orifício, de forma, que explicita e confirma os valores com os descritos
pelas normas NBR 5167 (1994) e NBR 13225 (1994).
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RESULTADO DA CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO
Tabela A.2 – Resultados do processo de calibração do manômetro tipo tubo de bourdon.

VALOR VERDADEIRO CONVENCIONAL
Indicação

Crescente

Decrescente

Incerteza

k

(psi)

kPa

psi

kPa

Psi

(psi)

20

149

21,6

149

21,6

0,8

2,0

40

288

41,8

284

41,2

0,8

2,0

60

423

61,4

422

61,2

0,9

2,1

80

557

80,9

555

80,5

0,8

2,0

100

696

101,0

694

100,7

0,8

2,0

Tabela A.3 – Resultados do processo de calibração do manovacuômetro tipo analógico
para a faixa negativa da escala

VALOR VERDADEIRO CONVENCIONAL
Indicação

Crescente

Decrescente

Incerteza

k

(𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐 )

kPa

𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐

kPa

-0,20

-21,1

-0,22

-21,2

-0,22

0,07

2,0

-0,40

-39,4

-0,40

-40,7

-0,41

0,07

2,0

-0,60

-58,0

-0,59

-58,0

-0,59

0,07

2,0

-0,80

-75,7

-0,77

-76,1

-0,78

0,07

2,0

-1,00

-93,8

-0,96

-93,7

-0,96

0,02

2,0

.

𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐 (𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐 )
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Tabela A.4 – Resultados do processo de calibração do manovacuômetro tipo analógico para a
faixa positiva da escala.

VALOR VERDADEIRO CONVENCIONAL
Indicação

Crescente

Decrescente

Incerteza

k

(𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐 )

kPa

𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐

kPa

𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐 (𝒌𝒈𝒇⁄𝒄𝒎𝟐 )

0,20

15

0,16

15

0,16

0,02

2,0

0,40

36

0,37

36

0,37

0,02

2,0

0,60

56

0,57

56

0,57

0,02

2,0

0,80

77

0,78

76

0,78

0,03

2,0

1,00

97

0,99

97

0,99

0,02

2,0

