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RESUMO 

Este projeto foi desenvolvido com a finalidade de avaliar experimentalmente 

metodologias empíricas apresentadas ao longo do curso de graduação, envolvendo conceitos de 

áreas como vibração, termociências e mecânica dos fluidos. Este trabalho de conclusão de curso 

foi idealizado a partir da construção e desenvolvimento de uma plataforma, na qual é aplicada 

uma vibração externa forçada a um escoamento horizontal bifásico ar-água interno a uma 

tubulação com diâmetro interno de 6,6 mm e 10,0 mm. A construção da plataforma possui peças 

usinadas nos laboratórios da Universidade Federal Fluminense e perfis estruturais e 

equipamentos comerciais adquiridos para exercer a função desejada no projeto. Para a validação 

da metodologia utilizada, foram realizados experimentos utilizando escoamento monofásico 

mediante comparação de resultados experimentais e estimativas teóricas. Após a verificação da 

metodologia, foram realizados experimentos com escoamentos bifásicos de água e ar, no qual 

definiu-se previamente um modelo teórico de referência para verificação da perda de pressão, 

exposta a diferentes frequências de vibração forçada ou em sua ausência, e também variando 

as vazões das fases, o que implica na variação das velocidades superficiais das fases, para o 

tubo com diâmetro interno 6,6 mm  na faixa entre 0,14 m/s e 0,18 m/s para a velocidade 

superficial da fase líquida e entre 0,02 m/s a 0,33 m/s, para a velocidade superficial da fase 

gasosa, já para o tubo com diâmetro interno 10,0 mm, a variação foi na faixa entre 0,05 m/s e 

0,35 m/s para a velocidade superficial da fase líquida e entre 0,04 m/s a 0,45 m/s para a 

velocidade superficial da fase gasosa. Baseando-se no conceito de fração de vazio segundo o 

modelo homogêneo. Os resultados apresentados apontam para uma tendência de coalescência 

das bolhas de ar com o aumento da frequência, acarretando em alguns casos a transição do 

padrão de escoamento. Por outro lado, os resultados das perdas de pressão se distanciaram em 

alguns pontos de análise do resultado previsto por Lockhart e Martinelli devido à influência de 

erros tanto de projeto quanto de equipamentos, bem como em eventual distinção das condições 

operacionais deste estudo e dos utilizados no desenvolvimento do modelo. Por fim, vale 

destacar a validação da metodologia e possível aplicação em futuros projetos, assim como a 

verificação do impacto da vibração no padrão de escoamento. Portanto há a oportunidade de 

melhorar os erros destacados no projeto e assim obter resultados mais satisfatórios para a perda 

de pressão e aprofundamento dos reais efeitos da alteração do padrão de escoamento. 

Palavras-chave: Escoamento bifásico, vibração forçada, perda de carga. 
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ABSTRACT 

 

This project was developed with the purpose of experimentally using empirical 

methodologies presented during graduation course, including concepts from subjects such as 

dynamics, thermosciences and fluid mechanics. This project was conceived from the 

construction and development of a platform, in which a forced external vibration is applied to 

a two-phase water-air horizontal flow inside a differents pipes with an internal diameter of 6,6 

mm and 10,0 mm. The construction of the platform has parts machined at Universidade Federal 

Fluminense and structural supports and commercial equipment acquired to perform the desired 

function in the project. For the validation of the methodology used, experiments with single-

phase flow of water were performed and the results were compared with predictive methods 

available in the open literature. Subsequently, experiments were carried out with two-phase 

flows of water and air, in which a theoretical reference model was previously defined for 

checking pressure loss, exposed to different frequencies of forced vibration or in its absence, 

and also varying the flow rates of the phases which implies the variation of the surface speeds 

of the phases, for the tube with an internal diameter of 6.6 mm in the range of 0.14 m/s and 0.18 

m/s for the superficial speed of the phase liquid and between 0.02 m/s to 0.33 m/s, for the 

superficial velocity of the gas phase, whereas for the tube with an internal diameter of 10.0 mm, 

the variation was in the range between 0.05 m/s and 0. 35 m/s for the superficial velocity of the 

liquid phase and between 0.04 m/s and 0.45 m/s for the superficial velocity of the gas phase. 

Based on the concept of homogeneous void fraction model. The results presented indicate a 

tendency of air bubbles coalescence with increasing frequency, causing in some cases a flow 

pattern transition. On the other hand, the pressure loss results presented significant difference 

in comparison with predictions by Lockhart and Martinelli method due to the influence of both 

design and equipment errors, as well as possible differences in the operational conditions and 

the conditions used to develop the method. Finally, it is worth highlighting the validation of the 

methodology and possible application in future projects, as well as the verification of the impact 

of vibration on the flow pattern. Therefore, there is an opportunity to improve the errors 

highlighted in the project and thus obtain more satisfactory results for the pressure loss and 

deepening of the real effects of changing the flow pattern. 

Keywords: Two-phase flow, forced vibration, pressure loss. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande parte das indústrias no mundo trabalham com pelo menos um tipo de fluido 

em seus processos de fabricação, seja como agente principal da produção, como na extração de 

petróleo e seus gases, ou como agente secundário, na utilização de fluidos hidráulicos de 

atuação de válvulas ou em trocadores de calor em processos de refrigeração. Sendo assim, 

inicialmente define-se um fluido como uma substância que se deforma continuamente sob a 

aplicação de uma tensão de cisalhamento (tangencial), não importando o quão pequena seja a 

sua magnitude. Como o movimento do fluido é contínuo sobre a aplicação dessa tensão, 

definimos um fluido também como uma substância que não sustenta uma tensão de 

cisalhamento quando em repouso (Fox et al., 2014).  

Para conseguirmos compreender e estudar o comportamento dos fluidos é necessário 

avaliar algumas propriedades básicas do seu escoamento, por exemplo, composição de fases, 

perfil velocidade, vazão, pressão, tensões de cisalhamento e temperatura. Outra forma de 

nomear a movimentação dos fluidos é chamando-a de escoamento.   

A fase de um escoamento é definida como um estado da matéria cuja as propriedades 

físicas e químicas são homogêneas (Modell, 1974). Escoamentos monofásicos, portanto, são 

aqueles nos quais independente da composição química do fluido, apresenta apenas uma fase 

visualmente distinguível por microscópio. Dessa forma, um escoamento simultâneo de água 

líquida e vapor d’água é um escoamento bifásico de uma única substância. 

Escoamentos bifásicos são encontrados em diversas aplicações industriais suportando 

o funcionamento de equipamentos. No caso de trocadores de calor de ciclos de refrigeração, o 

objetivo é a obtenção de elevados coeficientes de transferência de calor, pois desta forma podem 

ser utilizados equipamentos mais compactos, o que possibilita a redução de custos de produção. 

Nestes sistemas é comum realizar a propulsão do escoamento com o uso de bombas ou 

compressores que devido às características intrínsecas à sua construção e funcionamento, 

causam vibração na tubulação na qual o escoamento ocorre. A imposição de vibração forçada 

a escoamentos bifásicos é considerada uma técnica ativa de intensificação de transferência de 

calor conforme discutido por Bergles (1997, 1999 e 2011). Em estudos realizados por 

Kariyasaki (2003) e Chen e Hibiki (2017), observa-se que a ocorrência de vibração externa 

exerce grande influência no padrão de escoamento no interior de canais, sendo este 

caracterizado pela disposição espacial entre as fases no interior do canal (Ishi e Hibiki, 2006), 
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e conforme discutido por Nangia (1967), o coeficiente de transferência de calor é influenciado 

pelo padrão de escoamento. Existem diversas classificações realizadas por diferentes 

pesquisadores, no entanto a classificação utilizada neste estudo foi a de Nevers (1991), na qual 

a divisão é feita de acordo com a geometria da interface entre as fases, nomeadas como 

escoamento separado, misto (transicional) ou disperso.  

Pela vista dos sistemas vibratórios, estes ocorrem quando um corpo ou sistema se 

desloca de sua posição de equilíbrio e a partir dos efeitos de forças de restituição ultrapassa esta 

posição, gerando um movimento oscilatório. Além disso, podemos nomear alguns parâmetros 

comuns nestes sistemas. Um ciclo é verificado a partir do deslocamento até o fim do movimento 

de retorno, no qual o sistema passa a sua posição original. Podemos definir como período de 

vibração o intervalo de tempo de um ciclo, a frequência como o número de ciclos por unidade 

de tempo e a amplitude de vibração como o deslocamento máximo do sistema a partir da 

posição de equilíbrio. 

Dentro dos estudos sobre sistemas vibratórios, ocorrem subdivisões associadas aos 

tipos de componentes presentes (vibrações amortecidas ou não-amortecidas), graus de liberdade 

(variando o número de direções de deslocamento), e ao tipo de objeto (sistemas simples ou 

contínuos). Vibrações amortecidas tem como característica a presença de componentes 

dissipadores de energia, amortecedores associados a molas, diminuindo assim os impactos e os 

efeitos causados pela vibração. No caso das vibrações não-amortecidas, em geral o sistema é 

composto somente por um conjunto de molas. Dentro de sistemas simples, o grau de liberdade 

está relacionado com a quantidade de diferentes direções no qual o sistema pode se deslocar, 

em geral um grau de liberdade se aplica a um objeto sólido, enquanto mais graus ocorrem 

quando existem uma associação de objetos por meio de molas e/ou amortecedores, variando os 

efeitos em cada um deles. Em sistemas contínuos é estudado a vibração em infinitos graus de 

liberdade, como por exemplo em cordas e barras. 

Desta forma, observa-se a importância de entender os efeitos de vibrações forçadas 

sobre escoamentos bifásicos. O presente estudo tem por objetivo o desenvolvimento, 

construção e análise de sistema composto por plataforma vibratória com controle de frequência, 

amplitude e direção de vibração, que atua em um sistema de escoamento de fluido. A finalidade 

desta plataforma é servir como suporte e fonte de excitação mecânica para a seção de teste na 

qual serão feitos experimentos de padrão de escoamento durante escoamento bifásico gás-

líquido, buscando analisar os efeitos das vibrações forçadas sob a qual a tubulação está 

submetida de acordo com determinados parâmetros termo hidráulicos. 
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 OBJETIVOS 

Este projeto de pesquisa tem como principal objetivo avaliar as influências de 

vibrações forçadas no padrão de escoamento e perda de pressão de fluidos bifásicos em canais 

fechados. Os seguintes objetivos específicos podem ser citados: 

• Projeto e construção de plataforma vibratória com controle de frequência, 

amplitude e direção; 

• Realização de campanha experimental para determinação de padrões de 

escoamento durante escoamento bifásico água-ar a pressão atmosférica em 

condições com e sem vibrações; 

• Análise de resultados e comparação entre diferentes diâmetros, vazões e 

frequências de vibração. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 VIBRAÇÃO 

As vibrações são flutuações em sistemas mecânicos ou estruturais em torno de uma 

posição de equilíbrio. Elas têm início quando um elemento de inércia se desloca de sua posição 

de equilíbrio devido a uma energia aplicada ao sistema por uma fonte externa. Uma força ou 

momento restaurador atua no elemento puxando-o de volta para o equilíbrio, estabelecendo 

movimentos que se repetem, formando ciclos (Kelly, 2000). O balançar de um pêndulo e o 

movimento de uma corda de violão ao ser dedilhada são exemplos típicos de vibração.  

Em geral, um sistema vibratório compreende um meio para armazenar energia 

potencial (mola ou elasticidade), um meio para armazenar energia cinética (massa ou inércia) e 

um meio de dissipação gradual de energia (amortecedor). Dessa forma, um sistema em vibração 

envolve a transferência alternada de energia potencial para cinética e vice-versa, o que é 

chamado de sistema massa-mola. Se também houver um amortecedor no sistema, este é 

chamado de sistema massa-mola-amortecedor, em que determinada quantidade de energia é 

dissipada a cada ciclo de vibração e há a necessidade de adicionar uma fonte externa caso se 

deseje manter o regime de vibração (Rao, 2010). 

Alguns conceitos importantes devem ser destacados na caracterização de um sistema 

vibratório. O grau de liberdade (GDL) de um sistema é o número mínimo de coordenadas 

independentes requeridas para determinar completamente as posições de todas as partes de um 

sistema a qualquer instante de tempo. O pêndulo simples mostrado na Figura 2.1 (a) e o sistema 

massa-mola em (b), por exemplo, são sistemas de 1 GDL, já que podem ter suas posições 

definidas apenas por um parâmetro, x ou 𝜃𝜃 no primeiro caso e apenas x no segundo caso. Já no 

sistema representado na Figura 2.1 (c), o sistema tem 2 GDL e necessita das coordenadas 

𝑥𝑥1 𝑒𝑒 𝑥𝑥2 para localização dos corpos. As coordenadas necessárias para descrever o movimento 

de um sistema são chamadas de coordenadas generalizadas e são normalmente denotadas por 

𝑞𝑞1, 𝑞𝑞2, …, podendo ser cartesianas ou não cartesianas (Rao, 2010). 
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Figura 2.1 - Exemplos de sistemas oscilatórios (RAO, 2010) 

O método de análise utilizado para resolver problemas matemáticos resultantes de 

sistemas vibratórios depende de determinado número de fatores. Um sistema com finitos GDL 

é chamado de sistema discreto e é solucionado por equações diferenciais ordinárias, enquanto 

um com infinitos GDL é um sistema contínuo determinado por equações diferenciais parciais. 

Na realidade, todos os sistemas são contínuos, mas considerações de partícula e corpo rígido 

são geralmente assumidas para aproximar sistemas contínuos e resolvê-los como sistemas 

discretos (Kelly, 2000). Isto porque, os métodos analíticos para lidar com sistemas contínuos 

são limitados apenas a casos específicos. Assim, na prática, grande parte dos sistemas são 

estudados, tratando-os como massas, molas e amortecedores finitos concentrados, obtendo 

resultados mais precisos na medida direta em que se utiliza maiores GDL (Rao, 2010). 

Outra classificação possível é entre livre ou forçada. A vibração livre é aquela em que 

após um distúrbio no sistema, a fonte de excitação inicial externa é removida e o sistema vibra 

por si só, como no caso de pêndulos. Em contrapartida, a vibração forçada é quando o sistema 

está sobre influência de forças externas, como motores elétricos, por exemplo (Singh, 2001). 

A vibração ser ou não amortecida depende da presença ou não de um amortecedor, ou 

seja, algum elemento no sistema que provoque dissipação de energia. Outra classificação é se 

todos os componentes básicos de um sistema vibratório (massa, mola e amortecedor) se 

comportarem linearmente, a vibração é dita linear, caso contrário é não linear. Para a vibração 

linear, o princípio de superposição é válido e as equações diferenciais são bem desenvolvidas, 

o que não ocorre para a não linear (Rao, 2010). 
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Um dos elementos principais de um sistema vibratório, a mola é um tipo de elo 

mecânico cuja massa e amortecimento são considerados desprezíveis. Além disso, uma força 

de reação é desenvolvida na mola sempre que há um movimento relativo entre suas duas 

extremidades, de modo que a força da mola é dada pela equação (2.1), onde F é a força da mola, 

k é a rigidez da mola e x sua deformação (Rao, 2010): 

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑥𝑥  (2.1) 

Em muitas aplicações práticas são necessárias mais de uma mola associadas em série 

ou em paralelo. Para tanto, é possível calcular a constante elástica equivalente da associação de 

molas para se obter os parâmetros equivalentes do sistema. Assim, considera-se que a 

associação das molas pode ser substituída por uma única mola com a rigidez equivalente 

calculada, sem alterações no sistema, considerando molas de mesmo tipo (Rao, 2010). A 

relação de rigidez equivalente para molas em paralelo, como mostrado na equação (2.2), é 

derivada do fato do deslocamento individual das molas ser idêntico ao deslocamento do sistema. 

De forma semelhante, para as molas em série tem-se que a soma dos deslocamentos individuais 

de cada mola representa o deslocamento total do sistema, resultando na relação da equação (2.3) 

abaixo (Kelly, 2000): 

Molas em paralelo: 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 + ⋯+ 𝑘𝑘𝑛𝑛  (2.2) 

Molas em série: 1
𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1
𝑘𝑘1

+ 1
𝑘𝑘2

+ ⋯+ 1
𝑘𝑘𝑛𝑛

 (2.3) 

A mola é um componente amplamente conhecido em sistemas de vibração devido à 

sua propriedade de reagir a uma força externa e permitir que o movimento se perpetue na 

ausência de forças externas dissipadoras de energia. O movimento oscilatório pode se repetir 

regularmente no tempo, como no caso de um pêndulo, ou irregularmente, como durante um 

terremoto. Quando os intervalos de tempo são iguais trata-se de um movimento periódico, em 

que o tipo mais simples é o movimento harmônico. A equação que rege a posição x de um corpo 

no instante de tempo 𝑡𝑡 em movimento harmônico é dada por (2.4), em que A é a amplitude de 

vibração, 𝜔𝜔 a velocidade angular do corpo e 𝜙𝜙 o ângulo de fase (Rao, 2010). 
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𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙)  (2.4) 

Antes de prosseguir, a definição de alguns conceitos é pertinente neste momento. Um 

ciclo é uma revolução completa em um deslocamento angular ou, para o movimento de um 

corpo vibratório, é o caminho percorrido pelo corpo da sua posição de equilíbrio para sua 

amplitude em um sentido, retorna ao equilíbrio, então para a amplitude em outro sentido e, por 

fim, retorna ao equilíbrio novamente (Rao, 2010).  

A amplitude é definida pelo máximo deslocamento de um corpo vibratório em relação 

à sua posição de equilíbrio. O chamado período de oscilação (𝜏𝜏) é o tempo de duração de um 

ciclo completo de movimento denotado por (2.5), onde 𝜔𝜔 é a velocidade angular medida em 

radianos por segundo (Rao, 2010): 

𝜏𝜏 = 2𝜋𝜋
𝜔𝜔

  (2.5) 

A frequência de oscilação f, ou apenas frequência, representa o número de ciclos por 

unidade de tempo, é medida em ciclos por segundo (Hz) e é relacionada à velocidade angular 

como indicado abaixo em (2.6) (Rao, 2010): 

𝑓𝑓 = 1
𝜏𝜏

= 𝜔𝜔
2𝜋𝜋

  (2.6) 

Já a frequência natural (𝜔𝜔𝑛𝑛) é aquela em que um sistema não amortecido oscila 

quando nenhuma força externa atua no sistema após dada a perturbação inicial. No geral, um 

sistema de n GDL tem n frequências naturais distintas. É expressa em rad/s ou Hz como (Singh, 

2001): 

𝜔𝜔𝑛𝑛 = �𝑘𝑘
𝑚𝑚

  (2.7) 

 VIBRAÇÃO FORÇADA EM TUBOS 

A vibração em sistemas mecânicos com escoamento de fluidos em tubulações está 

presente em grande parte da indústria de diversos setores por ser algo inerente ao processo, vide 

uso de bombas, compressores, válvulas e atuadores que funcionam à base de componentes 

móveis. A frequência de vibração de um sistema, portanto, deve ser controlada para evitar danos 
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aos equipamentos, catástrofes ambientais, lesões ou morte do pessoal envolvido na operação. 

No geral, a excitação excessiva é indesejada, pois acelera o processo de falha por fadiga, 

aumenta as folgas existentes e reduz o torque em fixadores móveis, o que diminui a vida útil 

das peças e aumenta a necessidade de manutenção (Rao, 2010). 

A literatura está repleta de acontecimentos de falhas em sistemas relativos a efeitos de 

ressonância, o qual ocorre quando a frequência natural do sistema ou equipamento coincide 

com a frequência de excitação externa, resultando em altas amplitudes de vibração. Por isso, 

devido aos efeitos devastadores que as vibrações podem causar em máquinas ou estruturas, os 

testes de vibração tornaram-se um procedimento padrão no desenvolvimento da maioria dos 

sistemas de engenharia (Rao, 2010).  

No entanto, dependendo da forma como a vibração é aplicada e controlada, acredita-

se ser possível aumentar a eficiência térmica de um sistema. De acordo com Chen e Hibiki 

(2017), a vibração forçada influencia na transição dos padrões de escoamento bifásico no 

interior de canais, isto ocorre devido à coalescência das bolhas de gás que se unem com a 

ocorrência da vibração, o que aumenta o título de vapor. Consequentemente, como em geral os 

gases possuem menor coeficiente de transferência de calor que os líquidos, a transferência de 

calor nesses casos é reduzida. Além disso, Nangia (1967) concluiu que a vibração forçada 

também aumenta o coeficiente de transferência de calor por reduzir a camada limite térmica. 

Dessa forma, há potencial benefício de uso desse conceito em trocadores de calor do 

tipo casco tubo. Contudo, no caso de escoamentos de duas ou mais fases, o estudo torna-se mais 

complexo que os monofásicos devido à existência de interfaces móveis e deformáveis, e suas 

interações com as duas fases (Ishii e Hibiki, 2010).  

 ESCOAMENTO BIFÁSICO 

Um escoamento bifásico é descrito como um escoamento com a presença de duas fases, 

podendo ser dos tipos líquido-líquido, líquido-sólido, líquido-gás ou gás-sólido (Awad, 2012). 

Uma das primeiras abordagens em estudos sobre mapas para escoamento horizontal bifásico 

gás-líquido foi proposta por Baker (1954). Posteriormente, muitos estudos foram realizados e 

novas classificações foram sugeridas. Segundo Taitel e Dukler (1976), estes trabalhos buscaram 

coletar dados para taxas de fluxo e propriedades de fluido, para conseguir observar visualmente 

o padrão do escoamento através de uma seção de teste transparente. No entanto, a imprecisão 
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nas descrições dos padrões devido à subjetividade da observação visual de cada indivíduo 

resultou na criação de diversas classificações de padrão de escoamento a partir destas pesquisas.  

O padrão de escoamento possui forte relação com a pressão, diâmetro do tubo, 

temperatura e a vazão, que por sua vez influenciam no padrão e estrutura interna do escoamento 

bifásico (Brill, 1991). Outro parâmetro relevante é a orientação do escoamento em relação ao 

plano horizontal, quando o escoamento bifásico ocorre na direção vertical o padrão de 

escoamento sofre efeitos mais relevantes do empuxo e da força da gravidade na direção do 

escoamento, entretanto durante escoamentos horizontais, efeitos de empuxo induzem assimetria 

na distribuição das fases. Sendo assim, apesar da classificação dos padrões de escoamento 

serem parecidas para diâmetros internos na macro escala, em escoamentos bifásicos na direção 

horizontal e vertical se diferem. (Brill, 1991). 

 Tendo em vista que o presente estudo tem foco na avaliação dos efeitos de vibração 

durante escoamentos gás-líquido em canais horizontais, a presente revisão é restrita a condições 

de escoamentos horizontais. Entretanto, enfatiza-se que outras configurações podem ser 

possíveis em estudos, como escoamentos verticais ascendentes e descendentes, bem como 

condições de escoamentos multifásicos com líquido-líquido, fluido-sólido, entre outros. Deste 

modo, sugere-se avaliar Collier e Thome (1994), Wallis (2020), Kanizawa e Ribatski (2021) 

para maiores informações 

2.3.1 Padrões de escoamentos bifásicos 

Escoamentos bifásicos podem ser classificados de acordo com sua estrutura de 

interface em vários grupos principais, chamados de padrões, cujas características principais são 

comuns para ampla faixa de condições (Ishii e Hibiki, 2011). Mandhane et al. (1974) baseados 

em um estudo prévio de Govier e Aziz (1972), no qual ficou evidente que a utilização da 

velocidade superficial da fase liquida (VSL) e da velocidade superficial da fase gasosa (VSG) 

representam critérios de discriminação aceitáveis para utilizarem como coordenadas em dutos 

na macro escala, propuseram um mapa de padrão de escoamento horizontal representado na 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Mapa de padrões de escoamento gás-líquido (Mandhane et al, 1974) 

Segundo Monni et al (2014), o escoamento gás-líquido na direção horizontal, pode ser 

classificado em quatro diferentes estruturas de escoamento: escoamento estratificado, 

escoamento de bolhas dispersas, escoamento intermitente e escoamento anular. E estes possuem 

subdivisões: escoamento estratificado divide-se em liso e ondulado, escoamento intermitente 

em slug (bolhas alongadas) e plug (pistonado), o escoamento anular em suave, ondulado e 

nebuloso. Monni et al (2014) também definiu cada padrão de escoamento horizontal como 

explicitado a seguir. 

O escoamento estratificado possui separação completa das duas fases, gás e líquido, e 

o líquido tende a fluir na parte inferior do tubo devido aos efeitos da gravidade, como mostra a 

Figura 2.3, representando o estratificado liso, e a Figura 2.4, representando o estratificado 

ondulado, sendo possível assim distinguir o escoamento em três regiões: região de líquido, 

região de interface e região de gás.  

 

Figura 2.3 - Escoamento estratificado liso (Nevers, 1991) 
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Figura 2.4 - Escoamento estratificado ondulado (Nevers, 1991) 

O escoamento de bolhas dispersas é caracterizado pela presença de bolhas de gás 

dispersas em uma fase líquida contínua, e os efeitos da gravidade e do empuxo fazem com que 

ocorra uma concentração maior na metade superior do tubo como ilustrado na Figura 2.5. 

Figura 2.5 - Escoamento de bolhas dispersas (Nevers, 1991) 

O escoamento bolhas alongadas (slug) possui uma estrutura muito próxima à estrutura 

do escoamento pistonado (plug), e por esse motivo ambos são classificados como escoamentos 

intermitentes. No padrão do tipo slug há uma sucessão de bolhas alongadas de ar cujo diâmetro 

é próximo ao diâmetro do cano. A bolha de gás se propaga ao longo do tubo com uma 

velocidade maior que a velocidade do filme, produzindo um arrastamento de gás e alongando 

as bolhas como nas Figura 2.6 e Figura 2.7.  

 

Figura 2.6 - Escoamento Slug (bolhas alongadas) (Nevers, 1991) 

 

  
Figura 2.7 - Escoamento Plug (pistonado) (Nevers, 1991) 
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O escoamento anular é caracterizado pela presença de um filme líquido contínuo nas 

paredes em volta de um núcleo de gás (fase gás contínua) com uma porcentagem variável de 

gotículas líquidas (fase líquida dispersa). Admitindo a hipótese do escoamento totalmente 

desenvolvido, teoricamente é possível definir as três regiões: região do filme, a região da 

interface e a região do núcleo. A quantidade da fase gasosa na região do núcleo pode variar 

dependendo do equilíbrio atingido entre o arrastamento das gotas e a taxa de deposição 

representado na Figura 2.8.  

 

Figura 2.8 - Escoamento Anular Suave (Nevers, 1991) 

 PERDA DE CARGA  

De acordo com Fox et. al. (2014), o regime de escoamento monofásico em um duto 

circular é determinado pelo número de Reynolds,  𝑅𝑅𝑒𝑒 , podendo ser laminar, transiente ou 

turbulento, no qual segue a seguinte equação:  

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝜌𝜌𝑉𝑉�𝐷𝐷
𝜇𝜇

 (2.8) 

onde 𝜌𝜌 é a massa específica do fluido, 𝑉𝑉�  é a velocidade média do escoamento, D o diâmetro do 

tubo e μ a viscosidade do fluido. 

Considerando escoamentos monofásicos completamente desenvolvidos e em tubos 

ideais onde não há atrito, a perda de pressão avaliada só sofreria alteração caso variasse a 

velocidade (devido a uma variação no diâmetro) ou o potencial (caso o tubo não fosse 

horizontal). Por outro lado, para escoamentos monofásicos em tubos com atrito, a perda de 

pressão é presente em todo o escoamento, podendo ser dividida em perdas distribuídas, 

causadas pelos efeitos do atrito nas seções de tubo constantes, e perdas localizadas, causadas 

por conexões, variações de área e outras. 

Para as perdas locais, se considerarmos um escoamento completamente desenvolvido 

em um tubo de área constante, temos que: 
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ℎ𝑚𝑚 = 0 [𝑚𝑚] e α1(𝑉𝑉�1) = α2(𝑉𝑉�2) (2.9) 

onde ℎ𝑚𝑚 é a perda de carga local e α é o coeficiente de energia cinética. 

E por consequência, ao relacionar com a equação de Bernoulli para balanço de energia, 

a perda de carga distribuída (ℎ𝑑𝑑 )  pode ser expressa como a perda de pressão (Δp) para 

escoamento completamente desenvolvido através de um duto circular horizontal de área 

constante. 

Δp
𝜌𝜌𝑔𝑔

= ℎ𝑑𝑑   (2.10) 

A partir disso, no escoamento laminar, a perda de carga pode ser calculada 

analiticamente para o escoamento completamente desenvolvido em um tubo horizontal a partir 

do perfil de velocidades de Hagen-Poiseuille, seguindo a equação: 

ℎ𝑑𝑑 =
64
𝑅𝑅𝑒𝑒

∗
𝐿𝐿
𝐷𝐷
∗
𝑉𝑉�2

2g
 (2.11) 

 

Em caso de escoamento em regime turbulento, avaliar a perda de pressão 

analiticamente é complicada e requer hipóteses adicionais, sendo vantajoso utilizar resultados 

experimentais e fazer uso de análise dimensional para relacioná-los. A parte experimental diz 

que no escoamento turbulento completamente desenvolvido, a perda de pressão causada por 

atrito em um tubo horizontal de área constante depende do diâmetro D, do comprimento L, da 

rugosidade do tubo e, da velocidade média do escoamento 𝑉𝑉� , da massa específica 𝜌𝜌, e da 

viscosidade do fluido 𝜇𝜇: 

Δp =  Δp(D, L, 𝑒𝑒,𝑉𝑉� , ρ, μ)  (2.12) 

Após algumas manipulações na análise dimensional, encontra-se: 

ℎ𝑑𝑑
𝑉𝑉�2
2g

=
𝐿𝐿
𝐷𝐷
∅2 �𝑅𝑅𝑒𝑒,

𝑒𝑒
𝐷𝐷
� (2.13) 

E, define-se o fator de atrito 𝑓𝑓 como: 
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𝑓𝑓 = ∅2 �𝑅𝑅𝑒𝑒, 𝑒𝑒
𝐷𝐷
�  (2.14) 

Logo, 

ℎ𝑑𝑑 = 𝑓𝑓 ∗
𝐿𝐿
𝐷𝐷
∗
𝑉𝑉�2

2g
 (2.15) 

O fator de atrito é encontrado por meio do diagrama de Moody a partir da rugosidade 

do tubo e do número de Reynolds, e está representado na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Diagrama de Moody (Beck, 2018) 

 PERDA DE PRESSÃO EM ESCOAMENTOS BIFÁSICOS 

Em escoamentos, bifásicos a perda de pressão total advém do somatório de três 

parcelas, a perda por atrito, aceleracional e a gravitacional (Wallis, 1969). A fração relacionada 

às perdas aceleracional e gravitacional são baseadas em modelos e variações do título de vapor 

e fração de vazio. A perda friccional, em geral, é determinada por correlações empíricas e são 

geradas a partir do atrito entre o escoamento bifásico e a parede do tubo, e também pelo atrito 

entre as fases, dependendo assim das propriedades do líquido e vapor, título de vapor, 
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velocidade mássica, geometria e características superficiais do canal, e padrão de escoamento 

(Kanizawa, 2010).  

Segundo Çengel (2006), o título de vapor é a razão entre a vazão mássica de vapor 

(�̇�𝑚𝑔𝑔) e vazão mássica total (�̇�𝑚) do sistema independentemente do equilíbrio termodinâmico 

entre as fases, sendo assim uma propriedade básica em escoamentos bifásicos. O título de vapor 

durante o escoamento bifásico pode ser calculado conforme a seguinte relação: 

 𝑥𝑥 = �̇�𝑚𝑔𝑔

�̇�𝑚
  (2.16) 

Experimentalmente, é possível determinar o título de vapor de escoamentos bifásicos 

no qual a fase gasosa é não condensável, como no caso do uso de ar e água. A fração mássica 

pode também ser definida conforme a seguinte relação:  

𝑥𝑥 =  𝑗𝑗𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔
𝑗𝑗𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔+𝑗𝑗𝑙𝑙𝜌𝜌𝑙𝑙

                                                                                                                      (2.17) 

onde j é a velocidade superficial, ou fluxo volumétrico, ρ corresponde à massa específica e os 

índices g e l significam, respectivamente, as fases gasosa e líquida. Para cálculo da velocidade 

superficial, utiliza-se a razão entre a vazão volumétrica Q e a área da seção transversal do canal 

A (Kanizawa, 2021). 

𝑗𝑗 = 𝑄𝑄
𝐴𝐴

  (2.18) 

Segundo Thome (2010), a fração de vazio é a fração de vapor presente na mistura 

líquido-vapor e pode ser definida de diferentes modos, sendo elas: local, linear, área e volume. 

A fração de vazio local é medida e definida em um ponto, ou volume muito pequeno, que 

representa a presença instantânea ou não de gás no escoamento. A fração de vazio linear é 

medida sobre uma linha. Já a fração de vazio na área é a razão entre a área ocupada pelo vapor 

e a área total avaliada em uma seção transversal. Por fim, a fração de vazio volumétrica mede 

a razão do volume do vapor sobre o volume total. 

Também, segundo Kanizawa (2021), a fração volumétrica pode ser definida pela 

equação (2.19):  
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𝛽𝛽 = 𝑗𝑗𝑣𝑣
𝑗𝑗𝑣𝑣+𝑗𝑗𝑙𝑙

  (2.19) 

Ao assumir o modelo homogêneo de fração de vazio, o qual considera velocidades de 

vapor e líquido iguais no escoamento bifásico, 𝑢𝑢�𝑣𝑣 e 𝑢𝑢�𝑙𝑙 respectivamente, a fração de vazio pode 

ser definida como: 

𝛼𝛼ℎ = 𝑗𝑗𝑣𝑣
1+𝑢𝑢�𝑣𝑣𝑢𝑢�𝑙𝑙

 𝜌𝜌𝑣𝑣𝜌𝜌𝑙𝑙
 1−𝑥𝑥𝑥𝑥

  (2.20) 

onde 𝑢𝑢�𝑣𝑣
𝑢𝑢�𝑙𝑙

= 1. Dessa forma, a fração de vazio torna-se numericamente igual à fração volumétrica. 

De acordo com Santana (2020), Lockhart e Martinelli (1949) em seu estudo propôs 

um método de previsão da parcela friccional da perda de pressão, no qual definem-se diâmetros 

hidráulicos para cada uma das fases com uma perda de pressão igual, assumindo que estas 

escoam de forma separada em dutos nos quais a área ocupada por elas é igual a seção transversal, 

conforme as seguintes relações: 

 

 𝑑𝑑ℎ𝑙𝑙 = 𝑑𝑑�
(1− 𝛼𝛼)
𝜑𝜑𝑙𝑙

 (2.21) 

 

 𝑑𝑑ℎ𝑣𝑣 = 𝑑𝑑�
𝛼𝛼
𝜑𝜑𝑣𝑣

 (2.22) 

 

onde φv e φl são fatores de correção da geometria da seção e d representa o diâmetro do canal. 

A partir destes diâmetros hidráulicos obtêm-se as seguintes relações de perda de 

pressão: 

 

 �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙

= 2𝑓𝑓ℎ𝑣𝑣
𝜌𝜌𝑔𝑔𝑢𝑢�𝑣𝑣2

𝑑𝑑ℎ𝑣𝑣
 (2.23) 
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 �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙

= 2𝑓𝑓ℎ𝑙𝑙
𝜌𝜌𝑙𝑙𝑢𝑢�𝑙𝑙2

𝑑𝑑ℎ𝑙𝑙
 (2.24) 

 

onde fhi são os fatores de atrito para cada fase, obtidos a partir de:  

 

 𝑓𝑓ℎ𝑖𝑖 =  
𝑐𝑐1𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖

 (2.25) 

 

No qual, os fatores c1i e ni tem relação ao tipo de regime do escoamento, e são definidos como 

c1i = 16 e ni = 1 para o regime laminar e c1i = 0,046 e ni = 0,2 para turbulento em ambas as fases. 

Lockhart e Martinelli (1949) estabelecem também que para Rei menor do que 1000 o 

escoamento é laminar e para Rei maior do que 2000 o escoamento é turbulento. 

Utilizando a hipótese de perda de pressão igual para ambas as fases, desenvolvendo 

relações propostas pelas Eqs. (2.21)  até (2.25) , obtêm-se: 

 

 �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙

= ∅𝑙𝑙2 �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑙𝑙0

 (2.26) 

 �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙

= ∅𝑣𝑣2 �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑣𝑣0

 (2.27) 

 

onde os termos (dP/dz)l0 e (dP/dz)v0 são valores estimados a partir da perda de pressão em 

escoamentos monofásicos para fase líquida e fase de vapor para uma tubulação com diâmetro 

d, estimada a partir de dados operacionais. Os termos ϕl
2 e ϕv

2 são os multiplicadores bifásicos 

em função da razão entre as perdas de pressão de cada fase, conforme a seguinte relação: 

 

 𝑋𝑋� = �
𝑐𝑐1𝑙𝑙
𝑐𝑐1𝑣𝑣

�
0,5
�
𝜇𝜇𝑙𝑙𝑛𝑛

𝜇𝜇𝑣𝑣𝑛𝑛
𝜌𝜌𝑣𝑣
𝜌𝜌𝑙𝑙
�
0,5

(𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝑛𝑛𝑣𝑣−𝑛𝑛𝑙𝑙
2

(1 − 𝑥𝑥)1−
𝑛𝑛𝑙𝑙
2

𝑥𝑥1−
𝑛𝑛_𝑣𝑣
2

 (2.28) 
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que é conhecida na literatura como parâmetro de Lockhart e Martinelli. Considerando um 

regime turbulento para ambas as fases o parâmetro de Lockhart e Martinelli se torna função do 

título de vapor e de propriedades das fases, como descrito a seguir: 

 

 𝑋𝑋�𝑡𝑡𝑡𝑡 = �
1 − 𝑥𝑥
𝑥𝑥

�
0,9

�
𝜇𝜇𝑙𝑙
𝜇𝜇𝑣𝑣
�
0,1
�
𝜌𝜌𝑣𝑣
𝜌𝜌𝑙𝑙
�
0,5

 (2.29) 

 

Lockhart e Martinelli (1949) concluíram que era necessário a utilização dos 

multiplicadores bifásicos, como conhecido nas literaturas, e que estes são de fato função de 𝑋𝑋�𝑙𝑙𝑣𝑣 . 

Na Figura 2.10 Figura 2.10 - Relação entre os multiplicadores e função do parâmetro de Lockhart e Martinelli para todos 

os regimes, adaptado de Lockhart e Martinelli (1949)está a relação dos multiplicadores bifásicos para as 

diferentes combinações de regime de escoamento obtidos experimentalmente por Lockhart e 

Martibelli (1949).  

 

 

Figura 2.10 - Relação entre os multiplicadores e função do parâmetro de Lockhart e Martinelli para todos os regimes, 
adaptado de Lockhart e Martinelli (1949) 

O método de previsão proposto por Lockhart e Martinelli (1949) é baseado em análise 

gráfica para encontrar os valores dos multiplicadores bifásicos. A partir disso, Chisholm (1967) 

utilizou o estudo Lochkart e Martinelli (1949) para propor um novo modelo de estimativa do 

multiplicador baseado em uma análise dado por relações simplificadas e propôs: 
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 ∅𝑙𝑙2 = 1 +  
𝐶𝐶
𝑋𝑋�

+
1
𝑋𝑋�2

  (2.30) 

 

 ∅𝑣𝑣2 = 1 +  𝐶𝐶𝑋𝑋� + 𝑋𝑋�2 (2.31) 

 

Onde o parâmetro C também depende do regime de escoamento das fases, seguindo 

os valores encontrados na tabela X abaixo que utiliza Re=2000 como critério de transição entre 

escoamento laminar e turbulento. 

Tabela 2.1 - Valor da constante C para os diferentes regimes de escoamento 

Líquido Vapor C 

Turbulento Turbulento 20 

Laminar Turbulento 12 

Turbulento Laminar 10 

Laminar Laminar 5 
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3 METODOLOGIA 

A instrumentação utilizada para este estudo pode ser dividida em uma fonte de 

vibração, um sistema de compressão de gás e um de bombeamento de líquido, em que todos 

possuem seus respectivos equipamentos de aferição e controle. Os itens de cada sistema estão 

representados esquematicamente na Figura 3.1 e detalhados nos tópicos a seguir desta seção.  

 

Figura 3.1 - Esquemático do sistema de escoamento (Autor) 

Para melhor compreensão, define-se duas diferentes regiões para o sistema 

implementado. A região de escoamento de fluido, que abrange os escoamentos de água e ar, e 

a região da vibração. Parâmetros como a pressão, temperatura, vazão e vibração, possuem 

grande influência sobre o padrão de escoamento bifásico, como visto anteriormente. Na 

realização deste projeto, a fim de obter um resultado mais preciso, estes parâmetros foram 

controlados e medidos a partir de instrumentos comerciais.  

Um compressor de deslocamento positivo alternativo de pistão foi usado para 

promover o escoamento do ar através da linha gasosa, no qual o ar atmosférico é aspirado para 
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a câmara de compressão e comprimido pelo pistão que através de um sistema biela-manivela 

converte o momento rotativo de um motor em movimento linear de um êmbolo (Moreira, 2009). 

Paralelamente, uma bomba centrífuga de rotor aberto foi utilizada para escoar a água pelo 

sistema. Nesta categoria de bombas, a transmissão de energia ao líquido acontece diretamente 

pela ação de um elemento com movimento alternativo ou rotativo, provocando o deslocamento 

de um volume definido de líquido em direção a tubulação (Henn, 2012).  

Para o controle da pressão no sistema, utilizou-se uma válvula reguladora de pressão 

com filtro. O processo de filtragem de ar, de uma maneira geral, visa separar o ar de substâncias 

indesejáveis. Neste estudo o objetivo da filtração é eliminar a presença de umidade e partículas 

da linha de ar comprimido provenientes do compressor, o que é alcançado pelo filtro de nano 

fibra (Wang et al., 2015). Além disso, o filtro regulador de pressão também controla a pressão 

oriunda do compressor, permitindo a regulação da pressão a jusante para uma faixa definida de 

pressão de entrada e vazão, fornecendo o desempenho adequado no consumo de ar comprimido 

e garantindo que as forças de trabalho sejam constantes e uniformes. A caracterização hidráulica 

desse tipo de válvula é feita pela curva de desempenho que relaciona a pressão de saída em 

função da pressão de entrada e da vazão (Lima, 2003). Um regulador ideal deve manter 

constante a pressão de saída, independentemente da pressão de entrada e da vazão (von Bernuth 

et al, 1990) 

Sistemas de vibração comerciais, também conhecidos como shakers (agitadores, em 

português), geralmente utilizam um conjunto de bobina eletromagnética de som para 

movimentar a mesa de teste. Bobinas de som também podem ser encontradas em alto falantes 

comuns (Litwhiler, 2011). Dessa forma, o controle da vibração foi construído a partir de um 

alto falante subwoofer, adaptando uma superfície plana na saída do som para contato direto com 

a plataforma em teste, onde o tubo testado e um acelerômetro foram montados. 

 REGIÃO DE ESCOAMENTO DE FLUIDO 

Região na qual ocorre escoamento do fluido monofásico e bifásico. Inicialmente nessa 

região, duas linhas paralelas delimitam os escoamentos líquido e gasoso. Para obtenção do ar, 

foi utilizado um compressor conectado a um filtro regulador de pressão, visando a manutenção 

da pressão do gás. Em seguida, o ar percorre por um controlador e medidor de vazão mássico 

e, então, alcança o misturador para iniciar a região bifásica.  
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Paralelamente, na linha de fase líquida o início se dá em um reservatório de água 

destilada onde o líquido é bombeado para o sistema por meio de uma bomba centrífuga. Então, 

através de mangueiras de silicone de 6 mm de diâmetro interno, passa por um medidor de 

temperatura, uma válvula agulha e rotâmetros para controle e aferição da vazão. Por fim, o 

fluido segue para o misturador para iniciar a região bifásica. 

A partir do misturador, local no qual ocorre a confluência dos escoamentos das linhas 

líquida e gasosa, o fluido segue para um tubo de vidro borossilicato onde ocorre a seção de 

testes e visualização, com diâmetro previamente definido de acordo com a metodologia 

proposta por Kew e Cornwell (1997) para análise de canais de dimensões convencionais, de 

transição e mini canais. Nesta região, a perda de pressão do escoamento é medida utilizando 

um transdutor de pressão diferencial piezo resistivo e o registro visual do padrão de escoamento 

é realizado com uma câmera de velocidade. 

 SISTEMA DE VIBRAÇÃO 

O sistema vibratório imposto à seção de teste é composto de um par de molas nas 

extremidades, um atuador e um acelerômetro no centro da seção, como indicado na Figura 3.1 

anteriormente. O atuador representa um alto falante subwoofer que transmite a vibração à 

tubulação diretamente via contato físico e sua amplitude de vibração é configurada no próprio 

aparelho de som. 

As especificações da mola foram calculadas de acordo com a Equação (2.1) de um 

sistema massa-mola, na qual o numerador “2k” representa o coeficiente de elasticidade 

equivalente do sistema para o caso de duas molas em paralelo, como descrito anteriormente na 

equação (2.2). A massa m é o somatório das massas de cada componente da plataforma, estas 

que estão indicadas na Tabela 3.1. O intervalo de frequência de vibração definido é de 25 a 75 

Hz. Dessa forma, é possível determinar o coeficiente k necessário para as molas do sistema. 

𝜔𝜔𝑛𝑛 = �2𝑘𝑘
𝑚𝑚

  (3.1) 
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 REGISTRO E ANÁLISE DE DADOS 

O sistema de controle e medição da vibração implementado com o microcontrolador 

Arduino Uno foi utilizado com o código presente no Apêndice A para leitura dos dados do 

acelerômetro. O programa foi baseado no pacote já existente “TinyMPU6050” versão 5.3 para 

utilização no acelerômetro e giroscópio MPU6050, que faz a calibração e registra os dados 

obtidos do sensor. Algumas modificações foram realizadas para adequá-lo às necessidades do 

projeto, em que as principais são a definição de intervalo de tempo fixo de amostragem e a 

alteração da precisão do acelerômetro para ± 2g. 

Após a obtenção dos dados do acelerômetro, estes foram tratados por meio do software 

de código aberto Scilab 6.1.0 para conversão de unidades e análise de resultados. Para os 

resultados de aceleração (m/s²) por frequência (Hz), uma transformada rápida de Fourier foi 

aplicada utilizando a função FFT (Fast Fourier Transform), a qual é nativa do Scilab e 

representa um algoritmo computacionalmente mais eficiente da Transformada Discreta de 

Fourier (DFT em inglês, Discrete Fourier Transform), com o objetivo de determinar a 

distribuição espectral do sinal de saída para a obtenção da frequência real de vibração do sistema, 

onde a intensidade foi normalizada para melhor visualização. 

 PLATAFORMA DE TESTES 

A plataforma de testes engloba o sistema vibracional e todo o processamento dos 

fluidos, tanto do gás quanto do líquido. Abaixo são detalhadas as especificações técnicas de 

cada equipamento utilizado em sua construção. 
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Figura 3.2 – Plataforma de testes (Autor) 

3.4.1 Compressor de ar 

Utilizado para promover o escoamento do ar através da linha gasosa, um compressor 

alternativo Schulz no modelo CSI 7,4 com pressão máxima de trabalho de 9,7 bar. Este possui 

um reservatório de 50 litros e potência de compressão de 1,5 HP. 

3.4.2 Filtro de pressão 

Utilizou-se um filtro regulador de pressão Schulz, modelo 926.6018.0 com capacidade 

para até 2080 l/min, filtro de 5 μm, com pressão e temperatura máximas de 10 bar e 60°C, 

respectivamente. A função deste é a eliminação da presença de água, óleo e partículas na linha 

de ar comprimido proveniente do compressor e também regular a pressão de trabalho para 

manter a vazão de ar constante durante os testes realizados. 

3.4.3 Reservatório de líquido 

A função deste é armazenar a água destilada utilizada no experimento. O reservatório 

de material polimérico é isolado termicamente e tem capacidade volumétrica para 20 litros. 
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3.4.4 Bomba centrífuga 

O sistema de bombeamento do líquido é composto por uma bomba centrífuga de rotor 

aberto com capacidade de vazão de 800 l/h (2,2 x 10-4 m³/s) e potência de 19 W acionado por 

meio de uma fonte de corrente contínua de 12 V.   

3.4.5 Medidor de vazão para fase gasosa e líquida 

O modelo de medidor de vazão gasosa utilizado foi o MCR-250SLPM/D fabricado pela 

Alicat. A capacidade de medição do equipamento é na faixa de 0 a 4,2 x 10-3 m³/s, e 

repetibilidade de 0,2% com tempo de resposta de 100 ms, pressão máxima de trabalho de 10 

bar e intervalo de temperatura de -10º C a 60º C.  

Para medir a vazão da fase líquida utilizou-se um conjunto de três rotâmetros, 

conectados em paralelo, sendo possível medir vazões na faixa de 1,4 x 10-6 a 1,1 x 10-4 m3/s. O 

controle da vazão é realizado de forma manual pelo uso de válvulas de agulha, permitindo um 

ajuste refinado em ambas as fases e fazendo com que seja possível ajustar a vazão mássica de 

cada fase injetada na seção de testes. 

3.4.6 Misturador 

O misturador foi usinado em laboratório a partir de um tarugo cilíndrico de acrílico 

com 80 mm de comprimento e 40 mm de diâmetro, como pode ser visto na Figura 3.3. Em cada 

face plana das extremidades foi usinado um furo roscado de 10 mm de diâmetro, nas quais em 

uma das faces ocorre a entrada do ar e possui profundidade de 25 mm, e na outra face há um 

furo com 50 mm de profundidade para a saída da mistura bifásica, restando assim uma parede 

de 5 mm de espessura. Nesta região, foram usinados 18 furos passantes de 0,5 mm de diâmetro 

para controle do tamanho e destacamento das bolhas, permitindo assim a entrada de ar a ser 

utilizado no sistema.  
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Figura 3.3 - Esquema do misturador (Autor) 

 

Figura 3.4 – Misturador durante escoamento bifásico (Autor) 

Já para a entrada de água, foi usinado um furo roscado transversal, posicionado na 

metade do comprimento total do tarugo, de diâmetro igual a 10 mm e profundidade de 18 mm, 

ou seja, o suficiente para o furo alcançar a região na qual ocorre a mistura água e ar.  

3.4.7 Tubo de vidro 

Serão utilizados três tubos de vidro borossilicato com diferentes diâmetros, 1 m de 

comprimento cada e seção transversal circular. Os experimentos serão realizados canais com 
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diâmetro interno de 3 mm e espessura de parede de 1,5 mm, correspondente a micro escala de 

acordo com o critério de Kew e Cornwell (1997), 6,6 mm e espessura de parede de 2,2 mm, 

correspondente a transição, e 10 mm e espessura de parede de 2,5 mm para condição de macro 

canal.  

Tal seleção se deve ao fato de que se deseja avaliar os efeitos de vibrações forçadas na 

escala macro. 

3.4.8 Alto falante e molas 

O alto falante subwoofer utilizado é da fabricante Bomber, modelo A30A com 

potência de 16 W RMS. Nas extremidades de cada tubo da seção de teste foram montadas molas 

com constante elástica de 367 N/m, diâmetro externo de 18 mm e arame circular de 1 mm de 

diâmetro. A Tabela 3.1 apresenta as propriedades gerais do suporte, tubo e fluido de trabalho. 

Tabela 3.1 - Massa dos componentes do sistema vibratório 

Componentes Massa (kg) Quantidade 

Suportes 0,200 2 

Perfil U 1,500 2 

Tubo 0,200 1 

Fluido de trabalho 0,078 N/A 

 

Dessa forma, para uma massa total de 3,678 kg e o intervalo de frequência de vibração 

externa aplicada entre 25 e 75 Hz, obtém-se que a constante elástica da mola deve estar entre:  

𝐾𝐾 < 1150
𝑁𝑁
𝑚𝑚

          𝑒𝑒          𝐾𝐾 > 10345
𝑁𝑁
𝑚𝑚

 

3.4.9 Transmissor de pressão 

O transmissor de pressão diferencial que foi utilizado é da marca Rücken, modelo 

RTP-420-DIF, fabricado em aço INOX AISI 304, com precisão de +/- 0,20% FSD, linearidade 

de +/- 0,20% FSD, repetibilidade de +/- 0,10% FSD e abrange uma faixa de temperatura do 

fluido entre -40ºC a +100ºC, com fundo de escala de 30 kPa. 
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3.4.10 Controlador e sensor 

O sistema de controle da frequência de vibração foi realizado por meio do aplicativo 

Frequency Generator, versão 2.6, um gerador de frequência gratuito para sistemas operacionais 

Android. Já para a medição da vibração foi utilizado o microcontrolador Arduino Uno e o 

acelerômetro triaxial MPU6050 com comunicação I2C. 

O acelerômetro foi conectado ao Arduino por meio de fios como ilustrado na Figura 

3.5. 

 

Figura 3.5 - Conexão do Arduino ao acelerômetro e ao transdutor de pressão (Autor) 

3.4.11 Câmera 

Uma câmera fotográfica Canon EOS 90D com lente EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 

foi utilizada para captura de imagens do escoamento, visando auxiliar na identificação dos 

padrões de escoamento, bem como detalhes da interface. Utiliza-se iluminação LED branco em 

lado oposto da tubulação, em sistema back-light (luz traseira), comumente utilizada em estudos 

deste tipo. 

 EXPERIMENTOS 

Os experimentos foram realizados com o objetivo de verificar a influência da vibração 

no padrão de um escoamento bifásico água-ar. Para tal, a mistura percorre um tubo de vidro 

borossilicato apoiado sobre uma plataforma que irá receber a vibração proveniente do shaker. 
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A visualização foi feita a partir de uma câmera de alta precisão e a vibração efetiva que os tubos 

estão expostos foi medida por meio do acelerômetro, que ligado a uma placa Arduino extraiu 

os dados obtidos no sensor.   

Alguns parâmetros essenciais para a boa performance da execução do experimento 

foram mantidos constantes em todo o sistema. A água destilada foi utilizada para limitar o nível 

de impurezas em circulação, enquanto a temperatura é mantida constante para reduzir o número 

de variáveis de influência no circuito. 

Por outro lado, os parâmetros variáveis adotados para o estudo foram a fração de vazio, 

a frequência de vibração e o diâmetro do canal. A frequência de vibração variou de 25 a 75 Hz 

controlado por um aplicativo de celular chamado “Frequency Generator” e o diâmetro interno 

dos tubos alterados individualmente em cada teste entre 3 mm, 6,6 mm e 10 mm. Salienta-se 

que uma cuidadosa análise de incertezas e calibração dos transdutores e medidores é necessária 

para confirmação da validade dos resultados. Entretanto, devido a restrições de prazo e de 

acesso ao laboratório devido a pandemia de Covid-19, estas etapas não foram realizadas, as 

quais serão realizadas após o retorno das atividades presenciais. Assim, espera-se revisar os 

resultados e repetir os experimentos para condições similares, incorporando as correções 

sugeridas nas próximas seções. 
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4 RESULTADOS 

 MONOFÁSICO 

Primeiramente, experimentos monofásicos com água e sem fonte de excitação externa 

foram realizados de forma a servir de referência e para validar a abordagem experimental, uma 

vez que para essa configuração de escoamento, os parâmetros de perda de carga são mais 

claramente definidos na literatura científica, como discutido por Fox (2014). As Figuras 4.1 e 

4.2 mostram os resultados encontrados para o regime laminar representado pelos quatro 

primeiros pontos calculado com o fator de atrito de Darcy para Reynolds menor que 2300, e 

para o regime turbulento com o fator de atrito de Blasius para Reynolds maior que 2300, 

refletindo aproximadamente o observado pelo diagrama de Moody para a faixa de Reynolds 

entre 500 e 7000 e rugosidade relativa de 0,0025 para o vidro. 

,  

Figura 4.1 – Fator de atrito por Reynolds estimado e experimental (D.I. 6,6 mm) (Autor) 
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Figura 4.2 - Fator de atrito por Reynolds estimado e experimental (D.I. 10,0 mm) (Autor) 

Os gráficos apresentados na Figura 4.3 e Figura 4.4 mostram os resultados da perda de 

carga obtidos de acordo com a vazão de escoamento de água  e com o auxílio do fator de atrito 

de Darcy, para o regime laminar e o fator de atrito de Blasius, para a transição do regime laminar 

pro turbulento, para os experimentos de referência em canais com diâmetros de 6,6 e 10,0 mm, 

respectivamente. 

 

Figura 4.3 – Perda de carga por Re (Autor) 
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Figura 4.4 - Perda de carga por Re (Autor) 

 

É possível verificar que durante o escoamento laminar em ambos os diâmetros de tubo 

a perda de carga observada refletiu o valor esperado calculado pela equação (2.15). Já para o 

escoamento turbulento, assumindo o fator de atrito de Blasius, em ambos os casos, os valores 

de perda de carga encontrados se distanciaram do valor esperado. Pode-se especular que os 

desvios são devido ao fato de que o escoamento se encontra em regime de transição de laminar 

para turbulento, conforme pode ser observado a partir das Figuras 4.1 e 4.2. 

 BIFÁSICO 

Os experimentos com escoamento bifásico foram realizados de forma que para cada 

diâmetro de tubo houvesse variação da fração de vazio homogêneo e, para cada fração de vazio, 

houvesse também variação da frequência de excitação externa, da forma como é resumido na 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Configurações dos experimentos (Autor) 

D.I. do tubo (mm) Fração de vazio (%) Frequência (Hz) 

6,6 
10 a 70  

com incrementos de 20 25 a 75  

com incrementos de 10 
 10,0 

10 a 90 

com incrementos de 20 
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Para variar a frequência de vibração forçada imposta sob a seção de testes, foi utilizado 

um software gerador de funções ligado a um subwoofer que transmitia a vibração para a seção 

de teste. Para medir a real frequência atuante na seção de teste, um acelerômetro foi montado 

no suporte que sustentava os fixadores dos tubos. Os gráficos da Figura 4.5 mostram as 

frequências de excitação reais medidas pelo acelerômetro para as respectivas frequências de 

origem estipuladas no gerador de funções, avaliadas para o tubo de diâmetro interno 6,6 mm e 

fração de vazio de 30% do escoamento bifásico. As frequências reais encontradas para o tubo 

de diâmetro de 10 mm e para as outras frações de vazio se aproximam do padrão apresentado 

abaixo. 

 
Figura 4.5 – Frequência de excitação real registrada pelo acelerômetro (Autor) 

 

O experimento teve como um dos objetivos a verificação da influência da vibração na 

perda de pressão do escoamento para cada fração de vazio estudada. Dessa forma, foram 

plotados os gráficos das Figuras 4.6 e 4.7, que relacionam a razão entre os diferenciais de 

pressão (DP) com e sem vibração externa encontrados para cada fração de vazio nos tubos de 

diferentes diâmetros. 
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Figura 4.6 – Razão entre diferencial de pressão com e sem vibração externa por fração de vazio  

(D.I. 6,6 mm) (Autor) 

 

Figura 4.7 - Razão entre diferencial de pressão com e sem vibração externa por fração de vazio  
(D.I. 10,0 mm) (Autor) 

É possível notar uma tendência de redução da perda de pressão na seção de teste à 

medida que a frequência de vibração externa aumenta no caso do tubo de diâmetro interno 6,6 

mm. Para o tubo de diâmetro interno 10,0 mm, os dados mostram-se sem uma tendência clara 

e os possíveis motivos dos erros são discutidos ao final deste capítulo. 

A fim de comparar os resultados experimentais de diferencial de pressão em um 

escoamento bifásico sem vibração forçada com o modelo de Chisholm (1967), foram plotados 

os seguintes gráficos apresentados na Figura 4.8 e Figura 4.9.  
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Figura 4.8 – Diferencial de pressão experimental por diferencial de pressão pelo Método de Chisholm em cada fração de 
vazio (D.I. 6,6 mm) (Autor) 

 

 

Figura 4.9 - Diferencial de pressão experimental por diferencial de pressão pelo Método de Chisholm em cada fração de 
vazio (D.I. 10,0 mm) (Autor) 

Os resultados mostram que os valores experimentais de diferencial de pressão 

encontrados se apresentaram maiores que os esperados pela relação de Chisholm (1967) em 

ambos os diâmetros de tubo, o que pode indicar perda de pressão local nas conexões de seus 
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suportes. Adicionalmente, pode-se especular que as condições operacionais utilizadas para o 

desenvolvimento do método de previsão de Chisholm (1967) são distintos do presente estudo. 

Os resultados experimentais apresentaram valores com desvios significativos em 

comparação com o modelo de Chisholm. Entende-se que isto ocorreu devido a erros de projeto, 

com destaque para os seguintes pontos: 

 a não consideração de possíveis perdas de carga locais na seção de teste; 

 a falta de concentricidade dos eixos dos suportes da seção de teste resulta em 

perda de carga local significativa e contribui para o assentamento incorreto dos 

o-rings no suporte, o que aumenta também a ocorrência de vazamentos; 

 eventuais efeitos de escoamento bifásico a jusante da seção de testes, 

compreendendo o trecho de retorno para o reservatório de líquido; 

  o meio de interface entre excitador externo e plataforma da seção de teste 

mostrou-se não operacional em altas amplitudes de vibração devido à perda de 

contato com a superfície vibratória. A utilização de altas amplitudes nos 

experimentos gerou frequências de vibrações diferentes das aplicadas na fonte 

de excitação;  

 a baixa vazão da bomba limitou o intervalo de velocidades que poderiam ser 

utilizadas para a água, o que também limitou as velocidades do gás, uma vez 

que as frações de vazio determinadas não puderam ser alcançadas. 

 o transdutor diferencial de pressão não foi calibrado devido a restrição de prazo 

e falta de componentes, o que pode ser um fator de ampliação de erros. Além 

disso, o equipamento utilizado foi adquirido previamente para um projeto em 

que a velocidade da fase líquida seria 1 m/s e de vapor de até 10 m/s, resultando 

em uma perda de pressão esperada de 28 kPa, em que o fundo de escala do 

equipamento é de 30 kPa, como citado no capítulo 3. Dessa forma, 

considerando o erro médio de 0,2% do fundo de escala resulta em um 

diferencial de pressão de 60 Pa. 

 Devido à baixa capacidade de vazão da bomba, foi observada uma instabilidade 

na região de união das fases no misturador em que para a configuração de alta 

velocidade de fase de vapor e baixa velocidade de fase líquida, o ar retornava 

pela linha líquida, fato que limitou a execução de experimentos a baixas 

velocidades de fase de vapor e de líquido. Dessa forma, a perda de pressão 
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máxima observada para essas velocidades atingiu o valor máximo de 2,5 kPa 

e, portanto, o erro médio de 60 Pa torna-se relevante. 

Outro ponto de avaliação deste projeto é identificar a influência da vibração forçada 

nos padrões de escoamentos bifásicos. A partir da utilização de uma câmera com alta 

capacidade de captação de frames, foi possível identificar pequenas alterações no padrão de 

escoamento para diferentes frações de vazio. 

Para o tubo com diâmetro de 6,6 mm, as figuras abaixo mostram os padrões para 

frações de vazio de 0,1 a 0,7 nas quais também há variação na frequência de excitação, variando 

de sem vibração para uma faixa de 25 Hz a 75 Hz, com acréscimo de 10 Hz entre as 

observações: 

 

Figura 4.10 – D.I. 6,6 mm e fração de vazio 0,1 com 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,4059 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,0451  (Autor) 
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Figura 4.11 - D.I. 6,6 mm e fração de vazio 0,3 com  𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,4059 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,174 (Autor) 

 

 

Figura 4.12 - D.I. 6,6 mm e fração de vazio 0,5 com  𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,3257 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,3257 (Autor) 
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Figura 4.13 - D.I. 6,6 mm e fração de vazio com 0,7 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,3257 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,7578 (Autor) 
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Para o tubo com diâmetro de 10,0 mm, as figuras a seguir mostram os padrões para 

frações de vazio de 0,1 a 0,9, nas quais também há variação na frequência de excitação, variando 

de sem vibração para uma faixa de 25 Hz a 75 Hz, com acréscimo de 10 Hz entre as 

observações: 

 

Figura 4.14 – D.I. 10,0 mm e fração de vazio 0,1 com 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,3536 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,03929 (Autor) 

 

 

Figura 4.15 - D.I. 10,0 mm e fração de vazio 0,3 com 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,3183 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,1364 (Autor) 
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Figura 4.16 – D.I. 10,0 mm e fração de vazio 0,5 com 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,24 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,24 (Autor) 

 

 

Figura 4.17 – D.I. 10,0 mm e fração de vazio 0,7 com 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,177 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,4126 (Autor) 
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Figura 4.18 – D.I. 10,0 mm e fração de vazio 0,9 com 𝑗𝑗𝑙𝑙 =  0,0495 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑣𝑣 =  0,446 (Autor) 

Constata-se a partir das imagens capturadas para os padrões de escoamento que, em 

geral, a imposição de vibração na seção de testes implica em coalescência das bolhas menores 

em maiores, e tal resultado concorda com os estudos apresentados por Ishii e Hibiki (1998). 

Adicionalmente, a coalescência das bolhas implica em tendência de transição de padrões de 

escoamento, e consequente variação dos valores e tendências dos parâmetros do escoamento 

bifásico, como variação da perda de pressão com fração de vazio, conforme discutido por 

Kanizawa e Ribatski (2012). Tais resultados podem justificar os efeitos das vibrações nos 

valores e tendências da perda de pressão durante escoamentos bifásicos descritos nesta seção. 
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5 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, é possível concluir os seguintes pontos: 

 A metodologia apresentada para seção de testes de escoamento de fluido 

bifásico com fonte de vibração externa realizada por alto faltante subwoofer e 

obtenção de dados de diferencial de pressão, aceleração vertical da seção de 

testes e frequência de excitação é funcional. É possível ter um controle 

satisfatório da frequência de vibração por meio de um subwoofer, com a única 

ressalva da necessidade de um meio adequado de transferência de vibração 

para a plataforma da seção de teste. 

 O acelerômetro utilizado MPU-6050 tem boa resposta de saída, com taxa de 

aquisição maior que 250 amostras por segundo, mas com a limitação de que o 

comprimento do cabo de dados deve ser inferior a 70 mm devido à 

comunicação I2C com o módulo Arduino. 

 A aplicação de uma fonte de vibração externa ao escoamento bifásico água-ar 

provocou uma diminuição da perda de pressão quanto maior a frequência de 

excitação para o tubo de diâmetro interno de 6,6 mm. 

 A coalescência das bolhas à medida que a frequência de excitação aumenta, 

implica em tendência de transição de padrões de escoamento, e consequente 

variação dos valores e tendências dos parâmetros do escoamento bifásico, 

como variação da perda de pressão com fração de vazio 

 

 

 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Alguns pontos são sugeridos para continuação e aprimoramento do presente 

experimento: 

 Utilizar um transdutor de pressão com faixa de leitura de pressões menor, para 

que o efeito do erro relativo do equipamento seja reduzido. Para canais de 

diâmetro interno inferior a 6,6 mm é desejável uma faixa de leitura de pressões 

maior que 30 kPa. 
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 Utilizar uma bomba com maior capacidade de bombeamento a fim de prover 

maiores vazões de escoamento e evitar o retorno de gás pela linha de líquido. 

 Aplicar uma conexão permanente na interface entre alto falante e suporte da 

seção de teste de forma que a frequência de vibração de origem seja transmitida 

integralmente à plataforma. 

 Executar a usinagem dos suportes de PVC dos tubos de vidro com boa 

tolerância geométrica de concentricidade, com a finalidade de melhorar a 

vedação dos orings e estimar as perdas de carga locais. 
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 CÓDIGO FONTE DO ARDUINO 

/* 

 * MIT License 

 

Copyright (c) 2019 Gabriel Gazola Milan 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 

OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 

SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 

OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 

FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 

IN THE 

SOFTWARE. 

*/ 

 

 

//Mandatory includes 

#include <Arduino.h> 

#include <TinyMPU6050.h> 
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//Constructing MPU-6050 

MPU6050 mpu (Wire);  

 

//Variáveis Acelerômetro 

int sampleRate = 250;                 //Amostras por segundo 

int sampleTime = 1000/sampleRate;    //ms. Intervalo entre amostras 

int duration = 10;                   //s. Duração total da amostra 

int i = 0; 

 

//Variáveis TP 

const int TPpin=A0;                 //Pino do transdutor de pressão. O retorno é no GND. 

float TPanalogValue=0.0; 

float TPpressureValue=0.0; 

float TPanalogMin=174.0;            //Valor analogico mín pra 0 bar (pressao min do TP) 

float TPanalogMax=1023.0;           //Valor analogico máx pra 2 bar (pressao max do TP) 

float TPpressureMax=30.0;           //Valor de pressão máx do TP em kPa 

float TPvoltMin=0.83;               //Tensão mínima pra 0 kPa 

float TPvoltMax=5.17;               //Tensão máxima pra 30kPa 

 

 

//Obtenção dos dados do acelerômetro 

void AccelGets () { 

  Serial.print(mpu.GetAccZ()-0.542,3);     

  Serial.print("\t"); 

} 

 

//Obtenção dos dados do transdutor de pressão 

void PressureGets(){ 

    TPanalogValue=analogRead(TPpin);      //Lê valor analógico do TP. 

    TPanalogValue=(TPanalogValue-TPanalogMin)/(4*TPanalogMin)*TPpressureMax*1000;  

//Converte escala analógica pra Pa. 

    Serial.println(TPanalogValue,4);      //(pressão,casas decimais) 

} 
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void setup() { 

//Acelerômetro 

  mpu.Initialize();    

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("====================================="); 

  Serial.println("Starting calibration..."); 

  mpu.Calibrate();                       

  Serial.println("Calibration complete!"); 

  Serial.println("====================================="); 

  Serial.println("Tempo(ms) Ac(m/s²)  Dif. Pressão(Pa)"); 

  delay(1000); 

} 

 

void loop() {  

  if(millis()%sampleTime == 0 && i < duration*sampleRate)  

  { 

    i++; 

    mpu.Execute();     

    Serial.print(millis());Serial.print("\t");    //Printa milissegundos. 

    AccelGets();                                  //Printa aceleração. 

    PressureGets();                               //Printa pressão. 

  } 

 

} 
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 CÓDIGO FONTE DO SCILAB 

clf 

clear 

 

//Variáveis 

g=9.81; 

sample_rate=80*2;   //Max frequencia*2 

 

//Importa dados 

DataNA= csvRead(‘<Caminho do arquivo .txt>’,ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

Data25= csvRead('<Caminho do arquivo .txt>',ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

Data35= csvRead('<Caminho do arquivo .txt>',ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

Data45= csvRead('<Caminho do arquivo .txt>',ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

Data55= csvRead('<Caminho do arquivo .txt>',ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

Data65= csvRead('<Caminho do arquivo .txt>',ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

Data75= csvRead('<Caminho do arquivo .txt>',ascii(9),',',[],[],[],[],6); 

 

AcelNA=DataNA(:,2)*g; 

Acel25=Data25(:,2)*g; 

Acel35=Data35(:,2)*g; 

Acel45=Data45(:,2)*g; 

Acel55=Data55(:,2)*g; 

Acel65=Data65(:,2)*g; 

Acel75=Data75(:,2)*g; 

 

tNA=DataNA(:,1) - DataNA(1,1) 

t25=Data25(:,1) - Data25(1,1); 

t35=Data35(:,1) - Data35(1,1); 

t45=Data45(:,1) - Data45(1,1); 

t55=Data55(:,1) - Data55(1,1); 

t65=Data65(:,1) - Data65(1,1); 

t75=Data75(:,1) - Data75(1,1); 
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//FFT 

y=  real(fft(Acel25)); 

yn= y./max(y); 

N=  length(t25); 

f=  sample_rate*(1:(N/2))/N; //associated frequency vector 

n=  size(f,'*'); 

subplot(3,2,1); 

plot(f,abs(yn(1:n))) 

h=gca(); 

h.tight_limits="on"; 

h.data_bounds=[0,0;80,1.1] 

h.title.text="25 Hz"; 

h.title.font_size=3; 

h.x_label.text="f (Hz)"; 

h.x_label.font_size=3; 

h.y_label.text=""; 

h.y_label.font_size=3; 

 

y=  real(fft(Acel35)); 

yn= y./max(y); 

N=  length(t35); 

f=  sample_rate*(1:(N/2))/N; //associated frequency vector 

n=  size(f,'*'); 

subplot(3,2,2); 

plot(f,abs(yn(1:n))) 

h=gca(); 

h.tight_limits="on"; 

h.data_bounds=[0,0;80,1.1] 

h.title.text="35 Hz"; 

h.title.font_size=3; 

h.x_label.text="f (Hz)"; 

h.x_label.font_size=3; 

h.y_label.text=""; 

h.y_label.font_size=3; 
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y=  real(fft(Acel45)); 

yn= y./max(y); 

N=  length(t45); 

f=  sample_rate*(1:(N/2))/N; //associated frequency vector 

n=  size(f,'*'); 

subplot(3,2,3); 

plot(f,abs(yn(1:n))) 

h=gca(); 

h.tight_limits="on"; 

h.data_bounds=[0,0;80,1.1] 

h.title.text="45 Hz"; 

h.title.font_size=3; 

h.x_label.text="f (Hz)"; 

h.x_label.font_size=3; 

h.y_label.text=""; 

h.y_label.font_size=3; 

 

y=  real(fft(Acel55)); 

yn= y./max(y); 

N=  length(t55); 

f=  sample_rate*(1:(N/2))/N; //associated frequency vector 

n=  size(f,'*'); 

subplot(3,2,4); 

plot(f,abs(yn(1:n))) 

h=gca(); 

h.tight_limits="on"; 

h.data_bounds=[0,0;80,1.1] 

h.title.text="55 Hz"; 

h.title.font_size=3; 

h.x_label.text="f (Hz)"; 

h.x_label.font_size=3; 

h.y_label.text=""; 

h.y_label.font_size=3; 
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y=  real(fft(Acel65)); 

yn= y./max(y); 

N=  length(t65); 

f=  sample_rate*(1:(N/2))/N; //associated frequency vector 

n=  size(f,'*'); 

subplot(3,2,5); 

plot(f,abs(yn(1:n))) 

h=gca(); 

h.tight_limits="on"; 

h.data_bounds=[0,0;80,1.1] 

h.title.text="65 Hz"; 

h.title.font_size=3; 

h.x_label.text="f (Hz)"; 

h.x_label.font_size=3; 

h.y_label.text=""; 

h.y_label.font_size=3; 

 

y=  real(fft(Acel75)); 

yn= y/max(y); 

N=  length(t75); 

f=  sample_rate*(1:(N/2))/N; //associated frequency vector 

n=  size(f,'*'); 

subplot(3,2,6); 

plot(f,abs(yn(1:n))) 

h=gca(); 

h.tight_limits="on"; 

h.data_bounds=[0,0;80,1.1]; 

h.title.text="75 Hz"; 

h.title.font_size=3; 

h.x_label.text="f (Hz)"; 

h.x_label.font_size=3; 

h.y_label.text=""; 

h.y_label.font_size=3; 
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