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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheira do Petróleo. 
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Durante o escoamento multifásico de hidrocarbonetos, o sistema pipeline-riser 

vibra devido à interação entre o escoamento multifásico interno e a estrutura, do inglês 

flow-induced vibrations (FIV).  

Esta monografia tem como objetivo realizar o estudo experimental de vibração 

induzida em um sistema pipeline-riser pelo escoamento interno monofásico/bifásico 

com foco no regime de intermitência severa, buscando correlacionar as vibrações 

excessivas devido a esse tipo de escoamento durante a produção ou transporte de 

líquido e gás. 

Para isto, foram realizados cerca de 80 ensaios experimentais com diferentes 

condições de escoamento utilizando um aparato experimental localizado no Laboratório 

de Tecnologia Submarina (LTS) da COPPE/UFRJ. O aparato é composto por um 

circuito hidráulico com um total de 120 metros de tubulação em PVC e acrílico 

transparente, com diâmetro interno de 3 polegadas . 

Os resultados obtidos representam uma correlação entre a vibração induzida por 

escoamento interno e o regime de escoamento de golfadas em um sistema pipeline-

riser.  
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During the flow of oil and gas, the flowline-riser sistem vibrates due to the 

interaction between the internal structure and multiphase flow. The study of multiphase 

flow-induced vibration (FIV)  

The present study aimed to conduct a qualitative experimental study of vibration 

induced in a pipeline-riser system for various types of gas-liquid multiphase flow, 

especially the system of severe slugging and tried to build a correlation between the 

severe flow induced vibration on liquid and gas production. 

For this, about 80 experimental trials with different flow conditions were 

performed using an experimental apparatus located in the Subsea Laboratory of 

Technology (LTS) of COPPE / UFRJ. The apparatus consists of a hydraulic circuit with 

a total of 120 meters of PVC pipe and transparent acrylic with an internal diameter of 3 

inches tube. 

The results represent an correlation between the internal flow-induced vibration 

and flow regimes specially the severe slug flow in a pipeline-riser system.  
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1. Introdução 

 

 O desenvolvimento da indústria petrolífera no Brasil está diretamente ligado à 

exploração em águas profundas. Entre os inúmeros fenômenos que devem ser 

considerados na elaboração de projetos de grande complexidade destacam-se aqueles 

relacionados à dinâmica das linhas de fluxo verticais e ao escoamento de fluidos. 

 Escoamentos coexistentes de duas ou mais fases em um mesmo fluxo, sendo 

estas sólidas, líquidas ou gasosas são muito comuns, particularmente na indústria do 

petróleo. Estes escoamentos podem ser encontrados em sistemas de produção e 

transporte de óleo e gás com diferentes regimes ou padrões de fluxo a depender de 

parâmetros como a vazão e a fração volumétrica de cada fase.  

 Dentre esses padrões, destacam-se as golfadas, que são caracterizadas pela 

intermitência de gás e líquido no interior da tubulação. A busca por melhor eficiência no 

transporte de gás e líquido exige o entendimento dos mecanismos associados a esses 

padrões, de modo que é importante o desenvolvimento de técnicas que permitam 

analisar o comportamento deste tipo de escoamento.  

 Quando um campo de petróleo no mar é comercialmente explorado, é necessário 

que o óleo produzido escoe, através de diversas tubulações que conectam os poços à 

unidade de produção na superfície. Este conjunto de tubulações é dividido em duas 

principais classificações: as linhas de fluxo submarinas, do inglês pipeline, assentadas 

no leito marinho e as linhas de fluxo ascendentes subaquáticas, conhecidas por risers, 

que transmitem os fluidos produzidos até a superfície. 

 Durante o escoamento multifásico de hidrocarbonetos, o sistema pipeline-riser 

vibra devido à interação entre o escoamento multifásico interno e a estrutura, além do 

efeito de correntes marinhas como as vibrações induzidas por vórtices (VIV) do inglês 

vortex-induced vibrations. O estudo da vibração induzida pelo escoamento multifásico 

interno é importante para futuras análises de fadiga dos dutos, identificação de 

condições severas de escoamento e projetos que visam geração de energia através da 

vibração desses sistemas. 

 

1.1 Motivação 



2 

 

 Entre os inúmeros fenômenos que devem ser considerados na elaboração de 

projetos de grande complexidade destacam-se aqueles relacionados à dinâmica das 

linhas de escoamento de fluidos. O estudo da relação entre a ocorrência dos diversos 

tipos de regimes de escoamento e as vibrações induzidas por eles em linhas de produção 

é de grande importância para indústria, pois estas vibrações podem reduzir a vida útil à 

fadiga de um duto submarino na exploração offshore, causar danos estruturais nas 

linhas, contratempos na produção e insegurança aos operadores da plataforma. 

 As vibrações induzidas pelo regime de golfadas são especialmente importantes 

devido à possibilidade de identificar este padrão indesejado através da análise dinâmica 

da tubulação e controle vibratório que evite futuros danos.  

Em estudos mais avançados, segundo Silva (2013), fontes de vibração como 

essa podem ser utilizadas para a geração de energia através da vibração estrutural de 

dispositivos piezelétricos que podem, no futuro, alimentar energeticamente sistemas de 

completação de poços. 

 Mesmo com o grande número de problemas ocorridos em sistemas submarinos 

originados por vibração excessiva, é raro avaliar o comportamento dinâmico desses 

dutos na fase de projeto. Quando são constatadas vibrações excessivas, a maior 

preocupação é quanto a possibilidade da ocorrência de uma falha por fadiga na 

tubulação, em suportes, conexões ou equipamentos associados à tubulação. Em muitos 

casos, a vibração é uma consequência característica do processo de produção de óleo e 

gás ou interação entre a tubulação e as cargas mecânicas provocadas por correntes e 

ondas. 

 Devido a todos esses fatores apresentados, destaca-se a importância da 

realização um estudo das vibrações induzidas em sistemas pipeline-risers devido aos 

padrões de escoamento, principalmente o de golfadas, também conhecido por 

intermitência severa. 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

 O objetivo deste trabalho foi, através de experimentos, encontrar uma correlação 

entre escoamento interno monofásico/bifásico e as vibrações induzidas por eles em uma 

tubulação. Para isto, foram realizados cerca de 80 ensaios experimentais com diferentes 

condições de escoamento utilizando um aparato experimental localizado no Laboratório 
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de Tecnologia Submarina (LTS) da COPPE/UFRJ. O aparato é composto por um 

circuito hidráulico com um total de 120 metros de tubulação em PVC e acrílico 

transparente. A região de interesse para este estudo é composta por uma seção de 15 

metros de comprimento, inclinado em 8 graus seguido por uma seção vertical de 20 

metros de altura com diâmetro interno de 3 polegadas ou 76,2 milímetros montadas com 

tubos de acrílico transparente. 

 Antes de iniciar os experimentos foi realizada uma análise modal numérica de 

uma seção da tubulação de acrílico através do programa comercial SolidWorks. As 

freqüências e os modos de ressonância teóricos desta seção foram obtidos de modo a 

determinar a melhor faixa de frequências a serem analisadas durante os experimentos.  

 Em seguida iniciaram-se os ensaios experimentais com a realização de um 

ensaio em branco com a tubulação com líquido parado, posteriormente com fluxo 

monofásico em diferentes vazões pré-definidas e posteriormente com fluxo bifásico 

com diferentes vazões de líquido e de gás com o objetivo de criar condições de 

formação de golfadas severas. 

 Esta monografia tem como objetivo realizar o estudo experimental qualitativo de 

vibração induzida em um sistema pipeline-riser no regime de intermitência severa, 

buscando correlacionar as vibrações excessivas devido a esse tipo de escoamento 

durante a produção ou transporte de líquido e gás. 
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2. Fundamentos de Escoamentos 

Bifásicos 

 

 Escoamento multifásico é o fluxo que apresenta mais de uma fase, sendo seu 

caso mais simples o escoamento bifásico com a presença de uma interface. Pode ser do 

tipo líquido-líquido imiscível ou líquido-gás (Salgado, 2010). Eles acontecem na 

natureza em chuvas, ciclones e também em inúmeros processos industriais como 

combustão interna, transporte e produção de óleo e gás. A parte de escoamento desse 

estudo baseia-se especificamente no fluxo monofásico de líquido (água) e no 

escoamento bifásico de gás (ar) e líquido (água). 

 Na indústria do Petróleo, o fluxo de duas ou mais fases dentro dos dutos de 

produção e transporte é muito comum com o transporte de óleo (fase líquida) e gás (fase 

gasosa). Quando o existe a presença desta segunda fase, o regime ou padrão do 

escoamento e a relação entre a vazão dos fluidos e a queda de pressão nos dutos torna-

se bem mais complexa do que no fluxo monofásico. 

 A razão desta complexidade deve-se a diversos fatores, como a diferença entre 

as densidades dos fluidos, que faz com que uma fase escoe em relação a outra. Essa 

diferença de inércia entre ambas faz com que haja movimento relativo entre elas e a de 

maior densidade fique por baixo escoando mais lentamente.  

 Além da diferença de densidades no escoamento bifásico há um aumento de 

perda de carga que pode ser explicado pela mecânica dos fluidos. Quando uma segunda 

fase entra no sistema, o espaço ou área transversal para a passagem do primeiro fluido 

diminui, aumentando a velocidade e a resistência para fluir. A viscosidade entre as fases 

também costumam ser diferentes (Ferreira, 2011). 

 Para este tipo de fluxo, as interações entre as fases não podem ser desprezadas. 

Como os fluidos deslocam-se de maneiras diferentes um em relação ao outro, há 

turbulência entre eles e diferença entre as quantidades de movimento. Logo, quando for 

feito o balanço de energia para cada fluido, esses fatores devem ser levados em 

consideração. 

 Os diversos padrões ou regimes de escoamento têm sido amplamente 

pesquisados. Parâmetros como velocidade relativa e absoluta das fases, viscosidade, 

densidade, inclinação do duto, dentre outros, são avaliados para poder determinar cada 
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padrão. Este estudo é de extrema importância para a indústria do petróleo, pois é a partir 

dele que muitos equipamentos são projetados e adaptados para cada tipo de escoamento. 

 

2.1 Regimes de Escoamento Bifásicos 

 

 Quando duas fases coexistem em um duto, diferentes regimes de fluxo podem 

surgir. Eles se diferem um do outro pela distribuição espacial da interface, por 

diferentes direções radiais de gás e de líquido.  

 Os regimes podem ser divididos em três categorias, conforme a direção de 

deslocamento do líquido: 

 Escoamento Vertical 

 Escoamento Horizontal 

 Escoamento Inclinado 

 

 Considerou-se nesse trabalho apenas os padrões para escoamentos verticais e 

horizontais com pequenas variações no ângulo (+/-10º) descendentes e ascendentes, 

seguindo a tendência da maioria dos trabalhos acadêmicos atuais. 

 A identificação de cada padrão é importante para o projeto de equipamentos 

como trocadores de calor, compressores e bombas. Os parâmetros básicos desses 

projetos como pressão e troca de calor dependem do regime de escoamento presente. 

Dentre outros motivos, esse estudo é justificado para produção de mapas e modelos de 

escoamento (Martins, 2011). 

 Os padrões de escoamento são definidos por balanços de forças de campo e de 

superfície locais no interior de cada fase e entre elas. Essas forças dependem de 

parâmetros associados (Vilani, 2011): 

 A fatores geométricos: diâmetro do duto, inclinação, rugosidade interna; 

 Ao escoamento: velocidade das fases, frações de cada fase; 

 A propriedades dos fluidos: densidade, pressão, viscosidade, 

temperatura, etc.  

 A transição entre cada regime ocorre devido à variação de um ou mais 
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parâmetros, desestabilizando o sistema e fazendo com que um novo padrão ocorra. 

 

2.1.1 Escoamentos Bifásicos Horizontais 

 

 Baseado na divisão feita por Mendhane et al. (1974), conforme a Figura 2.1, os 

regimes de escoamento horizontal podem ser classificados em seis tipos, cada um deles 

está com sua descrição apropriada a seguir. 

 
 

Figura 2.1: Regimes de escoamentos horizontais 

 

 Escoamento em Bolhas ou Bolhas Dispersas - Bubbly flow 

Presente em velocidades muito altas do líquido e baixa relação gás/líquido. 

Aqui as bolhas tendem a fluir na parte de cima do fluido por serem menos 

densas. Quanto maior a velocidade do líquido, menores e mais dispersas ficam 

as bolhas  

 

 Escoamento Estratificado Liso ou Suave - Stratified Smooth Flow 

Ocorre em baixas velocidades de líquido e gás. As duas fases são separadas 

por uma interface suave. 
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 Escoamento Estratificado Ondulado -  Stratified Wave Flow 

Para baixas velocidades de líquido e gás, porém com a velocidade do gás 

maior do que na do estratificado liso. As duas fases são separadas por uma 

interface ondulada, sem tocar na parte superior da tubulação . 

 

 Escoamento de Bolhas Alongadas ou Tampão - Plug Flow 

Com o aumento da velocidade de fluxo, formam-se tampões ou pistões de 

líquido que são chamados também de golfadas ou pistões de líquido e não são 

aerados. Faz parte dos fluxos Intermitentes (Barnea et al., 1980). 

 

 Escoamento de Golfadas - Slug Flow 

Ocorre para velocidades um pouco mais altas de líquido do que no plug. 

Com o aumento da velocidade de fluxo, formam-se de pistões de líquido que 

tocam a parte superior da tubulação, separando duas grandes bolhas de gás. As 

zonas de gás concentram uma camada de líquido estratificado na parte inferior 

do duto. Este regime requer uma ponte completa de líquido entre os pistões de 

gás. A fase líquida é altamente aerada. Também faz parte dos fluxos 

intermitentes. 

 

 Escoamento Anular - Annular Flow  

Para velocidades de gás muito altas, o gás se concentra na parte central 

do duto, com um filme de líquido estável tocando toda a parede da tubulação, 

formando um anel. Gotículas de água estão dispersar no ar. 

 

 Um fato importante de ser destacado é que cada autor possui diferentes 

definições para padrões de escoamento, aumentando ou diminuindo a lista acima citada. 

Na medida em que não há aceitação generalizada da nomenclatura dos padrões de 

escoamento, e nem mesmo quanto à descrição característica de cada padrão, podem 

surgir proposições para novos padrões (Martins, 2011).  

 Dentre as outras classificações encontradas, a mais simplificada descrição para 

padrões de escoamento foi dada por Hubbard e Dukler (1966) que dividiram os 

escoamentos em três grupos: Segregado, Intermitente e Disperso. No regime de fases 
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separadas, ambas as fases são contínuas, podendo ou não existir algumas bolhas de uma 

fase na outra. Este regime abrange os regimes estratificados e o anular. No regime 

intermitente pelo menos uma das fases é descontínua e abrange os escoamentos do tipo 

pistonado e tampão. No escoamento de regimes dispersos, a fase líquida é contínua, 

enquanto a fase gasosa é descontínua e dele faz parte o regime de bolhas (Heloi, 2008). 

 

2.1.2 Escoamentos Bifásicos Verticais 

 

 Quando uma mistura de gás-líquido escoa em movimento ascendente em um 

tubo vertical, cada fase se distribui radialmente e axialmente de maneiras diferentes 

refletindo diferentes padrões de fluxo de acordo com a velocidade de cada fase, 

propriedades dos fluidos e geometria da tubulação (Souza, 2010).  

 Para o fluxo vertical existem duas possibilidades de direção: a favor da 

gravidade (descendente) e contra a gravidade (ascendente). Para o fluxo contra a 

gravidade, o fluido mais leve tem uma flutuabilidade que age como uma força adicional 

para movê-lo mais rápido e este efeito é o oposto para o fluido mais pesado. O contrário 

acontece com o fluxo na mesma direção da gravidade. No entanto, existem diferentes 

regimes de fluxo para essas duas situações. A principal razão que faz com que exista 

essa diferença é que o fluido mais pesado sofre maior efeito gravitacional (forças de 

corpo), enquanto o mais leve é dominado por forças motrizes de pressão. Para 

aplicações em engenharia, o estudo do fluxo vertical ascendente, é mais aplicável (Bar-

Meir, 2014). 

Para melhor exemplificar os escoamentos ascendentes de líquido e gás, foram 

escolhidos os quatro padrões tradicionais, segundo Taitel (1980), de escoamentos 

verticais contra gravidade, conforme ilustrados pela Figura 2.2. Estão ordenados de 

acordo com o aumento progressivo da vazão de gás e dividem-se em: 
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Figura 2.2: Escoamento vertical de gás e líquido ascendente (Bar-Meir, 2014). 

 

 

 Ordenando os tipos de escoamento de acordo com o aumento progressivo da 

vazão de gás temos: 

 

 Bolhas Dispersas 

Para escoamentos ascendentes verticais, o fluxo não pode iniciar como 

estratificado. O líquido mais pesado precisa ocupar quase a secção inteira, 

devido as forças de gravidade, antes que ele possa fluir. Logo, o fluxo é iniciado 

como fluxo de bolhas dispersas. Nele, a velocidade superficial do líquido é alta e 

a velocidade superficial do gás se mantém de baixa à média. O líquido é a fase 

contínua e está permanentemente em contato com a parede da tubulação, 

enquanto o gás encontra-se em pequenas bolhas dispersas e influenciam muito 

pouco no gradiente de pressão. 

 

 Intermitência ou Golfadas ou Pistoneado (Slug) 

O aumento da taxa de fluxo do gás e a queda da pressão irão aumentar o 

número de bolhas até que elas começam a colidir. Quando muitas bolhas 

colidem, criam-se grandes bolhas e o fluxo é conhecido como fluxo intermitente. 

Pode-se observar a diferença entre os mecanismos de criação do Regime 

Intermitente para fluxos verticais e horizontais. Caracterizado por golfadas de 
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líquido contendo bolhas de gás discretas, são intercaladas por grandes bolhas de 

gás com diâmetro próximo ao do tubo, separadas deste por apenas um filme de 

líquido. Em relação ao gradiente de pressão, tanto o gás quanto o líquido têm 

grande influência na perda de carga pelo escoamento. O líquido e o gás se 

alternam ordenadamente, tornando o padrão bem comportado e de ocorrência 

periódica. 

 

 Transição (Transition) ou Agitante (Churn)  

Um novo aumento de vazão de gás torna o padrão de escoamento cada vez 

mais turbulento cada vez mais turbulento e surgir o regime de fluxo conhecido 

como fluxo agitante. A fase líquida é significante, porém a fase gás predomina 

com velocidade superficial variando de alta a muito alta, já a velocidade 

superficial do líquido é indiferente para a caracterização. Este padrão é 

caracterizado por fluxo caótico, desordenado e por grande intermitência. A 

bolhas são quebradas em bolhas menores, mais estreitas e distorcidas. Há 

presença de espuma e possuem distribuição e frequências irregulares. As bolhas 

de gás, são também denominadas de bolhas de Taylor. A continuidade do pistão 

de líquido é desfeita pelo gás, fazendo com que este despenque (fallback) e 

forme uma barreira de líquido, que impulsiona o gás, o que faz com que haja um 

movimento oscilatório de líquido dentro do sistema vertical.  

 

 Anular 

O gás escoa com alta velocidade pela parte central do duto, enquanto a fase 

líquida encontra-se na forma de uma fina película em torno da parede do duto e 

em forma de gotículas espalhadas, névoa, na fase gás. A vazão de gás deve ser a 

mínima necessária para manter o filme de água suspenso e esta fase controla o 

gradiente de pressão dentro da tubulação.  
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2.2 Parâmetros da Modelagem de 

Escoamentos Bifásicos 

 Com a variação de vazão entre a água e ar que são injetados na tubulação, é 

possível obter vários regimes de escoamento bifásico. Para caracterizar e definir cada 

tipo de escoamento é necessário conhecer os principais parâmetros que o regem e suas 

nomenclaturas técnicas, que são bem particulares devido a sua alta complexidade. 

 O subscrito k que aparecerá nas equações é a representação simbólica da fase k, 

quando k = g, a fase é gás e quando k = l, a fase é líquido. 

 

Velocidade Real da Fase -    

 

 A velocidade de cada fase é definida pela razão entre a vazão volumétrica e a 

fração da área da seção transversal do tubo ocupada por ela no local, conforme 

explicitado na Equação 2.1 e 2.2. 

 

     
     (2.1) 

 

   
  

  
 (2.2) 

 

 A velocidade da fase é o parâmetro que melhor indica o seu deslocamento real. 

Isto deve-se ao fato de cada fluido possuir diferentes densidades e viscosidades, o que 

faz cada uma se deslocar com velocidades diferentes. Normalmente em dutos 

horizontais, o fluido menos denso e menos viscoso tende a ter maior velocidade. 

 

Velocidade Superficial da Fase -     

 

 A velocidade superficial da fase é a velocidade que a cada fase exibiria se 

estivesse escoando sozinha na tubulação, sem a presença da outra fases. É definida 

como a razão entre a vazão volumétrica e a área transversal total do duto, conforme as 

Equações 2.3 e 2.4. Este parâmetro é muito utilizado para a construção de mapas de 

regimes de escoamento, onde formam as coordenadas principais e em modelagens 
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fenomenológicas, que utilizam correlações de interação entre as fases (Heloui, 2008). 

 

    
  

  
 (2.3) 

 

 A velocidade real se relaciona com a velocidade superficial da seguinte maneira: 

 

   
  

  
 

      

  
 

   

  
 (2.4) 

 

 Logo, podemos perceber que a velocidade real é sempre maior que a velocidade 

superficial já que    é sempre menor que um. 

 

Velocidade Superficial da Mistura -    

 

 A velocidade superficial da mistura definida como a soma entre as velocidades 

superficiais das fases envolvidas, nesse caso o gás e o líquido, como mostram as 

Equações 2.5 e 2.6. 

           (2.5) 

 

   
     

  
 (2.6) 

 

Fração das Fases –   

 

 A diferença entre as velocidades localizadas das fases resulta no atraso (holdup) 

de uma fase em relação a outra. No caso da vazão entre líquido e gás, a fase com menor 

velocidade é a do líquido devido a sua maior densidade, logo esta é a fase em atraso. O 

termo holdup refere-se à fração volumétrica localizada do líquido e o termo fração de 

vazio (ou void fraction) refere-se à fração volumétrica localizada do gás. Cabe ressaltar 

que devido aos diversos fatores já mencionados as frações volumétricas locais são 

diferentes das iniciais. 

 As frações das fases também podem ser estabelecidas em termos das áreas 

transversais (Eq. 2.7):  
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 (2.7) 

Onde: 

   é a área ocupada pela fase k na seção tranversal local; 

   é a área total da seção transversal do duto. 

 

 O método mais comum de se medir o holdup do líquido é isolar um segmento do 

escoamento entre duas válvulas de fechamento rápido e medir a altura do líquido retido. 

Todavia, existem correlações consagradas da literatura que podem ser usadas para 

medição das frações das fases. 

 

Fração Volumétrica ou Fração de Descarga –   

 

 É estabelecida como a razão entre a velocidade superficial da fase e velocidade 

superficial da mistura, esta correlação é muito usada em experimentos nesta área. 

 

   
   

       
 

  

     
 

  

  
 (2.8) 

 

Fator de Escorregamento ou Razão de Deslizamento (Slip Ratio) -   

 A diferença entre as velocidades localizadas das fases resulta no fenômeno de 

escorregamento (slip) de uma fase em relação a outra, sua definição é dada pela 

Equação 2.9. 

  
  

  
 (2.9) 

Velocidade Relativa -      

 

 É a diferença entre as velocidades reais das fases:  

           (2.10) 

Fluxo Mássico -    

 

 Definido por: 
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        (2.11) 

 

Número de Froude –    

 

 O número de Froude é um número admensional que relaciona o efeito das forças 

de inércia com o efeito das forças de gravidade que atuam no fluido. A definição dada 

pela Equação 2.12 é a mais geral possível, porém autores consagrados da literatura 

como Zukoski (1966) e Bendisksen (1984) usam o termo Fr para designar esse número 

adimensional com algum parâmetro diferente, de modo que atenda melhor as 

necessidades de cada um.  

    
  

 

   
 (2.12) 

 

2.3 Mapas de Regimes de Escoamento  

 É necessário prever os regimes de escoamento, uma vez que servem de base 

para a realização de cálculos sobre o fluxo de duas fases, ou mais especificamente, para 

o estudo de um tipo de padrão especial. Essa previsão é necessária para o projeto e 

manutenção de equipamentos de superfície e subsuperfície de produção de óleo e gás, 

além de ser muito importante para previsão de vibração das estruturas de linhas 

transporte induzidas escoamento interno nas tubulações. As frequências de vibração, as 

perdas de calor e de massa e a variação da quantidade de movimento são alguns dos 

fatores mais significativos que variam conforme o tipo de regime de fluxo.  

 Para o previsão dos padrões de escoamento, que variam conforme a taxa de 

fluxo das fases, propriedades dos fluidos e da geometria do canal, são montados os 

chamados Mapas de Regime de Escoamento. Na literatura, uma grande variedade de 

mapas para escoamentos em dutos horizontais, verticais e inclinados foram elaborados. 

O que estes mapas propõem são as alinhar as interfaces de transição num sistema de 

coordenadas (x, y). 

 O procedimento usual para elaboração dos mapas começa com a montagem do 

circuito, depois com a realização dos experimentos variando os parâmetros, junto com a 

observação direta ou por fotos dos padrões e por fim a criação de mapas a partir das 
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informações obtidas dos padrões de fluxo.  

 Devido ao fato dos mapas serem elaborados a partir de dados experimentais e da 

interpretação individual da observação do fluxo, o resultado acaba dependendo do 

número de experimentos realizados, do experimentalista e das escolhas das variáveis 

representados nos eixos. Estas são algumas das particularidades que geram divergências 

entre tipos de mapas propostos por autores da literatura no quesito da classificação dos 

padrões e nas linhas de transição entre eles (Salgado, 2010). 

 A grande variedade de mapas divulgados podem ser classificados em dois tipos 

de acordo com as variáveis das coordenadas do gráfico cartesiano que usualmente 

expressam os padrões: coordenadas dimensionais e coordenadas adimensionais (Silva, 

2006). 

 Os mapas traçados em termos de variáveis dimensionais primárias como a 

velocidade superficial das fases, fluxo e quantidade de massa, por exemplo, não são 

necessariamente válidos para todos os casos. Isto deve-se ao fato dos padrões ocorrem 

em condições operacionais estabelecidas, em sistemas bem definidos e com 

propriedades de fluidos específicas.  

 No entanto, há uma variada quantidade de trabalhos destinados a generalizar as 

parcelas, de modo que possam ser aplicadas a diferentes de geometrias de canais e 

propriedades físicas dos fluidos. Estes autores utilizam variáveis adimensionais para 

obterem melhores resultados. No entanto, na ausência de bases teóricas concretas essa 

representação também é genérica. Segue abaixo uma lista cronológica dos mapas dos 

autores mais citados em trabalhos científicos. 

 

2.3.1 Mapa de Taitel e Dukler (1976) - Modelo 

Teórico para Predição de Padrões de Escoamento 

 

 O mapa desenvolvido por Taitel e Dukler foi o primeiro a surgir a partir de bases 

teóricas fundamentadas para determinar padrões de escoamento em dutos horizontais e 

ligeiramente inclinados (até 10º). Até agora a escolhas das coordenadas usadas na 

confecção dos mapas não eram baseadas em teorias físicas, por isso o uso deles em 

experimentos com condições diferentes de tamanho e diâmetro da tubulação, 

propriedades de fluidos e taxas de vazão podem tornar os resultados imprecisos quando  
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baseados apenas na observação visual. 

  A teoria desenvolvida prevê o efeito das mudanças de variáveis como o 

tamanho do duto, propriedades dos fluidos e ângulo de inclinação nas fronteiras de 

transição dos padrões de escoamento, baseando-se em uma predição analítica dos 

mecanismos físicos envolvidos nas transições. Nenhum banco de dados de regimes foi 

utilizado, apenas conceitos físicos. 

  Os regimes considerados são: estratificado, estratificado ondulado, intermitente 

(bolhas alongadas e golfadas), bolhas dispersas e anular (com líquido disperso). 

 O processo de análise das transições entre os regimes começa pelas condições 

que geram o escoamento estratificado e o primeiro passo foi desenvolver uma relação 

generalizada para esse regime. 

 Considerando o padrão estratificado suave, conforme a Figura 2.3, a equação de 

balanço de momento para cada fase (g/l) é descrita por: 

 

    
  

  
                         (2.13) 

 

    
  

  
                        (2.14) 

 

 
Figura 2.3: Regime Estratificado Liso em equilíbrio (Taitel et al., 1976) 

 

 

        - São as áreas transversais correspondentes ao gás e ao líquido 

respectivamente. 

  ,    e    - São os perímetros da circunferência que são molhados pela fase gás, 

líquido e o comprimento da interface respectivamente. 

   ,     e    - São as tensões cisalhantes entre a parede e o gás, entre a parede e 
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o líquido e na interface gás líquido respectivamente e são calculados pelas 

fórmulas: 

 

       

     
 

 
 (2.15) 

       
     

 

 
 (2.16) 

      

            
 

 
 (2.17) 

 

 Os fatores de atrito usados para cada fase são: 

 

      
     

  
 

  

 (2.18) 

      
    

  
 

  

 (2.19) 

 

 Para calcular o fator de atrito é necessário o conhecimento prévio dos 

coeficientes de fase para cada tipo de escoamento e dos diâmetros hidráulicos: 

   
   

  
 (2.20) 

   
   

  
 (2.21) 

 

Tabela 2.1: Coeficientes de fase. 

Turbulento             m = n = 0,2 

Linear             m = n = 1 

  

 

 Considera-se que       , pois o erro gerado por essa aproximação é 

insignificante, somente para o tipo estratificado (Gasley, 1949). 

 As equações vistas acima são mais úteis quando transformadas em 

adimensionais. Para designar as quantidades adimensionais Taitel usou o "˜". As 
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equações transformadas estão abaixo representadas. 

 

           
  

   
 

   

   
           

  
   

  
   

   
 

   

   
 

   

   
        (2.22) 

 

   

   

 
 

    

  
 

        
  

 

 

   

 
 

   

  
 

  
       

 

 

 (2.23) 

 

 Aqui, X é o parâmetro introduzido por Lockhart and Martinelli (1949) que 

estudaram a correlação para determinação da perda de carga em dutos com escoamento 

bifásico horizontal. Podem ser calculados, sem ambiguidade, somente com o 

conhecimento da vazão de produção, propriedades dos fluidos e pelo diâmetro dos 

fluidos. 

 

  
             

   

 
 

   

  
 

  
       

 

 

 
(2.24) 

 

 O parâmetro adimensional Y é zero para dutos horizontais e representa as forças 

que agem na direção do líquido devido à gravidade e da queda de pressão.  

 Todas as variáveis adimensionais a seguir dependem apenas de         , 

assim sendo, é possível prever as transições a partir da altura do líquido no escoamento 

estratificado.  

 Cada par X-Y corresponde a um único valor de      para todas as condições de 

tamanho e inclinação dos tubos, vazão e propriedades do fluido, para o escoamento 

estratificado. A seguir estão definidas as variáveis necessárias para o cálculo de cada X 

e Y. 

 

                                            
 
  (2.25) 

 

                                          
 
  (2.26) 
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                  (2.27) 

 

                  (2.28) 

 

               
 
 (2.29) 

 

       
   

  
(2.30) 

 

       
   

  
(2.31) 

 

 

 Ao final da resolução de toda essa teoria, cinco grupos adimensionais que 

controlam as transições teóricas entre os padrões de escoamento surgiram: 

 

   

    
    

  
 

    
    

  
 
 (2.32) 

  
             

    
    

  
 

 (2.33) 

   
    

    
  

 

             
 (2.34) 

   
  

     

   

       
 (2.35) 

       
    

  
  (2.36) 
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 Onde F é o número de Froud modificado pela razão entre as densidades. Este 

parâmetro representa os fatores de crescimento e estabilidade das bolhas dados pela 

relação entre as forças de inércia e de gravidade. A razão entre as forças de turbulência 

e o empuxo atuando nas fases é considerado pela fórmula em T 

 Cada transição é controlada por um grupo dessas variáveis, conforme o mapa da 

Figura 2.10 para Dutos horizontais (Y=0): 

 

 
 

Figura 2.4: Mapa de Regime de Escoamento Generalizado de Taitel et al.(1976) para 

escoamento horizontal. 

 

 

 

 As transições são controladas pelas seguintes correlações:   

Estratificado para o Anular e para o Intermitente - X, F, Y (Curva A) 

 

  

 
 
 
 
 

 

  
 

    
    

    
 

   

 
 
 
 
 

   (2.37) 
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Intermitente para o Anular com líquido disperso - X, T, Y (Curva B) 

        (2.38) 

 

Estratificado Liso para o Ondulado - X, K, Y ( Curva C ) 

  
 

           
          (2.39) 

 

Intermitente para Bolhas Dispersas - X, Y (Curva D) 

    
    

       
 
         

    (2.40) 

 

 

 A Figura 2.5 ilustra a comparação entre as previsões teóricas de Taitel com o 

mapa mais recente da época, o de Mandhane. O resultado é muito satisfatório, visto que 

há concordância entre a tendência das curvas e as localizações absolutas. As variáveis  

F, X, K, Ye T foram recalculadas em função de          . Este estudo teórico é muito 

bem aceito por cientistas da área. 
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Figura 2.5: Comparação entre a teoria de Taitel et al. e os ensaios experimentais de Mandhane 

et. al (1974) para sistemas ar/água, 25ºC e 1atm, D=2,5cm 

 Barnea et al. (1980) realizaram experimentos baseados nas correlações de Taitel 

com tubos inclinados em escoamentos ascendentes (0.25, 0.5, 1, 2 e 10◦) e descendentes 

(1°, 2°, 5° e 10°) e concluíram que existia boa concordância entre a teoria e os 

resultados experimentais apresentados por Taitel e Dukler (1976) para tubos com 

inclinação até  ± 10°. 

 

2.4 Intermitência Severa 

 A golfada ou intermitência severa (“slugging severo”) é um dos mais 

preocupantes e indesejáveis padrões de escoamento que ocorrem durante a produção de 

petróleo. A sua dimensão pode ser muito maior que em golfadas comuns e seu 

mecanismo de formação é bem diferente. Devido à sua natureza altamente transiente, 

esse fenômeno gerar violentas variações de vazões de fluidos e causar prejuízos graves 

na operação. Adicionalmente, podem criar flutuações de pressão significativas e fazer 

os fluidos chegarem às instalações de processamento de forma desigual, causando 

inundação nos tanques.  

 Esse fenômeno ocorre sob certas condições de baixas vazões de gás e líquido em 

sistemas pipeline-riser, quando o pipeline está em declive ou em curvas, seguido de um 

riser vertical. Devido à baixa vazão de líquido, este se acumula na linha vertical e na 

linha inclinada, bloqueando o caminho do gás. A coluna de líquido aumenta 

gradativamente até que a pressão do gás que está sendo comprimido no duto vence a 

pressão hidrodinâmica de dentro do duto vertical e move o líquido em direção ao 

separador. Os comprimentos dos típicos pistões de líquidos podem chegar de um a 

vários comprimentos de riser em casos extremos (Bratland, 2010). 

 Assim, o fenômeno da golfada severa significa que há períodos na linha de fluxo 

debaixo d'água e na elevação durante a qual praticamente não há produção de líquido ou 

gás e esses períodos são intercalados com outros de alta taxa de produção de óleo e de 

gás. Em particular, em atividades de produção de petróleo, a intermitência severa tem 

efeitos nocivos que podem comprometer seriamente a produção. 

 Dentre os efeitos negativos desse tipo de escoamento está a propensão para a 

formação de hidratos. Como os gases têm menor densidade e menor capacidade 
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calorífica que o líquido, eles tendem a esfriar mais rápido, de modo que a redução da 

temperatura durante períodos de alto teor de gás pode facilitar a formação desses 

hidratos. O aumento da velocidade do líquido intermitente também pode acelerar a 

corrosão e aumentar o depósito de sólidos. As grandes variações da pressão podem 

causar desgastes nos equipamentos de processamento e redução da capacidade de 

produção do campo, além de gerar problemas operacionais durante a queima pelo flare. 

 Para que ocorra a Intermitência Severa, o regime na tubulação inclinada deve ser 

previamente estratificado, segundo Taitel et al. (1986). As sequências para ocorrência 

deste regime estão escritas na Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1: Comportamento cíclico da Intermitência Severa em um sistema pipeline- riser 

(Bratland, 2010) 

 

 

 O líquido tem a tendência de fluir para pontos mais baixos do duto vertical e 

bloquear o gás, como mostra a Etapa 1. A pressão do gás no duto inclinado aumenta à 

medida que mais gás proveniente da formação é incorporado à linha de produção, sem 

que haja escoamento do mesmo para o duto vertical, Etapa 2. Até que o gás atinge o 

ponto mais baixo do duto vertical e começa a escapar para a seção de subida, Etapa 3, e 

uma vez que isto ocorre, a coluna de líquido transportado pelo gás fica cada vez mais 

curta e fica mais fácil para que a pressão do gás o impulsione para o separador com uma 

velocidade cada vez maior. Como resultado, tanto o líquido e o gás aceleram para fora 

do tubo. A Etapa 4 da Figura 3.1 representa o fallback do líquido, quando o líquido 

remanescente que não foi carregado pelo gás desce até a base da seção inclinada e o 

processo de formação da golfada recomeça. 
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 Nem a parte descendente nem a ascendente do sistema precisam ser tão 

íngremes quanto as ilustradas aqui para a ocorrência da severidade do padrão, um 

pequeno grau de elevação pode ser suficiente para que isso aconteça. Pode ocorrer em 

qualquer ponto baixo no tubo, ele não tem de estar perto da saída. Linhas subaquáticas 

verticais podem criar esses tipos de golfadas se o fundo do mar em frente a ele se 

inclinar para baixo, ou em alguns tipos de risers de formato de J ou U, que permitam o 

movimento do flutuador (Lou et al., 2011). 

 A principal característica da intermitência severa é que ela é pulsante devido à 

variação da pressão no duto causado por golpes de óleo, alternando entre períodos 

produzindo elevados volumes de óleo e períodos produzindo elevados volumes de gás 

(Oliveira Jr., 2011).  

 Quando o líquido atinge o topo do riser, a pressão no duto inclinado atinge seu 

máximo. Em seguida, a pressão cai gradualmente conforme a golfada segue em direção 

ao separador. Quando a parte final dela atinge a topo do duto vertical, a pressão começa 

a cair até seu valor mínimo, próximo à pressão do separador.  O tempo necessário para 

formar um pistão por completo mais o tempo necessário para transportar o pistão até o 

separador é denominado de período da intermitência severa segundo Schimidt et al. 

(1980). 

 As principais características da golfada severa estão listadas a seguir:  

 Ocorre em baixas taxas de fluxo de líquido e de gás; 

 Esse fenômeno é periódico; 

 Uma grande pressão estática representada pelo líquido acumulado no 

trecho vertical de leva à grande flutuação de pressão quando o gás se 

expande; 

 Grandes mudanças de taxas de fluxo de líquido e de gás na saída trecho 

inclinado;  

 Periodicidade de parâmetros característicos como flutuação de pressão e 

de fluxo. 
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2.4.1 Modelo Simplificado de Taitel para a 

Intermitência Severa (1986) 

 Uma versão simplificada do modelo Schmidt et al. (1980) foi usada no trabalho 

de Taitel et al. (1990) com o título "Estabilidade do Slug Severo".O principal objetivo 

deste estudo aqui apresentado foi prever a taxa de fluxo de líquido acima da qual a 

cauda da golfada atinge o fundo do duto vertical antes que a parte da frente da mesma 

atinja o topo do mesmo enquanto está se movimentando sob pressão da expansão do gás 

acumulado. Sob tal condição, não é possível a ocorrência da golfada severa. 

Nesta modelagem simplificada, usou-se como referência o modelo físico 

representado pela Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Esquema Base para a Formação de Intermitência Severa de Taitel et al.(1986) 

 

 

Onde: 

    é a pressão dentro do duto inclinado; 

    é a pressão no separador; 

    é a pressão atmosférica; 

   é  a inclinação do duto com a horizontal; 
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   é o comprimento do duto horizontal. 

 

 

As coordenadas x (t), que indica o comprimento do pistão de líquido no duto 

inclinado no tempo e z (t), que indica o comprimento do pistão no duto vertical no 

tempo, podem ser calculadas utilizando-se as definições apresentadas a seguir.  

A pressão hidrostática      no duto inclinado é dada pela equação 3.1. 

                     (3.1) 

  

O volume do gás na parte inclinada do sistema (  ) pode ser calculado pela Eq. 

3.2, onde a área transversal do duto (A) e a fração de vazio (  ) são conhecidas: 

 

            (3.2) 

  

A pressão      no duto inclinado também pode ser encontrada utilizando-se a 

equação de estado, assumindo o gás ideal. Onde    é a massa do gás e R a constante 

dos gases ideais. 

 

   
  

  
   (3.3) 

  

Usando o conceito de conservação de massa das fases, podemos encontrar a 

massas de líquido e gás através das Equações 3.4 e 3.5. O subscrito "i" significa as 

condições iniciais: 

 

               
 

 

 (3.4) 

 

               
 

 

 (3.5) 

  

A qualquer momento as massas (inclusive as iniciais) das fases podem ser dadas, 

alternativamente, em função dos termos em x e z, conforme as Equações 3.6 e 3.7: 
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                          (3.6) 

 

        
                

  
        (3.7) 

   

 

Substituindo    por      nas Equações 3.7 e esta na 3.5, em seguida substituir 

aas Equações 3.1, a 3.2 e a 3.5 na equação 3.3, obtém -se a Eq. 3.8. 

 

 
  

   
                  

  
  

   
                     

  

   
         

 

 

 

(3.8) 

 

 

Substituindo a Equação 3.6 na 3.4, chega-se na Eq. 3.9. 

  

                   
 

 

 (3.9) 

 

 Substituindo a Equação 3.9 na 3.8 produz-se uma simples equação quadrática 

para x (t) e z (t). As previsões de x (t), e z (t) dadas por 3.8 e 3.9 correspondem a 

formação do pistão (Figura 3.2). Uma vez que o pistão atinge a parte superior do tubo 

ascendente (z = h) do processo continua. Assim, depois de z = h, a solução por x (t) é 

obtida diretamente a partir da Eq.3.8, fazendo z = h. 

 As condições iniciais         dependem da quantidade de líquido de fallback, o 

qual por sua vez depende da quantidade de líquido que permanece como um filme 

enquanto o pistão é dirigido para o separador (etapa conhecida como blowout). Por 

exemplo, para água e ar que se escoa no tubo de 5 centímetros, um   = 0,89 é uma 

aproximação muito boa para todas as taxas de fluxo práticas. Isto significa que, para um 

sistema de água-ar, cerca de 10 % do líquido volta para trás na subida bifásica. Então, a 

pressão hidrostática, o balança de líquido  e a compressibilidade do gás ficam: 

 

                      (3.10) 
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              (3.11) 

 

     

 

    
 (3.12) 

  

Substituindo as equações 3.12 e 3.11 em 3.10 gera-se uma única equação para    

e    e consequentemente encontra-se x e z para qualquer momento. 

2.4.2 Critério de Bøe (1981) 

 Bøe acreditava que a razão entre a taxa de aumento da pressão do líquido 

acumulado no duto vertical e a pressão de compressão de gás no pistão é o critério para 

a formação da golfada severa. 

 O critério de Bøe (1981) é uma expressão matemática que fornece as condições 

necessárias para a ocorrência de intermitência severa. Esse critério nada mais é do que 

um balanço de forças aplicado ao pistão de líquido que bloqueia a entrada do duto 

vertical. Essas forças são causadas pela pressão do gás que se acumula no duto 

inclinado e a pressão hidrodinâmica do líquido na vertical. Tal critério é dado pela 

seguinte inequação: 

 

    
     

     
 (3.13) 

    
       

     
 (3.14) 

  

Quando esta equação é satisfeita, considera-se que ocorre intermitência severa. 

A equação acima é válida somente quando não são aplicados métodos de eliminação de 

golfadas (Martins, 2011). 
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3. Fundamentos de Vibrações  

  

Os primeiros estudiosos da área de vibração concentraram seus esforços no 

entendimento dos fenômenos naturais e no desenvolvimento de teorias matemáticas 

para descrever a vibração de sistemas físicos. Recentemente, muitas pesquisas da área 

de vibração são motivadas pelas aplicações deste assunto na área da engenharia, como 

projeto de máquinas, fundações, estruturas, motores, turbinas e sistemas de controle 

(Rao, 2008). 

Sempre que a freqüência natural de vibração de estrutura coincidir com a 

freqüência da excitação externa, ocorre um fenômeno conhecido como ressonância, que 

resulta em deflexões excessivas e falha. A literatura está repleta de relatos de falhas de 

sistemas causados por ressonância e vibração excessiva de componentes e sistemas. 

A maioria dos motores de acionamento tem problemas de vibração em razão do 

desbalanceamento inerente aos motores, que podem chegar a causar incomodo em áreas 

urbanas. Naturalmente, as estruturas projetadas para apoiar máquinas também estão 

sujeitas a vibrações. Em todas essas situações, a estrutura ou componente do 

equipamento sujeito à vibração pode falhar devido à fadiga do material, resultante da 

variação cíclica da tensão induzida (Rao, 2008).  

 Devido ao efeito devastador que as vibrações podem causar às estruturas, o teste 

de vibrações tornou-se um procedimento padrão no projeto e desenvolvimento da 

maioria dos sistemas de engenharia. Um dos objetivos mais importantes de estudar 

vibração é reduzi-la por meio do projeto adequado de seus suportes. 

Apesar de seus efeitos danosos, a vibração pode ser utilizada a favor em várias 

aplicações industriais e de consumo suas aplicações aumentaram consideravelmente nos 

últimos anos. Em estudos mais avançados, a vibração controlada dos tubos pode ser 

utilizada para a geração de energia através da vibração estrutural de dispositivos 

piezoelétricos que irão alimentar energeticamente sistemas de completação de poços. 
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3.1 Tipos de Vibrações 

As vibrações podem ser apresentadas de diversas maneiras e as definições a seguir 

servem como base para o estudo do fenômeno das vibrações induzidas pelo escoamento 

interno. Essas definições foram baseadas na teoria do livro Rao (2008). 

 

 Vibração livre- Se um sistema, após uma perturbação inicial, continuar a vibrar 

por conta própria, a vibração resultante é conhecida como vibração livre. 

Nenhuma força externa age sobre o sistema.  

 

 Vibração forçada - Se um sistema estiver sujeito a uma força externa (muitas 

vezes, uma força repetitiva), a vibração resultante é conhecida como vibração 

forçada.  

 

 Vibração não amortecida e amortecida - Se nenhuma energia for perdida ou 

dissipada por atrito ou outra resistência durante a oscilação, a vibração é 

conhecida como vibração não amortecida. Todavia, se qualquer energia for 

perdida dessa maneira, ela é denominada não amortecida. 

 

 

 Vibração Linear e não Linear - Se todos os componentes básicos de um 

sistema vibratório se comportarem linearmente, a vibração resultante é 

conhecida como vibração linear. Contudo, se qualquer dos elementos se 

comportar não linearmente, a vibração é denominada vibração não linear. Uma 

vez que todos os sistemas vibratórios tendem a comportar-se não linearmente 

com o aumento da amplitude de oscilação, é bom conhecer vibrações não 

lineares ao lidar com sistemas vibratórios na prática. 
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 Vibração determinística e aleatória - Se o valor ou magnitude da excitação 

(força ou movimento) que está agindo sobre um sistema vibratório for conhecido 

a qualquer dado instante, a excitação é denominada determinística e a vibração 

resultante é conhecida como determinística. Em outros casos o valor da 

excitação em dado instante não pode ser previsto e a excitação é não 

determinística ou aleatória e a resposta do sistema também é aleatória. Nesses 

casos, um grande número de registros da excitação pode exibir alguma 

regularidade estatística (estocástico), sendo possível estimar médias como os 

valores médios e valores médios ao quadrado da excitação. Exemplos de 

excitações aleatórias são a velocidade do vento, a aspereza de uma estrada e o 

movimento do solo durante terremotos. O caso de vibração aleatória só pode ser 

descrita em termos de quantidades estatísticas. A Figura 4.1 mostra exemplos de 

excitações determinísticas e aleatórias. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Excitações determinísticas e aleatórias 

 

3.2 Análise de Frequências 

Movimento oscilatório pode repetir-se regularmente, como no caso de um 

pêndulo simples, ou pode apresentar consideráveis irregularidades, como acontece com 

o movimento do solo durante um terremoto. Se o movimento for repetido em intervalos 

de tempo iguais ele é denominado movimento periódico. O tipo mais simples de 

movimento periódico é o movimento harmônico. 

Força Força 
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As seguintes definições, por Rao (2008) e terminologias são úteis quando se 

trata de movimento harmônico e outras funções periódicas: 

 

Amplitude - O máximo deslocamento de um corpo vibratório em relação à sua 

posição de equilíbrio é denominado amplitude de vibração.  

 

Frequência natural - Se, após uma perturbação inicial, um sistema continuar a 

vibrar por si próprio sem a ação de forças externas, a freqüência com que ele oscila é 

conhecida como sua freqüência natural. Um sistema vibratório com n graus de liberdade 

terá, em geral, n freqüências naturais de vibração distintas. 

 

Decibel - As várias quantidades encontradas na área da vibração e do som 

(como deslocamento, velocidade, aceleração, pressão e força) são freqüentemente 

representadas usando a notação de decibel. Um decibel (dB) é definido originalmente 

como uma razão entre potências elétricas, P/Po, como: 

 

                  (4.1) 

 

Onde Po é algum valor de referência de potência. Visto que a potência elétrica é 

proporcional ao quadrado da tensão (V), o decibel também pode ser expresso corno: 

 

                                (4.2) 

 

Onde Vo é uma tensão de referência especificada. Na prática, a Equação 4.2 

também é usada para expressar as razões entre outras quantidades como deslocamentos, 

velocidades, acelerações e pressões.  

Séries de Fourrier 

 

Embora o movimento harmônico seja o mais simples de tratar, o movimento de 

muitos sistemas vibratórios não é harmônico. Contudo, em muitos casos, as vibrações 

são periódicas e qualquer função periódica de tempo pode ser representada por série de 

Fourier como uma soma infinita de termos em seno e cosseno. 

Se x(t) é uma função periódica com período T, sua representação por série de 

Fourier é dada por: 
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(4.3) 

 

 
     

  

 
                   

 

   

 (4.4) 

 

Onde w =2    / T é a freqüência fundamental e                     ,... são 

coeficientes constantes dados pelas equações 4.4, 4.5, 4.6. 

 

 

 
   

 

 
       

    

 

 (4.5) 

 

 
   

 

 
             

    

 

 (4.6) 

 

 
   

 

 
             

    

 

 (4.7) 

 

 

A série de Fourier também pode ser representada pela soma de termos somente 

em seno ou cosseno, conforme as equações 4.8. 

 

                                      (4.8) 

 

Onde, 

         (4.9) 

 

       
    

      (4.10) 

 

 

A interpretação física da expansão por séries de Fourier é que qualquer função 

periódica pode ser representada como uma soma de funções harmônicas.  
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Uma série de Fourier também pode ser representada por números complexos, 

conforme a Eq. 4.11. 

 

 
             

 

    

 (4.11) 

 

 

Seus coeficientes podem ser determinados usando as Equações 4.12. 

 

 

   
     

 
 

 

 
     

 

 

                   
 

 
           

 

 

   (4.12) 

 

 

As funções          e           são denominadas harmônicas de ordem n 

e podem ser representadas como linhas verticais em um diagrama de amplitude (    e 

  ou    e   ) em relação à freqüência (nw) denominado espectro de freqüência ou 

diagrama espectral.  

A expansão por série de Fourier permite a descrição de qualquer função 

periódica usando uma representação no domínio do tempo ou da freqüência. 

 Por exemplo, função harmônica dada por               no domínio do 

tempo pode ser representada pela amplitude e pela freqüência w no domínio da 

freqüência. Usar uma integral de Fourier permite a representação de funções pares não 

periódicas em um domínio do tempo ou em domínio da freqüência.  

 

Função de Transferência e Transformada de Fourrier 

 

A Função de Transferência representa a resposta em regime permanente de um  

sistema. Seja sistema de um grau de liberdade representado na Figura 4.2, que consiste 

de uma massa, m, conectada a uma referência fixa por uma mola de rigidez, k, e um 

amortecedor com coeficiente de amortecimento viscoso c e uma força F atuando sobre o 

sistema. 
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Figura 4.2 : Sistema com um grau de liberdade. 

 

A equação de movimento para este sistema é dada por: 

 

                          (4.13) 

 

A Transformada de Laplace de uma diferencial de segunda ordem com condição 

inicial é dada por: 

 

                              (4.14) 

 

Onde x(0) e x’(0) são as condições iniciais de deslocamento e velocidade, 

respectivamente, e x(s) é a Transformada de Laplace de x(t). Por outro lado, como 

estamos interessados na Função de Transferência, que representa a resposta em regime 

permanente do sistema, as condições iniciais são tomadas iguais a zero e a 

Transformada de Laplace, dada pela Eq. (4.14), torna-se: 

 

                  (4.15) 

 

Aplicando a Transformada de Laplace na Eq. (4.13), temos: 

 

                           (4.16) 

 

Onde F(s) é a Transformada de Laplace de F(t). A Função de Transferência, por 

definição, é a função que relaciona a resposta do sistema a uma excitação a ele aplicada. 

Neste caso, ela toma a seguinte forma: 
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 (4.17) 

 

 

A transformada de Fourier pode ser considerada como um caso especial da 

transformada de Laplace com  s = jw . A transformada de Fourier A transformada de 

Fourier de um sinal x(t) é definida por: 

 

            
 

  

        

 

A transformada de Fourier inversa de x(w) é dada por: 

 

       
 

  
     

 

  

        

 

A transformada de Fourrier pode ser obtida da série de Fourrier exponencial e é 

bastante usada em aplicações de processamento de sinais, pois transforma uma resposta 

do domínio do tempo para o domínio da frequência.. 

 

 

3.3 Análise Modal 

Existem dois tipos de análises: as determinísticas e as estocásticas. Na primeira, 

a lei de variação da ação com o tempo é conhecida, enquanto na segunda, a ação não é 

completamente conhecida, mas pode ser definida em termos estatísticos (Delgado e 

Arêde, 2000).  

Toda estrutura tem a tendência de vibrar em determinadas frequências, 

chamadas de naturais, cada uma delas está associada a uma determinada forma que o 

modelo tende a assumir, chamada de forma modal. Quando uma estrutura está sendo 

excitada por uma carga dinâmica com uma frequência que coincide com uma de suas 

frequência naturais, ela enfrenta grandes deslocamentos e tensões e esse fenômeno é 

conhecido como ressonância.  
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Um modelo real possui um número infinito de frequências naturais. No entanto, 

um modelo de elementos finitos possui um número finito de frequências naturais que é 

igual ao número de graus de liberdade considerados no modelo. Grau de liberdade é o 

número de movimentos rígidos possíveis e independentes que um corpo pode executar. 

A Figura 4.3 representa o caso espacial de corpos submetidos à forças em todas 

as direções do espaço, sendo reduzidas a três direções ortogonais entre si (x,y,z), 

escolhidas como referência. Nestes casos o corpo possui 6 graus de liberdade, pois pode 

apresentar 3 translações (na direção dos 3 eixos) e 3 rotações (em torno dos 3 eixos).   

 

 
Figura 4.3: Sistema com seis graus de liberdade- Caso espacial (Leggerini). 

 

 

A figura 4.4 representa um caso onde os corpos são submetidos a forças atuantes 

em um só plano, por exemplo, x, y. Neste caso o sistema possui 3 graus de liberdade, 

pois podem apresentar duas translações na direção dos dois eixos e uma rotação em 

torno do eixo perpendicular ao plano que contém as forças externas. 
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Figura 4.4 : Sistema com três graus de liberdade (Leggerini). 

 

 

Apenas alguns dos primeiros modos são necessários para a maioria das 

aplicações. 

As frequências naturais e suas formas modais correspondentes dependem da 

geometria, propriedades de material e condições de suporte. Os cálculos das frequências 

naturais e das formas modais são conhecidas como análise modal. 

Na construção da geometria do modelo, ela é geralmente criada com base na 

forma original (não deformada) do modelo. Algumas cargas, como o próprio peso da 

estrutura, estão sempre presentes e podem causar efeitos consideráveis na forma da 

estrutura e suas propriedades modais. Em muitos casos, este efeito pode ser ignorado 

porque as deflexões induzidas são pequenas. 

As cargas afetam as características modais de um corpo. No geral, cargas 

compressivas diminuem as frequências ressonantes e cargas de tração as aumentam. 

Este fato é facilmente demonstrável alterando-se a tensão em uma corda de violino. 

Quanto maior a tensão, maior a frequência (tom). Se o projeto é sujeito a ambientes 

dinâmicos, os estudos estáticos não podem ser usados para avaliar a resposta, pois a 

solicitação dinâmica varia com o tempo e ocorrem forças de inércia devidas à 

aceleração. 

Os estudos de frequência podem ajudar a evitar ressonância e a projetar sistemas 

de isolamento de vibração. 

 

 

 

 

3.4 Vibração Induzida por Escoamentos 

Bifásicos 

Tubos que transportam fluidos são encontrados em muitos sistemas industriais, 

exemplos incluem tubos transporte de petróleo, tubos de combustível em sistemas 

motorizados, tubulação fábrica de produtos químicos e assim por diante. Problemas de 
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vibração em tubulações são, por conseguinte, muito importante na indústria.  

O fenômeno de instabilidade em tubulações de transporte de fluidos tem sido 

muito estudado. A dinâmica desses sistemas é conhecida por ser sensivelmente 

dependente da velocidade do fluxo, do suporte do aparato e das condições de contorno. 

No que diz respeito ao mecanismo de instabilidade de tubos flexíveis que transportam 

fluidos existem dois casos diferentes: (i) vibração instável causada pelo escoamento do 

fluido quando a velocidade de fluxo ultrapassa um valor crítico e (ii) devido à vibração 

oscilante (Kaneko, 2014). 

A análise e a modelagem da estabilidade dinâmica de tubos flexíveis em linha 

reta de transporte de líquidos foi descrita por Païdoussis et al. (1985). O sistema físico 

analisado por eles é mostrado na fig. 4.1, onde as forças e momentos que atuam sobre os 

elementos de fluido e tubos são mostrados respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.5: Forças e momentos que atuam sobre os elementos de fluido (a) e no 

duto (b)  são mostrados respectivamente. 

 

O sistema consiste de um tubo uniforme de comprimento L, a massa por unidade 

de comprimento m, rigidez à flexão EI, transferência de fluido de massa por unidade de 

comprimento ρA, e fluindo axialmente com velocidade de U. A área de fluxo da secção 

transversal A e é a pressão do fluido é p (Kaneko, 2014). A partir desse sistema, 

podemos perceber os parâmetros mais importantes a modelagem de sistemas de 

transporte de fluidos. 
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Para a avaliação de vibração de tubulação causadas pelo fluxo de duas fases 

gás/líquido, especificar ou estimar os padrões de fluxo é de primordial importância, pois 

as características da força de excitação dependem do regime de escoamento.  

Uma forma de prevenir a vibração nessas tubulações é evitar os padrões de 

fluxo, que têm grandes forças de excitação como o fluxo de golfadas, usando os mapas 

padrão de fluxo. Pois, alguns mapas são teóricos e consegue-se utilizar os parâmetros da 

geometria da tubulação planejada para saber os padrões de fluxo que serão atuantes com 

a vazão desejada de escoamento, por exemplo. No o caso de fluxos de golfadas, onde a 

vibração na tubulação ocorre devido a turbulência do fluxo e de forças de excitação 

causada pela passagem do pistão de líquido através da parte de curvas do sistema. 

Fenômenos de vibração induzida por fluxo de duas fases são explicados por 

meio de resultados de testes de vibração em uma tubulação horizontal ar transmitindo 

simplesmente apoiada água fluxo como mostrado na Figura 4.6 (Kaneko, 2014). Para 

baixa fração de volume de ar, o padrão de fluxo de plugue ocorre. Quando a relação de 

volume de ar é grande, o padrão de fluxo muda para o de golfadas. No caso destes 

padrões de fluxo, a variação da medida de vibração tensão na tubulação horizontal é 

mostrada na Figura 4.7. A vibração do duto geralmente aumenta com a velocidade do 

fluxo de duas fases. Para fluxo de golfadas, as amplitudes de vibração são menos 

dependentes da velocidade de fluxo de duas fases, embora amplitudes de vibração são 

grandes. Por fluxo de plugue, amplitudes de vibração, embora sejam pequenas, 

dependem fortemente de duas fases fluírem em alta velocidade. Nos pontos A, D, e H 

na fig. 4.6 , vibração do duto torna-se relativamente grande em comparação com outros 

pontos.  

 

Figura 4.6 : O equipamento de ensaio para a vibração induzida por escoamento bifásico gás 

/Líquido (Kaneko, 2014). 
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Figura 4.7 : Vibração induzida por escoamento bifásico gás /Líquido (Kaneko, 2014). 

 

 

 Em 1952, GW Housner apresentou uma solução analítica para a vibração de um 

oleoduto contendo fluxo líquido com base na teoria de viga simples. Em seus resultados 

mostrou que o fluxo de fluido numa tubulação pode desenvolver grandes amplitudes se 

o amortecimento for pequeno e que a velocidade do fluido tem um efeito insignificante 

sobre a vibração da conduta e a uma determinada velocidade crítica (alta), o fluxo do 

fluido provoca uma instabilidade dinâmica.. 

 Segundo Chen (1992), o escoamento de fluido gera forças dinâmicas que 

afetam a vibração natural de um sistema de risers flexíveis e em sua pesquisa sobre 

vibração induzida por escoamento interno concluiu que, em geral, a força dinâmica dos 

fluidos reduz a frequência modal de uma vibração natural destes dutos e que sistemas 

com maior rigidez, o efeito da força dinâmica é maior.  
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5. Metodologia 

 Antes de realizar o estudo da vibração induzida em dutos por escoamento 

interno, deve-se levar em consideração que a geometria dos dutos, os fluidos de trabalho 

envolvidos, o ambiente externo e diversos outros fatores que podem influir nos 

resultados de análise de vibração dos dutos. 

 Neste capítulo, serão apresentados os equipamentos mais importantes que 

compõem o aparato experimental e a instrumentação utilizada para a obtenção dos 

resultados.  

 Afim de simular os escoamentos monofásicos e as características do padrão de 

golfadas para os fluxos bifásicos, foi utilizado um sistema hidráulico composto de: 

bomba centrífuga, compressor de ar, separador gravitacional, reservatório de água, 

misturador de ar e válvulas para controle das vazões dos fluidos. Para o sistema de 

monitoramento e aquisição de dados utilizou-se um conjunto de sensores (acelerômetros 

e de pressão), amplificador de sinal e um sistema de aquisição de sinal da National 

Instruments (PXI). 

 O estudo experimental foi realizado no Laboratório de Tecnologia Submarina, 

da COPPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo dos experimentos foi 

realizar um estudo das vibrações induzidas nos dutos e correlacioná-las ao fluxo interno 

da tubulação. 

 O sistema hidráulico é composto no total por 120 metros de tubulação em 

acrílico e PVC, cuja área de interesse para o estudo é composta por um duto inclinado 

em 8 graus, de acrílico com 16 metros de comprimento seguido por um trecho vertical, 

também de acrílico, de 20 metros de altura. Ambos com diâmetro interno de 76,2 

milímetros. O fato dos dutos serem de acrílico, facilita a visualização dos regimes de 

escoamento resultantes devido à transparência do material. Com este aparato é possível 

simular diversas condições de escoamento com ar e a água.  

 Para melhor visualização do aparato experimental, a Figura 5.1 mostra uma foto 

do sistema, enquanto a Figura 5.2 ilustra um fluxograma do sistema utilizado. 
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Figura 5.1: Foto da parte inclinada, da parte vertical e indicação do separador. 

 

 

 

Separador 

Duto Vertical 

Duto Inclinado 
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Figura 5.2: Fluxograma simplificado do sistema experimental. 

 Esta parte da tubulação, representada na Figura 5.2, foi escolhida para a 

realização dos testes experimentais por representar um sistema pipeline-riser e por ser a 

região onde é mais propícia a formação de golfadas severas.  

 Em paralelo aos experimentos, foi realizada uma análise modal numérica de 

uma seção da tubulação de acrílico de 2 metros de comprimento. Utilizou-se para isto, o 

programa comercial SolidWorks. As freqüências e os modos de ressonância teóricos 

desta seção foram obtidos com a finalidade de encontrar as melhores faixas de 

frequências a serem analisadas durante os experimentos.  

 

5.1 Linhas de Suprimento de Ar 

 As linhas de suprimento de ar são utilizadas com a finalidade de injetar ar na 

tubulação para produção de fluxos bifásicos ar/água. O compressor, Figura 5.3, é o 

responsável pelo fornecimento de ar ao sistema, que através de uma tubulação resistente 

abastece o mesmo, Figura. Porém antes de se misturar à água, o ar percorre o 

subsistema de ar composto por diferentes válvulas reguladoras de pressão, que fazem a 

sua distribuição para o circuito, dependendo da faixa de vazão ou pressão de ar 

requerida. A válvula principal de controle utilizada possui um fundo de escala de 0psi 

até 200psi. 

 

 
 

Figura 5.3: Compressor de ar 
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 Após a passagem pelos medidores de pressão, o ar é finalmente misturado à 

água por um misturador, dando início ao escoamento composto pela fase gasosa e 

líquida. A Figura 5.4 ilustra o misturador de ar que é injetado na tubulação. As linhas da 

esquerda injetam ar na mesma direção do escoamento da água. Porém, as linhas da 

direita injetam ar em direção contrária ao fluxo de água, pela saída da tubulação. 

Utilizou-se apenas as linhas da esquerda para a injeção de ar coexistente com a direção 

da água.  

 
 

Figura 5.4: Misturador de ar 

 

5.2 Linhas de Suprimento de Água 

 A Bomba para bombeio de água para a tubulação é uma bomba centrífuga de 

três estágios, ilustrada na Figura 5.5. 
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Figura 5.5: Bomba de injeção de água 

 

 As especificações da bomba se encontram na Tabela 5.1. 

 

 

Tabela 5.1: Especificações da Bomba e do motor. 

Bomba Centrífuga ME 

Fabricante Schnelder MotoBombas 

Altura máxima 160 m.c.a 

Altura mínima 191 m.c.a 

Vazão Máxima 40.8 m3/h 

Vazão Mínima 28 m3/h 

Rotação: 3500 rpm 

Motor - WEG 11441766 

Potência 30-40 KW 

 

 A bomba está no mesmo nível do reservatório, Figura 5.6, onde a água do 

sistema é armazenada. A vazão de água é regulada através do inversor de frequências, 

ilustrado na Figura 5.7, do motor do sistema de circulação na entrada da bomba. 
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Figura 5.6: Tanque de armazenamento de água para injeção. 

 

.  

Figura 5.7: Inversor de frequências 

 

 

 A fim de reduzir a ocorrência de ar na água do reservatório proveniente do 

retorno do escoamento bifásico e melhorar o rendimento da bomba centrífuga, foi 

instalado um separador de fluidos no reservatório. A presença do separador é 

importante, também, devido a possibilidade de observar o aumento de produção de água 

ocorrido durante a intermitência severa.  

 O separador utilizado neste experimento, nada mais é do que uma caixa d’água 

que atua como separador bifásico de ar e água.  

 Quando ocorre a Intermitência Severa, um dos principais equipamentos afetados 



48 

 

é o separador devido a ocorrência de inundações e da possibilidade da capacidade de 

processamento de ar ser excedida, causando danos e prejuízos à produção.  

 

5.3 Válvulas de Controle 

 O sistema é composto de duas válvulas de controle de fluxo, uma próxima a 

injeção de água e ar e outra na base da tubulação inclinada. As Figuras 5.9 e 5.10 

mostram as fotos de cada válvula respectivamente. 

 
 

Figura 5.9: Válvula de controle de Fluxo próximo a entrada de injeção de ar e água 

 

 

 
 

Figura 5.10: Válvula de controle de Fluxo próximo base da tubulação inclinada. 
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5.4 Acelerômetros 

 Um acelerômetro é um instrumento que mede a aceleração de um corpo 

vibratório. Os acelerômetros são amplamente utilizados em medições de vibrações 

industriais e terremotos. As especificações de fábrica do acelerômetro utilizado nos 

experimentos desse projeto estão ordenadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Calibração do acelerômetro utilizado para a medida de vibração 

Especificações do Acelerômetro 

Fabricante PCB Piezoeletronics 

Sensibilidade 101,6 mV/g 

Faixa de Frequências (+-5%) 1-8000Hz 

 

 

 O acelerômetro foi montado no trecho inclinado para medição de vibração na 

direção transversal à tubulação (vertical) a fim de constatar o seu comportamento 

devido ao escoamento interno da tubulação. O trecho escolhido está ilustrado na Figura 

5.11 e esse posicionamento permitiu o registro das acelerações no trecho durante as 

condições de escoamento monofásico e bifásico ar-água com o padrão de golfadas 

severas. Essa posição foi escolhida por ser uma região mais propensa a vibrações por 

estar mais afastada dos apoios que sustentam os dutos. A Figura 5.12 mostra o 

acelerômetro montado. 
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Figura 5.11: Posição do acelerômetro, 3,2m da base do riser inclinado. 

 

 

 

 

Figura 5.12: Acelerômetro fixado na tubulação de acrílico, vista superior. 

 

 

 

5.5 Sistema de Instrumentação 

 Os instrumentos utilizados para as medições no laboratório são portáteis e 

robustas. Dentre os elementos utilizados para análise e registro de dados experimentais, 

encontra-se o amplificador, um condicionador de sinais e uma plataforma PXI, da 

National Instruments, baseada em PC para sistemas de medição e automação. Para a 

aquisição dos dadosum módulo (DAQ) multifuncional foi acoplado ao PXI que por 

possuir um driver compatível com o software LabVIEW, foi possível a transferência 

3,2 m 

16 m

mm 

 

20 m 

 

mm 

Acelerômetro 



51 

 

dos dados e posterior análise dos mesmos.  A Figura 5.13 mostra a bancada de 

equipamentos utilizados para leitura e armazenamento dos dados provenientes dos 

experimentos. A Figura 5.14 representa a sequência da aquisição dos sinais pelo sistema 

de instrumentação. 

 

 
 

Figura 5.13: Bancada de Instrumentação 

 

 

 

 
 

Figura 5.14: Representação esquemática do Sistema de Instrumentação utilizado. 
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6. Resultados Experimentais  

 

Toda estrutura tem a tendência de vibrar em determinadas freqüências, 

chamadas de freqüências naturais ou ressonantes. Cada freqüência natural está 

associada a uma determinada forma, chamada de forma modal. Quando uma estrutura 

vibra devido a uma carga dinâmica com uma freqüência que coincida com uma de suas 

freqüência naturais, esta enfrenta grandes deslocamentos e tensões. Esse fenômeno é 

conhecido como ressonância. Para sistemas não amortecidos, a ressonância causa, 

teoricamente, um movimento infinito. No entanto, o amortecimento coloca um limite na 

resposta das estruturas às cargas ressonantes (Soeiro, 2008). 

Um modelo real possui um número infinito de freqüências naturais. No entanto, 

um modelo de elementos finitos possui um número finito de freqüências naturais, igual 

ao número de graus de liberdade considerados no modelo. Porém, apenas alguns dos 

primeiros modos são necessários para a maioria das aplicações.  

Devido a estes fatores, antes de iniciar o estudo experimental da vibração 

induzida por escoamento interno, foi realizada a análise modal numérica de uma seção 

da tubulação de acrílico para a determinação das freqüências naturais dos modos de 

vibração da mesma através do software de análise por elementos finitos SolidWorks.  

A tubulação do aparato experimental é composta pela união, através de flanges, 

de dutos de 2 metros de comprimento. Esta peça de menor tamanho foi escolhida para a 

determinação das freqüências naturais do modelo, para seus primeiros modos de 

vibração. A Figura 6.1 mostra o duto a ser avaliado em quatro vistas diferentes: frontal, 

isométrica, direita e esquerda. 
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Figura 6.1 : Duto de 2 metros flangeado simulado no SolidWorks. 

 

 

As simulações foram realizadas para duas condições de inclinação do duto: no 

plano horizontal e inclinado em 8 graus. Ao todo foram realizados oito estudos de caso 

para as condições indicadas na Tabela 6.1. 

 

 

Tabela 6.1: Condições do duto para a análise modal numérica. 

Caso Horizontal Inclinado Com Flange Sem Flange Com Água Sem Água 

1 X   X  X 

2 X   X X  

3 X  X   X 

4 X  X  X  

5  X  X  X 

6  X  X X  

7  X X   X 

8  X X  X  
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As faces externas dos flanges foram fixadas, como forma de restrição do 

movimento, e foi imposto ao sistema o carregamento da aceleração da gravidade 

(9,81m²/s). A Figura 6.2 ilustra essas condições específicas no duto. 

 

 
 

Figura 6.2: Restrições e cargas na simulação. 

 

  

Para descobrir a malha mais adequada para o modelo, variou-se o tamanho dos 

elementos de 10 mm a 30 mm. Os resultados das freqüências para os 3 primeiros modos 

estão ilustrados nas tabelas. Podemos concluir a partir desses resultados que o tamanho 

da malha pouco interfere no resultado dos modos de vibração calculados para este 

modelo no SolidWorks.  

 

Caso 1 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

8 36,046 96,189 181,28 

10 36,053 96,21 181,32 

15 36,084 96,291 181,47 

20 36,149 96,46 181,76 

25 36,026 96,166 181,3 

30 35,436 94,575 178,94 
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Caso 2 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

8 24,914 68,063 131,78 

10 24,947 68,148 131,94 

15 25,003 68,287 132,18 

20 25,075 68,477 132,53 

25 25,198 68,794 133,14 

30 25,285 69,01 133,5 

 

Caso 3 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

8 34,177 91,603 173,48 

10 34,198 91,661 173,59 

15 34,198 91,657 173,58 

20 33,974 91,166 172,83 

 

Caso 4 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

Frequência (Hz) 

Modo 1 

10 25,298 69,113 133,82 

15 25,332 69,201 133,98 

20 25,387 69,347 134,25 

 

Caso 5 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

8 33,564 89,943 170,32 

10 33,575 89,972 170,37 
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15 33,606 90,056 170,54 

20 33,394 89,492 169,49 

25 33,011 88,627 167,95 

30 33,213 89,125 169,05 

 

Caso 6 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

8 34,176 91,601 0,01092 

10 34,197 91,656 0,01091 

15 34,197 91,656 0,01091 

20 33,99 91,179 0,01097 

 

 

 

 

 

 

Caso 7 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

8 34,176 91,601 0,01092 

10 34,197 91,656 0,01091 

15 34,197 91,656 0,01091 

20 33,99 91,179 0,01097 

Caso 8 

Tamanho do 

Elemento 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

Frequência 

Modo 1 

15 25,33 69,195 133,97 

20 25,384 69,341 134,24 
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O modelo simulado mais semelhante ao modelo real, onde os experimentos foram 

realizados, é o de Tubo de Acrílico Inclinado com Água. Na Tabela 6.2, estão listados 

dos resultados das freqüências naturais para os modos 1, 2 e 3 deste duto. 

 

Tabela 6.2: Frequências naturais para os modos de vibração 1, 3 e 5 do sistema de Tubo de 

acrílico inclinado com água e com flanges. 

Modo de Vibração Frequência 

1 25 

2 69 

3 134 

 

A Figura 6.32 ilustra o primeiro, terceiro e quinto modo de vibração do modelo 

estudado. 

 

 
 

Figura 6.32: 1°, 2° e 3° modos de vibração do modelo. 

 

 As propriedades do material de acrílico e da água aplicadas ao programa estão 

listadas na tabela 6.3.  

  

 

Tabela 6.3: Propriedades dos materiais do modelo. 
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 Acrílico  

Propriedades  Valor Unidades 

Coeficiente de Poisson 0,35 n/a 

Módulo de elasticidade 2.4e+009 N/m² 

Módulo de cisalhamento 8.9e+008 N/m² 

Massa Específica 1200 Kg/m³ 

Água 

Massa Específica 1000 Kg/m³ 

 

As freqüências naturais e suas formas modais correspondentes dependem da 

geometria, propriedades de material e condições de suporte. Os flanges que compõem a 

peça acima representada estão, no modelo real, apoiados nas cantoneiras que sustentam 

o sistema e estão fixados, também, nos dutos adjacentes face a face. No experimento 

realizado no laboratório, foi possível observar a freqüência do primeiro modo de 

vibração da tubulação para diferentes vazões monofásicas de água. Porém, a freqüência 

foi de 29Hz e não 25 Hz, como a encontrada na simulação. Como esses valores são 

muito próximos e devido a diferença de geometrias, massas e etc. entradas, pode-se 

afirmar que o resultado foi satisfatório. 

 
Figura 6.33: Frequência natural obtida através dos carregamentos bifásicos internos. 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados dos experimentos realizados no 

loop de vazão,já descrito no capítulo anterior, do Laboratório de Tecnologia Submarina 

da Coppe UFRJ.Foram realizados experimentos com fluxos monofásicos  bifásicos, 

sendo estes ar e água. 

 O objetivo dos experimentos aqui apresentados é relacionar qualitativamente a 
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vibração induzida pelo escoamento interno bifásico do tipo golfadas severas com 

variações nas vazões de líquido e gás que geram esse padrão de escoamento. 

 A vazão de água foi regulada através do inversor de frequências ligado a bomba, 

que indica a rotação da mesma em RPM (Rotações Por Minuto). Porém, as medidas de 

vazão são usualmente indicadas em metros cúbicos por hora (m³/h). Logo, para 

relacionar a rotação da bomba com a medida de vazão volumétrica, foram utilizados os 

resultados apresentados na Figura 1. 

 As medidas de vazão realizadas para obter a curva da bomba foram obtidas 

através da válvula de controle localizada na saída da bomba, correlacionando a rotação 

da bomba em RPM com a vazão monofásica de água. 
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Figura 6.1: Relação entre as vazões volumétricas em m³/h e a rotação da bomba em RPM 

 

 

 Na tabela 6.1, encontra-se a relação numérica entre as rotações da bomba que 

foram utilizadas nos experimentos e as respectivas vazões monofásicas que são geradas. 

 

 

Tabela 6.1: Relação numérica entre a rotação da bomba e a vazão medida na saída da bomba. 

Rotação da Bomba 

(RPM) 

Vazão Monofásica 

(m³/s) 
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200 6,59 

250 6,97 

300 7,22 

350 7,49 

400 7,79 

450 8,11 

  

 

 

 Para análise vibração induzida na tubulação devido ao fluxo interno bifásico, 

utilizou-se as Transformadas de Fourier para melhor visualização dos dados aquisitados. 

Porém, o fenômeno de vibração aqui avaliado é estocástico e a Transformada de Fourier 

não é o método mais adequado de análise para estes tipos de sinais, pois ela não fornece 

qualquer informação sobre a forma como as frequências variam ao longo do tempo.

  

 Assim, uma alternativa para a análise tempo-freqüência é a STFT, que pode ser 

usadano lugar da Transformada de Fourier. STFT(Short-Time Fourier Transform) é a 

sigla para Transformada de Fourier de curta duração, queé um método utilizado para a 

análise de sinais não estacionários. Em essência, ela extrai vários quadros de sinais com 

uma janela que se move ao longo do tempo. Se a janela de tempo for suficientemente 

estreita, cada quadro extraído pode ser visto como estacionário, de modo que as 

transformadas de Fourier podem ser usadas. Como a janela se move ao longo do eixo do 

tempo, a relação entre a variação de frequência e do tempo pode ser identificada.  

 A Figura 6.2 exemplifica que para uma dada vazão de fluxo bifásico, o espectro 

não é estacionário em diferentes momentos da análise em tempo real da vibração do 

duto. Apesar de o gráfico ser meramente ilustrativo, podemos perceber que para as 

mesmas condições impostas de vazão bifásica, o espectro varia com o tempo. Essa 

análise dinâmica foi feita com o objetivo de ilustrar em um gráfico em duas dimensões a 

inconstância do espectro e a necessidade que há de fazer uma análise temporal da 

aquisição. 
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Figura 6.2: Espectro de frequências um minuto após a cauda do pistão passar pela base do 

trecho vertical. 

 

 Com base nessa teoria, fez-se a análise STFT dos sinais aquisitados através do 

Software Origin 8.5. Através dessa análise criamos gráficos em 2 e em 3 dimensões 

para melhor entendimento e visualização dos resultados não estacionários. 

 Os dados extraídos através do acelerômetro são aquisitados e gravados no 

LabVIEW em termos de voltagem(V) em função do tempo(s).Cada volt de saída tem 

uma correspondente medida em aceleração, que é especificada em gravidade(g).Por 

esse motivo,a calibração do acelerômetro foi necessária. 

 O primeiro teste foi realizado com o motor da bomba desligado para saber quais 

eram as influências dos fenômenos externos sobre a vibração do sistema, sem vazão 

monofásica ou bifásica, apenas com os tubos cheios de água, uma vez que o sistema 

construído no laboratório não possui amortecedores.  A Figura 6.3 mostra a análise dos 

picos do espectro de frequências exportada da tela do LabVIEW Signal Express feita 

com a bomba de água desligada. 
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Figura 6.3: Espectro de freqüências com o motor da bomba desligado sobre a tubulação com 

água. 

 

 

 

 Pode-se concluir com essas informações que o sistema está sendo excitado por 

forças externas, que geram picos em freqüências características que estarão presentes 

em quase todos os gráficos resultantes da análise da vibração deste trabalho com vazão 

de ar e água no sistema. Esses picos poderão ser subtraídos dos próximos gráficos, uma 

vez que o que estamos buscando é a relação entre o regime de Intermitência Severa e a 

vibração do sistema, e esses picos não são de influência direta do escoamento e sim 

resultantes de excitações externas. 

 A análise STFT desse sistema com a bomba desligada, Figura 6.4, mostra 

claramente que há uma contínua influência externa no sistema, pois o espectro de 

freqüências se mostram contínuos no tempo. Este fato valida que o espectro da Figura 

6.3 é contínuo no tempo e que estas excitações podem ter diferentes origens, uma vez 

que o laboratório se encontra em um local onde diversas máquinas são usadas ao 

mesmo tempo, desde ares condicionados até motores de grande potência, o que 

certamente influencia no sistema. 



63 

 

 
 

Figura 6.4: Análises STFT em 2D a partir de dados com o motor da bomba desligado sobre a 

tubulação com água. 

 

 A Figura 6.5, mostra a distribuição de freqüências da Figura 6.4, adicionando-se 

sua amplitude no eixo z.   

 
Figura 6.5: Análises STFT em 3D a partir de dados com o motor da bomba desligado sobre a 

tubulação com água. 

 

 

 Para ilustrar o quanto as análises em função da freqüência são mais simples e 

explicativas do que as análises feitas em função do tempo, a Figura 6.6 ilustra a mesma 

aquisição das Figuras 6.4 e 6.5 em função do tempo. Com base nessas informações em 



64 

 

função do tempo, pouco se pode obter de informações relevantes para este caso. 
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Figura 6.6: Aceleração da tubulação a partir de dados com o motor da bomba desligado sobre a 

tubulação com água. 

Para a análise da relação entre a vibração da tubulação e a ocorrência da 

intermitência severa, que só ocorre em condições específicas de vazão de gás e de 

líquido, foi necessário a realização de muitos experimentos.  

 Por não possuirmos equipamentos de medição de velocidade superficial de gás e 

água separadamente, não foi possível a construção desses mapas a partir de dados 

experimentais, para o circuito construído. Porém utilizamos a interpretação visual da 

ocorrência de intermitência, visto que os dutos são transparentes e de acrílico e através 

do mapa teórico construído com base no modelo numérico de Taitel et al.(1986) para 

este aparato experimental, Figura 6.7. 
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Figura 6.7: Mapa de Escoamento teórico desenvolvido por Su Jian (2013). 

 

 

 

 Para identificar as melhores vazões e condições de ocorrência de golfadas na 

geometria deste sistema e com os fluidos de trabalho ar e água, manteve-se a injeção de 

ar no sistema constante e variou-se a vazão de saída da bomba. Os resultados foram 

satisfatórios e estão ilustrados na Figura 6.8. É possível perceber as principais 

características do regime de golfadas, como as grandes flutuações na pressão e nas 

vazões bifásicas medidas pelos medidores na base do duto inclinado.  

 Pode-se notar, também, que essas flutuações tendem a diminuir com o aumento 

da vazão da bomba, isto é, a intermitência do fluxo diminui com o aumento da vazão de 

água. Este fato está de acordo com os experimentos realizados por outros autores, já 

mencionados neste projeto, que mostraram em seus mapas de padrões de escoamento 

que para vazões de água maiores que um determinado valor, não produziriam mais 

golfadas e sim bolhas dispersas e que para vazões de ar maiores que um certo valor, o 

padrão de golfadas passa para o estratificado ondulado. 
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Figura 6.8: (a) Condições de vazões bifásicas e (b) Pressões, ambas medidas na base da 

tubulação inclinada, para diferentes vazões monofásicas, medidas na saída da bomba. 

 

 

 Podemos observar pela Figura 6.8 (a)e (b) que as condições impostas nos 

experimentos deste projeto, com vazão monofásica medida na saída da bomba variando 

de 6,97 m³/s até 8,11 m³/s e pressões de ar de 40 psi e 50 psi, produzem as golfadas que 

irão gerar as vibrações na tubulação. 

 A partir dessas condições de trabalho, conseguimos observar bem as 

características das golfadas severas como a interrupção de produção de líquido alternada 

com intenso fluxo de líquido e gás, o Blowout, no separador e a formação do pistão e a 

contração e expansão do gás tamponado pelo líquido. As pressões de 40 psi e 50 psi 

foram escolhidas, pois são as que geram melhores condições de visualização das 

golfadas e pelo fato dos períodos de ocorrência deles (T), serem curtos o suficiente para 

a gravação dos dados. Para pressões de ar menores que 40 psi, o tempo para a formação 

dos pistões chegaram até 20 minutos, dificultando o processo de aquisição. Isso pode 

ser verificado nos experimentos realizados e apresentados na Figura 6.9, esta mostra 

que quanto menor a vazão de ar, maior o período de formação da golfada para uma 

mesma vazão de água e quanto maior a vazão de ar, menor o período de formação. 

 

(a) (b) 
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Figura 6.9: Períodos de Golfadas para diferentes vazões de ar e água. 

  

 

 Impondo as condições de escoamento e fazendo a aquisição dos resultados, os 

dados do espectro foram exportados da tela do LabVIEW para o excel, um minuto após 

a cauda do pistão passar pela base do duto vertical. Cerca de 30 segundos depois, após a 

bolha de ar empurrar todo a coluna de água para o separador, um novo pistão passa a se 

formar no duto inclinado e o ar volta a ser comprimido ao tentar escoar pelo duto. O 

objetivo do experimento foi gravar a vibração que é gerada na tubulação inclinada 

durante a golfada e no início da formação do novo pistão, pois foram nesses momento 

onde observou-se a maior vibração induzida. 

 Os gráficos das Figuras 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 mostram as respostas no tempo 

para as acelerações do tubo obtidas para diferentes a rotações da bomba e com as 

pressões de ar variando. 
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Figura 6.10: Respostas no tempo para as acelerações do tubo com vazão bifásica de 6,97m³/s 

(250rpm da bomba.) 

 

 
Figura 6.11: Respostas no tempo para as acelerações do tubo com vazão bifásica de 7,22 m³/s 

(300rpm da bomba). 
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Figura 6.12: Respostas no tempo para as acelerações do tubo com vazão bifásica de 7,49m³/s 

(350rpm da bomba.) 

 

 

 

Figura 6.13: Respostas no tempo para as acelerações do tubo com vazão bifásica de 7,79m³/s 

(400rpm da bomba.) 
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 A análise STFT desses mesmos dados mostra com melhor clareza as frequências 

excitadas na tubulação e a as amplitudes em dB, como mostram as Figuras 6.14 à 6.17. 

 As Figuras 6.14 e 6.15 representam a análise STFT de um fluxo monofásico 

laminar para a rotação da bomba de 250rpm e sem injeção de ar, isto é, 0psi de injeção 

no misturador de ar. 

 

Figura 6.14: Gráfico STFT no tempo , na frequência e amplitude para fluxo monofásico de 

água. A legenda ilustra as amplitudes em dB. 

 

 

Figura 6.15: Gráfico STFT em 3D no tempo , na frequência e amplitude para fluxo monofásico 

de água. A legenda ilustra as amplitudes em dB. 

 

 As Figuras 6.16 e 6.17 são as análises STFT da vibração induzida pelo 

escoamento de água a uma vazão de 6,27 m³/s e de ar com pressão de injeção no 

misturador de 40psi, compondo um fluxo bifásico. 
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Figura 6.16: Gráfico STFT no tempo , na frequência e amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de 6,27  m³/s e pressão de 40 psi na entrada do sistema.  

 

 

Figura 6.17: Gráfico STFT em 3D no tempo , na frequência e amplitude para fluxo bifásico de 

ar e água com vazão média de 6,27 m³/s e pressão de 40 psi na entrada do sistema. 

 

 

 A partir das Figuras 6.16 e 6.17 de análise STFT, nota-se que entre os instantes 

de 30s e 50s as amplitudes são evidentemente maiores do que nos outros instantes e 

também mais evidentes do que no fluxo monofásico representados nas Figuras 6.14 e 

6.15. Estes gráficos representando o escoamento bifásico de golfadas severas mostram 

muito bem o que foi observado durante os experimentos. São nesses instantes que o 

pistão de líquido acumulado na base do duto vertical está em formação e cresce 
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próximo ao acelerômetro montado na tubulação, Figura 6.18. 

 

 

Figura 6.18: Formação do Pistão de líquido próximo ao acelerômetro montado. 

 

 

 

 Esse fenômeno é turbulento devido a velocidade do líquido que chega da bomba 

e se acumula na base do trecho inclinado e que se mistura ao ar cada vez mais 

comprimido, que por sua vez tenta fluir para o trecho vertical. Estes fatores juntos 

geram uma intensa vibração na tubulação que pode ser vista pelas faixas em vermelho 

mais intenso nesses gráficos.  

 As Figuras 6.19 e 6.20 também são as análises STFT para o fluxo bifásico ar e 

água, porém para a injeção de ar no misturador de 50psi. Essa combinação de vazões 

gera o padrão de golfadas severas e os dados foram aquisitados no instante representado 

na Figura 6.18. 

 

Figura 6.19: Gráfico STFT no tempo , na frequência e amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de 6,27  m³/s e pressão de 50 psi na entrada do sistema . 
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Figura 6.20: Gráfico STFT em 3D no tempo, na frequência e amplitude para fluxo bifásico de ar 

e água com vazão média de 6,27 m³/s e pressão de 50 psi na entrada do sistema.  

 

 

 A partir dos resultados apresentados até o momento podemos observar que para 

uma vazão de água constante na saída da bomba de 6,27 m³/s, quando aumentamos a 

pressão de ar de 0psi para 40psi e em seguida para 50psi de pressão no misturador de ar, 

as amplitudes das transformadas aumentam consideravelmente para o instante de 

formação do pistão. Logo, em uma análise de vibração em tempo real é possível 

visualizar a ocorrência da formação do tampão de líquido, observando a magnitude da 

Transformada de Fourier a cada instante. 

 Para ilustrar a crescente magnitude provenientes do aumento da pressão de 

injeção de ar , a Figura 6.21mostra a comparação entre as maiores magnitudes para cada 

combinação de pressão e vazão da bomba no instante em que o pistão de água se forma 

perto do acelerômetro (Figura 6.18). Essa Figura ilustra muito bem a diferença nas 

magnitudes mencionadas no momento de maior vibração da tubulação. 
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Figura 20: Espectro de frequências no momento em que há maior vibração pelo escoamento 

bifásico de ar e água. 

 

 

 
 

Figura 6.21: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de 7,22  m³/s e pressão de 0 psi na entrada do sistema. 
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Figura 6.22: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de de 7,22  m³/s e pressão de 40 psi na entrada do sistema. 

 

 

Figura 6.23: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico 

de ar e água com vazão média de de 7,22  m³/s e pressão de 50 psi na entrada do 

sistema. 

 

 

 

Figura 6.24: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de  7,49 m³/s e pressão de 0 psi na entrada do sistema. 
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Figura 6.25: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de 7,49 m³/s e pressão de 40 psi na entrada do sistema. 

 

 

 

 
 

Figura 6.26: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de  7,49 m³/s e pressão de 50 psi na entrada do sistema. 
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Figura 6.27: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de  7,79 m³/s e pressão de 0 psi na entrada do sistema. 

 

  

Figura 6.28: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de 7,79  m³/s e pressão de 40 psi na entrada do sistema. 

 

 
 

Figura 6.29: Gráficos STFT no tempo, na frequência e na amplitude para fluxo bifásico de ar e 

água com vazão média de  7,79 m³/s e pressão de 50 psi na entrada do sistema. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Vibrações induzidas por escoamento, do inglês Flow-induced Vibrations (FIV), 

ocorrem diariamente na indústria de petróleo em tubulações responsáveis por conduzir 

fluídos monofásicos e multifásicos compostos por óleo, água e gás. As características e 

conseqüências dessas vibrações dificilmente são previstas na fase de projeto dos 

sistemas de condução de fluído e isto constantemente ocasiona falhas estruturais nas 

tubulações devido à fadiga do material. 

Este trabalho propôs a investigação experimental preliminar qualitativa do 

fenômeno de vibrações induzidas por escoamento bifásico de água e gás sob o regime 

de golfadas num circuito hidráulico experimental composto por 120 metros 120 metros 

de tubulação em PVC e acrílico transparente. A região de interesse para este estudo é 

composta por uma seção de 15 metros de comprimento, inclinado em 8 graus seguido 

por uma seção vertical de 20 metros de altura com diâmetro interno de 3 polegadas ou 

76,2 milímetros montadas com tubos de acrílico transparente. 

 Primeiramente, foi realizada uma análise modal numérica de uma seção da 

tubulação de acrílico flangeada com as bordas fixas através do programa comercial 

SolidWorks. As freqüências e os modos de ressonância teóricos desta seção foram 

obtidos de modo a determinar a melhor faixa de frequências a serem analisadas durante 

os experimentos. Através dos experimentos com escoamento monofásico para 

diferentes vazões de água, foi possível constatar uma ótima proximidade da freqüência 

natural obtida experimentalmente com a obtida numericamente para o primeiro modo de 

vibração de uma seção da tubulação. 

Através de ensaios experimentais em branco com a tubulação cheia de líquido 

em repouso, constatou-se a presença de vibrações geradas naturalmente pelas atividades 

cotidianas do pátio de testes do LTS e laboratórios vizinhos. As freqüências 

características desses ruídos estiveram presentes na maioria dos resultados 

apresentados.  

O trabalho analisou o fluxo de golfadas severas em 12 condições de escoamento 

com diferentes vazões de líquido de 6,97 até 7,79 m³/s e injeção de gás com pressões de 

50, 40 e 0 psi. Foi possível constatar com estes resultados que a vibração atingiu valores 

de amplitude de até 32 dB no caso mais severo com a combinação de vazão de água de 
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6,97 m³/s e 50 psi de injeção de ar constatando que neste conjunto de experimentos a 

condição de vibração mais severa foi obtida com a condição de maior escorregamento 

(S). 

Conclui-se que este trabalho representou um ótimo ponto de partida para o novo eixo de 

pesquisa do Laboratório de Tecnologia Submarina da COPPE/UFRJ relacionado a 

vibrações induzidas por escoamento bifásico interno em dutos. Os resultados obtidos 

servirão  para alimentar modelos numéricos de pesquisas futuras do grupo e para balizar 

futuros experimentos com outros regimes de escoamento. 
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