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RESUMO
A medição precisa da vazão de um fluido é de extrema importância para o controle
do processo a que se destina, sendo uma das principais grandezas medidas em unidades
industriais. Consumo, rendimento e satisfatoriedade da operação são exemplos de importantes
parâmetros de controle de processos que podem ser obtidos através da avaliação da medição
de vazão, o que demonstra a grande relevância desta informação e de sua técnica de obtenção.
Este trabalho se baseia no estudo de validação e verificação da promissoriedade de métodos
invasivos e não invasivos de medição de vazão de escoamentos monofásicos turbulentos,
baseados na análise de vibrações e deformações dinâmicas de tubos e acessórios de tubulação,
medidas através de acelerômetros e sensores piezoelétricos. Flutuações de pressão geradas
pelos escoamentos turbulentos são uma das principais fontes de excitação da estrutura e são
proporcionais à velocidade média do escoamento, tornando-se possível relacionar as respostas
dinâmicas geradas pelas flutuações à vazão de escoamento do sistema. Tendo em vista que
grande parte dos acessórios comumente usados em sistemas de tubulações geram perturbações
no escoamento e consequentemente aumentam a turbulência na região, este trabalho compara
o desempenho e sensibilidade de medições realizadas em seções de teste compostas por
trechos retos de tubulação, curvas com diferentes raios de curvatura e placas de orifício com
diferentes diâmetros de passagem, instrumentadas com sensores piezoelétricos e
acelerômetros. Simulações numéricas dos escoamentos através de cada seção de testes,
utilizando o modelo de turbulência

− , foram realizadas como complemento às análises

experimentais, a fim de verificar a geração de turbulência para cada caso e sua influência nas

respostas dos sensores. Os PZTs apresentaram uma sensibilidade de medição muito superior
quando comparados aos acelerômetros, da mesma forma que, para ambos os casos, os
acessórios de tubulação geraram um grande aumento no desempenho dos sensores em relação
à seção composta por trecho reto. As estruturas de escoamento causadas pelas perturbações
impostas pelos acessórios influenciam fortemente a turbulência nas regiões adjacentes, sendo
responsáveis pelo aumento de sensibilidade dos sensores.

Palavras-chave: Sensores piezoelétricos, Medição de vazão, acessórios de tubulação,
Turbulência.

ABSTRACT
Accurate flow rate measurement is extremely important for processes control and is
one of the main quantities measured in industrial plants. Consumption, efficiency and
satisfactory operation are examples of important parameters of process control that can be
obtained through the evaluation of the flow rate, which demonstrates the great relevance of
this information among with the corresponding measurement technique. This work presents a
study of invasive and non-invasive methods of flow rate measurements of single-phase
turbulent flows, based on the analysis of vibrations and dynamic strains of pipes and pipe
fittings, measured with accelerometers and piezoelectric sensors. Pressure fluctuations
generated by turbulent flows are one of the main excitation sources of pipes and are
proportional to the average flow velocity, which the dynamic responses generated by the
fluctuations can be related to the flow rate of the system. Considering that most of the fittings
commonly used in piping systems generate disturbances in the flow hence increasing
turbulence, this work proposes the comparison of performance and sensitivity of
measurements performed in test sections composed of straight pipe, pipe elbows with
different curvature ratio and orifice plates with different obstructive diameters, instrumented
with piezoelectric sensors and accelerometers. Numerical simulations of the flows through
each test section, using the k-ε turbulence model, were performed as a complement to the
experimental analyzes in order to verify the turbulence generation for each case and its
influence on the sensor responses. The PZTs had a much higher sensitivity when compared to
the accelerometers, in the same way, for both cases, the pipe fittings generated a great
increase in the performance of the sensors compared to the section composed by straight pipe.
The flow structures caused by the disturbances imposed by the fittings strongly influence the
turbulence in the adjacent regions and are responsible for the increased sensitivity of the
sensors.

Keywords: Piezoelectric sensors, Flow rate measurement, Pipe fittings, Turbulence.
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INTRODUÇÃO
A medição precisa do fluxo de um fluido é de extrema importância para o controle
do processo a que se destina, sendo uma das principais grandezas medidas em unidades
industriais. Consumo, rendimento e operação satisfatória são exemplos de importantes
parâmetros de controle de processos que podem ser obtidos através da avaliação da medição
de vazão, o que demonstra a relevância desta informação e de sua técnica de obtenção. Podese ilustrar como caso prático de obtenção dos parâmetros citados anteriormente, a aplicação
da medição de vazão em plantas de geração e cogeração de energia, onde se faz necessário a
medição de consumo dos insumos utilizados e verificação da eficiência do processo, obtida
através da relação entre a energia disponível para utilização, na forma de vapor, água quente e
gelada, por exemplo, e a energia inserida no sistema, tendo a vazão como uma das grandezas
necessárias para sua mensuração.
Diversos instrumentos baseados em diferentes métodos de medição são utilizados
para o controle da vazão de um sistema. Podem-se citar, como alguns exemplos de
instrumentos usuais de medição de vazão, a placa de orifício, que mede a vazão através do
diferencial de pressão entre pontos à montante e jusante da placa, o medidor magnético, que
se baseia na criação de uma força eletromotriz proporcional à velocidade do escoamento, e o
medidor vortex, que tem como princípio a verificação da frequência de geração de vórtices
criados por um obstáculo inserido no escoamento, que, por sua vez, é proporcional à
velocidade de escoamento do fluido.
1.1 MOTIVAÇÃO
Apesar de amplamente difundidos na indústria, esses medidores também possuem
limitações e desvantagens, deixando em aberto a necessidade de desenvolvimento de
medidores não invasivos, ou seja, que não alterem o perfil de escoamento e não entrem em
contato com o fluido de processo.
Como alternativa para a criação de um instrumento que atenda a essas necessidades,
diversos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de desenvolver um método preciso que
relacione a vibração medida no tubo com a vazão de escoamentos monofásicos. A técnica
mais abordada até hoje consiste na instalação de acelerômetros na superfície externa das
paredes de trechos retos de tubulação e verificação do desvio padrão dos sinais emitidos por
estes. Pode-se notar que o desvio padrão cresce conforme aumenta a vazão (LASSAHN, 1983
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apud. PITTARD et al. 2004) e, consequentemente, a velocidade do escoamento,
considerando-se um tubo de diâmetro constante. Este fato pode ser explicado pelo aumento da
turbulência no escoamento, que gera, por sua vez, um crescimento na intensidade de flutuação
de pressão, responsável pela excitação do tubo (EVANS et al., 2004). Para baixas vazões
(velocidades) e, consequentemente, baixa intensidade de turbulência, entretanto, a técnica se
mostra pouco precisa e as medições não apresentam um comportamento característico,
inviabilizando a medição correta para esta faixa.
Nota-se, portanto, que um dos requisitos para a aplicação desta técnica é que o
escoamento tenha como característica um número de Reynolds relativamente elevado, através
do qual é possível qualificar um escoamento turbulento, que é encontrado na maior parte dos
casos práticos de engenharia.
1.2 OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo a proposta e o estudo de viabilidade de
metodologias alternativas de medição de vazão para escoamentos monofásicos turbulentos,
com foco em análises numéricas e experimentais, através da utilização de sensores
piezoelétricos inseridos na tubulação (Patente requerida – INPI BR 1020170223736).
A primeira abordagem se concentra em estudar uma solução de baixo custo para
medidores de vazão não invasivos, que atenda uma ampla faixa de vazão.
Esta abordagem consiste na instalação de sensores piezoelétricos nas superfícies
externas da tubulação, ou embutidos nas paredes de trechos retos e curvas de tubulações onde,
neste último, a mudança abrupta de direção do fluxo tende a gerar uma maior turbulência no
escoamento em comparação ao caso do trecho de tubo reto. Os sensores piezoelétricos são
responsáveis por gerar sinais elétricos que variam, neste caso, conforme as tensões e
deformações dinâmicas geradas no tubo em que estão instalados devido às flutuações de
pressão, se mostrando mais sensíveis do que os acelerômetros, além de possuírem um custo
mais baixo.
Há diversas vantagens que viabilizam e estimulam o desenvolvimento de um
dispositivo deste tipo, como, por exemplo:
• Por não entrar em contato com o fluido, o instrumento não gera perda de carga no
sistema e, consequentemente, economiza energia no processo.
• Versatilidade de instalação, tendo em vista que pode ser instalado em diversos
trechos da linha.
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• Não há necessidade de interrupção da operação para instalação.
• Não cria pontos suscetíveis a vazamentos.
• Não há limitações nem requisitos especiais quanto ao fluido de processo, visto que
não há contato entre fluido e instrumento.
• Baixo custo de aquisição, instalação e manutenção.
A segunda abordagem consiste na instalação de placas de orifício instrumentadas
com sensores piezoelétricos e medição das vibrações e deformações dinâmicas geradas pelas
flutuações de pressão, na própria placa e na tubulação à jusante, relacionando a intensidade
dos sinais dos sensores piezoelétricos com a vazão do escoamento. Espera-se através desta
frente verificar a viabilidade da técnica e propor uma alternativa à medição através de placas
de orifício tradicionais, tendo em vista a grande sensibilidade dos sensores piezoelétricos e a
possibilidade de flexibilização dos padrões construtivos das placas, bem como redução da
perda de carga atrelada ao acessório.
Além dos sensores piezoelétricos, são usados também, para ambos os casos,
acelerômetros de precisão para comparação entre os métodos de medição e verificação do
desempenho para cada seção de teste.
Com o objetivo de verificar e caracterizar o comportamento do escoamento segundo
os efeitos da turbulência e suas consequências nos diferentes cenários de perturbação, além de
mapear os pontos críticos, ou seja, pontos de maior turbulência para instalação dos sensores
piezoelétricos, são realizadas simulações numéricas em software CFD (Computational Fluid
Dynamics) utilizando o modelo de turbulência
Averaged Navier-Stokes).

− , baseado no método RANS (Reynolds

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 ESCOAMENTO TURBULENTO
Diversos pesquisadores já se dedicaram ao estudo de vibração induzida pelo
escoamento em tubulações submetidas a fluxos internos e sua relação com a vazão de
escoamento e, apesar dos resultados apresentarem divergências entre si, foi proposto que a
vibração nos tubos para esses casos é resultado direto da flutuação de pressão oriunda do
escoamento turbulento (PITTARD et al., 2004). Tendo em vista que o escoamento turbulento
é o fenômeno de maior relevância para o desenvolvimento deste trabalho, esta subseção
destina-se à apresentação dos conceitos teóricos fundamentais sobre a turbulência.
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2.1.1 Características do escoamento turbulento
Versteeg e Malalasekera (1995) qualificam o escoamento turbulento como sendo
aquele que possui comportamento aleatório e caótico onde seus vetores e escalares, como
velocidade e pressão, variam nestas mesmas condições. Tennekes e Lumley (1972),
entretanto, destacam a dificuldade de se definir o escoamento turbulento e o determinam
através de uma série de características:
a) Irregularidade: Escoamentos turbulentos são altamente irregulares e possuem
comportamento aleatório, de forma que uma análise determinística se torna extremamente
difícil, sendo necessário um método em que sejam utilizadas ferramentas estatísticas.
b) Difusividade: Em escoamentos turbulentos a difusividade cresce e permite que
cresça também a transferência de quantidade de movimento, calor e massa, se tornando uma
das qualidades do escoamento turbulento mais importantes para fins práticos no
desenvolvimento de diversos tipos de equipamentos.
c) Altos números de Reynolds: O número de Reynolds (

) é um parâmetro

adimensional que relaciona a influência das forças de inércia (associada aos efeitos
convectivos) e das forças viscosas do escoamento. A turbulência surge normalmente da
instabilidade do regime laminar conforme cresce o número de Reynolds, tendo o escoamento
como valor crítico de início de transição (para escoamentos em tubos) aproximadamente
2100, tornando-se permanentemente turbulento quando

alcança um valor em torno de

4000, conforme Figura 1.

Figura 1 - Transição de escoamento laminar para turbulento em tubos.
Fonte: Munson et al. (2013).
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O número de Reynolds, para tubos de seções transversais circulares totalmente
preenchidos, é definido por:
=

onde

!

,

(1)

( #/%³) é a massa específica do fluido,

escoamento na direção paralela ao eixo do tubo,
! ('(. ) é a viscosidade dinâmica do fluido.

(%/ ) é a velocidade média do

(%) é o diâmetro interno do tubo e

d) Vorticidade tridimensional: A turbulência possui comportamento rotacional e
tridimensional, caracterizado pelo alto nível de vorticidade. Diversas escalas de comprimento
e tempo relacionadas aos vórtices estão presentes nos escoamentos turbulentos. Os grandes
vórtices interagem e extraem energia do escoamento médio e a transferem para vórtices de
escalas menores através do mecanismo conhecido como vortex stretching (VERSTEEG e
MALALASEKERA, 1995). Vórtices sujeitos a uma deformação linear ao longo de seu eixo
de rotação tendem a ser estirados (podem também sofrer contração) nesta direção, tendo como
consequência a redução de sua área no plano perpendicular, aumentando sua velocidade de
rotação, em virtude da conservação de seu momento angular, conforme mostrado na Figura 2
(SOUZA et al., 2011). O estiramento reduzirá a escala de comprimento do próprio elemento
fluido no plano perpendicular e causará também um estiramento dos elementos vizinhos na
direção dos eixos deste plano, porém em escala menor, onde também causarão novos
estiramentos e assim por diante. Desta forma, as escalas de comprimento vão sendo reduzidas
e a energia transferida dos maiores vórtices para os menores (ZHURBAS, 2001 apud SOUZA
et al., 2011) até a dissipação.

Figura 2 - Mecanismo de estiramento de vórtices.
Fonte: Souza et al. (2011).
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e) Dissipação: Sistemas turbulentos são sempre dissipativos, de maneira que
necessitam de fornecimento contínuo de energia para que permaneça a turbulência, tendo esta
um rápido decaimento caso isto não ocorra.
O estiramento causado pelo escoamento médio fornece aos grandes vórtices a
energia necessária para a manutenção da turbulência (VERSTEEG e MALALASEKERA,
1995) e, conforme mencionado anteriormente, essa energia é transferida de vórtices de
grandes escalas para vórtices de pequenas escalas próximos à superfície (de um tubo, por
exemplo), onde tem sua energia dissipada em forma de calor devido à ação dos efeitos
viscosos (SOUZA et al., 2011). Pittard e Blotter (2003), entretanto, estabelecem que parte
desta energia seja convertida em energia potencial sob a forma de flutuação de pressão. Este
processo de transferência de energia é conhecido como energia em cascata.
f) Meio contínuo: Mesmo as menores escalas turbulentas do escoamento são muito
maiores do que a escala molecular, corroborando o tratamento do escoamento como meio
contínuo.
Em escalas muito pequenas, quando a viscosidade molecular é muito efetiva, os
termos viscosos são responsáveis por dissipar energia cinética dos pequenos vórtices e
impedir a geração de escalas ainda menores. Estas pequenas escalas são chamadas de escalas
de Kolmogorov (SOUZA et al., 2011).
2.1.2 Análise do escoamento turbulento
Como mencionado anteriormente, é extremamente difícil a utilização de abordagens
determinísticas para a análise de escoamentos turbulentos devido à sua característica aleatória,
de forma que métodos estatísticos são empregados para esses casos. Escoamentos turbulentos
apresentam flutuações instantâneas de velocidade, temperatura, pressão e outros escalares
(SOUZA et al., 2011), e podem ser representados em termos da soma dos valores médios e
das flutuações. Esta técnica é conhecida como decomposição de Reynolds (BIRD et al.,
2002).
)

= +* +

)

/ = /̅ + / ,
-

-

Na equação 2,

;

(2)
),

+* e

)

representam, respectivamente, o valor instantâneo, o valor

+ e /′ representam as mesmas
médio e a flutuação do vetor velocidade, assim como /, /

características para a pressão, conforme mostrado na Figura 3.
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Figura 3 - Definição de média e flutuação turbulenta de velocidade e pressão.
Fonte: Adaptado de White (2001).
As propriedades do escoamento turbulento variam no tempo; um intervalo de tempo
é considerado suficientemente longo para a obtenção de um valor médio se for maior do que a
escala de tempo de variação mais lenta, que está relacionada aos maiores vórtices
(VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995). A partir desta definição, portanto, o valor médio
da componente pode ser obtido por:
+* =

1 ∆5
4
∆3 6

)

(3) 3 .

(3)

Por definição tem-se que:
+*- =

1 ∆5
4 (
∆3 6

)

− +* ) 3 = +* − +* = 0 .

(4)

Os parâmetros mostrados acima, apesar de terem sido exemplificados com o vetor
velocidade, se aplicam a todos os outros termos do escoamento cujas propriedades variem no
tempo devido à turbulência.
Apesar das médias das flutuações em cada direção serem iguais à zero, a média dos
produtos das flutuações em direções perpendiculares é sempre menor do que zero segundo a
hipótese do comprimento de mistura de Prandtl (SOUZA et al., 2011).
- 7 8

<0.

Os índices 1 e 2 indicam as direções ortogonais

e :, respectivamente.

(5)
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A análise dos termos flutuantes, obviamente, não se faz possível através de suas
médias, de forma que as informações acerca das flutuações podem ser obtidas, por exemplo,
através da produção de energia cinética turbulenta por unidade de massa,
dada por:

onde

7,

, : e B.

8

1
= ;
2
e

A

-8
7

+

-8
8

+

-8
A @

;<= # > %8 / ²@,

,

(6)

são, respectivamente, as componente de flutuação de velocidade nas direções

Conforme mostrado por Davidson (2016), escoamentos turbulentos também são

governados pelas equações de Navier-Stokes (equação 7), a qual estabelece que a variação de
quantidade de movimento seja igual ao somatório das forças que atuam sobre uma partícula
de fluido (VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995), e pode ser decomposta em termos
médios e flutuantes (equação 8). Para fluidos incompressíveis com viscosidade constante,
tem-se que:
C ) D
C )
C/
C8 )
+
=−
+!
;
C3
C D
C )
C D8
C( +* +
C3

*)

+

C( +* +

* )( +E

C

D

+

E)

(7)
C(/ + /- )
C 8 ( +* +
=−
+!
C )
C D8

*)

.

(8)

Aplicando-se regras estatísticas para derivações com o objetivo de se obter a equação
com os valores médios do escoamento no tempo, chega-se a:
C +* +E
C ̅)
C/̅
C
C +*
+
=−
+
F!
−
C3
C D
C ) C D
C D

- * EG

.

Este processo introduz novos termos na equação de Navier-Stokes (−

(9)
- * E ),

e

constituem a transferência de quantidade de movimento convectivo devido às flutuações de
velocidade (VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995). A equação 9 é também chamada de
equação de Navier-Stokes com média de Reynolds ou, em inglês, Reynolds Averaged NavierStokes (RANS), e os novos termos são denominados tensões de Reynolds, que são termos de
tensões adicionais devido à turbulência (DAVIDSON, 2016).
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Os índices H,I = 1,2,3 indicam as direções ortogonais , : e B, respectivamente.

Através das equações anteriores pode-se, ainda, estabelecer uma relação entre as
flutuações de pressão e velocidade do escoamento. Este processo se dá através da subtração
das derivadas em relação ao espaço entre a equação de Navier-Stokes para valores
instantâneos, apresentada na Equação 7, e a equação de Reynolds para valores médios,
apresentada na Equação 9 (DAVIDSON, 2016). A equação resultante deste processo
matemático é denominada equação de Poisson para pressão e é dada por:
C 8 /C

)

8

= − J2

C +* C
C DC

D
)

+

C8
C )C

D

K

- ) D

−

- * E LM

.

(10)

A equação de Poisson é dividida em duas partes principais chamadas de termo
rápido, representado pelo primeiro termo do lado direito da equação, e termo lento,
representado pelo segundo termo do mesmo lado. Os termos possuem essa nomenclatura
devido à somente o primeiro termo responder imediatamente às variações do escoamento
médio (JAYANTHA, 1998). Além disso, os termos rápido e lento podem ser caracterizados
segundo sua linearidade e não linearidade, respectivamente (KIM, 1989).
Nota-se, portanto, que as flutuações de pressão em um escoamento turbulento são
definidas pela soma das contribuições das flutuações turbulentas de velocidade, onde o termo
rápido determina a interação entre turbulência e o escoamento médio, e o termo lento define a
interação da turbulência consigo mesma (JAYANTHA, 1998).
2.2 VIBRAÇÃO INDUZIDA POR ESCOAMENTO TURBULENTO
De acordo com Chen (1985), vibração induzida por escoamento é o termo que define
o fenômeno que está associado à resposta de uma determinada estrutura submetida a
escoamentos internos ou externos, cujas forças fluidodinâmicas desenvolvem na estrutura
forças elásticas e de amortecimento.
Sistemas de tubulações são utilizados em variados tipos de serviços e, portanto,
podem ser submetidos a diversos mecanismos de excitação responsáveis por gerar vibrações e
deformações dinâmicas nos tubos. Blevins (2001) identificou os mecanismos de excitação de
acordo com as características de estabilidade e instabilidade inerentes ao escoamento,
conforme mostrado na Figura 4.
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Figura 4 - Classificação de mecanismos de vibração induzida por escoamento.
Fonte: Adaptado de Blevins (2001).
Segundo Chen (1985), o fenômeno de vibração induzida por escoamento tem sido
percebido em diversos campos de atuação, como na indústria aeroespacial, em componentes e
equipamentos de geração e transmissão de energia, na construção civil e na tecnologia
submarina, criando diversos problemas de operação e gerando, assim, a necessidade de
desenvolvimento de estudos e pesquisas com o objetivo de entender o fenômeno e suprimir o
problema.
Em sistemas de tubulações para condução de fluidos de plantas petroquímicas
onshore e offshore, por exemplo, estabelecem-se quatro principais mecanismos de excitação
(MTD, 1999):
• Excitação acústica de alta frequência. Proveniente de elevada energia acústica,
em escoamento de gases, gerada pela redução de pressão em dispositivos como válvulas de
alívio e placas de orifício.
• Excitação mecânica. Geralmente associada a esforços e deslocamentos causados
por equipamentos rotativos de geração de fluxo como bombas e compressores.
• Pulsações. Pulsações de pressão no escoamento são geralmente criadas também
por equipamentos de geração de fluxo como bombas e compressores. Vibrações por pulsação
podem ser de grande amplitude quando a frequência de excitação coincidir com a frequência
acústica natural do escoamento e frequência natural da estrutura da tubulação.
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• Turbulência induzida pelo escoamento. O mecanismo de excitação essencial em
que se baseia a teoria apresentada para a elaboração deste trabalho é a turbulência
desenvolvida em escoamentos monofásicos através de tubos e acessórios, a qual produz o
fenômeno de vibração induzida por escoamento turbulento. Apresenta-se, portanto, uma
revisão mais aprofundada apenas da influência deste fenômeno.
De acordo com Pittard et al. (2004) as flutuações de pressão nas regiões próximas à
parede da tubulação, desenvolvidas nos escoamentos turbulentos através dos mecanismos
citados nos itens anteriores, são responsáveis por excitar vibrações nos tubos. Esta abordagem
é corroborada, ainda, por estudos anteriores de outros pesquisadores como Kim (1989) e
Durant e Robert (1999).
Escoamentos turbulentos estão presentes em quase todos os processos industriais e
muitas vezes os sistemas são projetados de forma a maximizar esta turbulência, visando um
aumento de eficiência na transferência de calor e massa (WEAVER et al., 2000). Como
consequência do aumento da turbulência, porém, tem-se o aumento de vibração e deformação
dinâmica dos tubos (PITTARD et al., 2004), o que pode criar uma maior suscetibilidade
destes a uma falha por fadiga, podendo gerar prejuízos financeiros, danos ambientais e sociais
(Thompson et al., 2010).
2.2.1 Medição de vazão através de vibração induzida por escoamento turbulento
Diversos outros estudos, porém, possuem outro viés de investigação do fenômeno de
vibração induzida por escoamento turbulento em tubulações, que não a prevenção de falhas.
Grandes esforços vêm sendo despendidos em pesquisas com o objetivo de desenvolver um
instrumento de medição de vazão não invasivo, de baixo custo e boa precisão que atenda às
necessidades da indústria. Evans (2004) propôs duas abordagens que relacionam a vazão de
escoamento e os sinais emitidos por acelerômetros instalados na superfície externa da parede
de trechos retos de tubos bi-engastados.
A primeira abordagem consiste na avaliação da variação da frequência natural do
tubo em função da velocidade de escoamento do fluido. Evans (2004) demonstrou
experimentalmente uma redução da frequência natural do tubo com o aumento da velocidade
de escoamento.
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Figura 5 - Frequência natural do tubo para várias vazões de escoamento.
Fonte: Evans et al. (2004).
A Figura 5 mostra a variação da frequência natural de um tubo de PVC com diâmetro
nominal de 3" submetido à condução de água em diversas vazões de escoamento. Pode-se
notar o aumento da frequência natural de acordo com a redução da velocidade comparando-se
os picos de amplitude das vazões de 1311 L/min e 416 L/min, cujas frequências são de 5,906
Hz e 5,937 Hz, respectivamente. Percebe-se que mesmo para uma grande variação de vazão
há apenas uma sutil variação da frequência natural do tubo, sendo necessário um sistema com
grande sensibilidade para resultados precisos, sendo este um obstáculo relevante para a
viabilidade do método.
A segunda técnica é baseada na análise do desvio padrão dos sinais gerados por
acelerômetros instalados nas paredes dos tubos. Evans (2004) apresenta uma teoria em que
relaciona a flutuação de pressão gerada no escoamento turbulento com a resposta dinâmica do
tubo em forma de aceleração, sendo a estrutura de tubulação considerada um elemento de
viga.
A tensão cisalhante turbulenta pode ser representada da seguinte maneira em um
escoamento de duas dimensões:

onde

′

N=−
e

′

- -

,

(11)

representam, respectivamente, as flutuações de velocidade na direção do

escoamento e normal a ele.
De acordo com Evans (2004) há uma relação de proporcionalidade entre as
flutuações de pressão e velocidade, através dos termos cisalhantes do tensor de Reynolds,
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apresentado como parte de um dos termos da equação de Poisson para escoamentos
turbulentos (vide equação 10), onde:
/- ∝

- -

.

(12)

Evans (2004) apresenta, ainda, a relação entre a flutuação de pressão e os esforços
gerados no tubo sendo considerado um elemento de viga, bem como sua relação com a

equação da flexão, onde P representa o momento gerado sobre a viga, Q a carga cisalhante

que age sobre esta, R a rigidez à flexão e S e

o deslocamento perpendicular e direção axial,

respectivamente:
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Com o objetivo de relacionar a flutuação de pressão com a aceleração do tubo,
introduz-se a flutuação de pressão na equação de movimento de vibrações transversais para
vigas (INMAN, 2014):
C 8S R C TS
+
= 0;
C3 8
UC T

C 8S
1 =−
/ ( ) = −V/- ( ) ;
8
C3
U
V=

onde

(16)

1
,
U

representa a massa específica do material do tubo e U a área da seção transversal da

parede do tubo.

Evans et al. (2004) apresentaram estudos experimentais analisando o desvio padrão
dos sinais e verificaram a influência dos fatores geométricos, na forma de variação dos
diâmetros dos tubos, e do material destes, cujas características influenciam na massa e rigidez
da estrutura. Notou-se que o desvio padrão dos sinais possui uma relação aproximadamente
quadrática com a vazão do escoamento, crescendo com o aumento desta. Percebeu-se que a
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inclinação da curva que relaciona a vazão e desvio padrão decresce conforme cresce a
densidade e rigidez do material utilizado no tubo, mostrado na Figura 6, que apresenta a
sobreposição das curvas de tubos com o mesmo diâmetro de PVC, aço inox e alumínio.

Figura 6 - Relação entre vazão e desvio padrão de sinais de acelerômetros para tubos de
diferentes materiais.
Fonte: Evans et al. (2004).
Em relação ao diâmetro do tubo, os experimentos indicam que para uma mesma
vazão o tubo de maior diâmetro possui uma amplitude menor dos sinais (Figura 7), o que
pode ser relacionado à uma menor turbulência do escoamento conforme apresentado
anteriormente.

Figura 7 - Relação entre vazão e desvio padrão de sinais de acelerômetros para tubos de
diferentes diâmetros.
Fonte: Evans et al. (2004).
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Os experimentos foram realizados utilizando-se água como fluido de trabalho para
uma faixa de vazão entre 400 e 1500 L/min (24 e 90 m³/h) o que caracteriza escoamentos
altamente turbulentos para todos os diâmetros utilizados. Com a vazão de escoamento
tendendo a zero, entretanto, a relação vazão versus desvio padrão perde sua característica
quadrática (EVANS et al., 2004).
Segundo os autores, a medição de vazão através da análise do desvio padrão dos
sinais se apresentou muito mais sensível e factível do que a medição através da análise de
variação da frequência natural da tubulação.
Medeiros et al. (2015) avaliaram a possibilidade de aplicação da técnica de medição
de vazão na indústria de óleo e gás brasileira segundo as exigências impostas pelas
regulamentações nacionais, onde concluíram a inviabilidade de utilização desta abordagem
para medição de óleo bruto, cuja incerteza admissível para esse tipo de instrumento é limitada
a 0,3%, e os testes realizados mostraram uma incerteza que varia de 2,5% a 5%. Os autores
citam, porém, aplicações em outras etapas de processamento do óleo em que a
regulamentação vigente admitiria a utilização da técnica segundo o nível de incerteza, como
captação, injeção e descarte de água. Assim como realizado por Evans et al. (2004), os testes
foram conduzidos com a avaliação de escoamentos monofásicos turbulentos utilizando-se
água, que corroboraram a relação quadrática entre vazão média de escoamento e desvio
padrão da amplitude.
Kim et al. (2008) propuseram um sistema autônomo de monitoramento de consumo
residencial de água baseado na teoria apresentada por Evans (2004). O sistema consiste,
basicamente, na instalação de acelerômetros nas paredes externas dos tubos de alimentação de
cada ponto de consumo (para se obter uma análise individual desses pontos) e na relação de
seus sinais com a curva característica obtida a partir da dependência entre vazão e desvio
padrão dos sinais, cujo comportamento quadrático encontrado nos trabalhos citados
anteriormente se manteve. O sistema autônomo prevê a correção das constantes das equações
automaticamente conforme necessidade de calibração a partir das informações geradas por um
medidor de vazão global instalado na linha de fornecimento principal. Os autores citam um
erro médio menor que 10% para os ramais de fornecimento.
Dinardo et al. (2013), entretanto, obtiveram uma relação linear entre a variação da
amplitude dos sinais de aceleração, obtidos por um medidor de vibração laser doppler, e a
vazão média de escoamento, através da análise no domínio da frequência.. Os testes foram
realizados em um trecho reto de tubulação de aço inox de diâmetro nominal de 89 mm e
espessura de 2 mm conduzindo água numa faixa de vazão de 5,4 m³/h a 37,1 m³/h. A análise
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foi feita através da variação de amplitude dos sinais na frequência de rotação da bomba para
vazões dentro do intervalo citado e para várias rotações diferentes, exemplificado na Figura 8.

Figura 8 - Relação entre vazão e amplitude de aceleração com rotação da bomba de 1250
RPM
Fonte: Dinardo et al. (2013).
2.2.2 Vibração induzida em placas de orifício
Placas de orifício são componentes comuns em diversos segmentos industriais,
utilizadas como elementos de controle de vazão em sistemas de tubulação. São responsáveis,
entretanto,

por criarem

grandes

distúrbios

no

escoamento,

gerando

mecanismos

fluidodinâmicos de excitação da estrutura (QING e JINGHUI, 2007). Falhas oriundas de
vibrações induzidas por escoamentos através de placas de orifício vêm sendo reportadas na
literatura e estudadas por pesquisadores, em especial em plantas de energia nuclear (QING et
al., 2003, CAILLAUD et al., 2006 e BAI et al., 2016).
Há um grande aumento de velocidade do fluido ao passar através do orifício devido à
redução da seção livre, levando à proporcional queda de pressão à jusante, responsável pela
geração de vórtices devido ao escoamento reverso, aumentando a turbulência na região e
causando grande diferencial de pressão entre as regiões à montante e jusante da placa. Duas
principais consequências relacionadas à excitação dinâmica podem ser observadas devido a
este processo, onde a primeira relaciona-se à cavitação e a segunda ao aumento da flutuação
de pressão devido à turbulência, apesar da possibilidade de ocorrência de outros fenômenos,
como excitação acústica (QING e JINGHUI, 2007 e QING et al., 2003).
A cavitação ocorre quando a pressão estática após a placa é inferior à pressão de
vapor do fluido, gerando bolhas de vapor que serão posteriormente implodidas na região de
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menor velocidade e recuperação de pressão estática (BRENNEN, 1995). A Figura 9 mostra o
perfil de variação de pressão estática ao longo de um escoamento através de uma placa de

orifício, onde W é a velocidade média do escoamento, WD a velocidade do jato gerado pela

redução de área, '7 e '8 as pressões estabilizadas antes e depois da placa, respectivamente, e
'D a pressão na região do jato.

Figura 9 - Perfil de pressão estática no escoamento através de placas de orifício
Fonte: Rad e Zabihollah (2012).
De acordo com Testud et al. (2007) a cavitação em determinados casos é responsável
por gerar altos níveis de ruído e vibrações excessivas em tubulações, sendo tão maiores

quanto menor a pressão 'D , devido ao aumento das bolhas de vapor que elevam a flutuação de

pressão, podendo levar a problemas de fadiga e erosão.

De acordo com Qing e Jinghui (2007), apesar de ser possível eliminar a ocorrência
de cavitação em placas de orifício, não é possível eliminar o aumento da flutuação de pressão
devido à turbulência, ocasionando maiores níveis de vibração através da transferência de
quantidade de movimento, conforme mostrado no item 2.1.2. As vibrações afetam tanto a
placa de orifício quanto as regiões da tubulação próximas à placa (SIBA et al., 2016).
Qing et al. (2006) realizaram experimentos com o objetivo de estudar o
comportamento das flutuações de pressão geradas em escoamentos através de placas de
orifício e seus efeitos na vibração de tubulações. Os testes foram realizados em um trecho reto
de tubo de aço inoxidável de 90 mm de diâmetro, 2,5 mm de espessura, 6m de comprimento,
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ancorado em ambas as extremidades, e placas de orifício com relação entre diâmetro do
orifício e diâmetro interno do tubo ; = = @ igual a 0,255, 0,304 e 0,335, para vazões de

até 40 m³/h, onde

é o diâmetro do orifício e

o diâmetro interno do tubo. Para monitorar as

flutuações de pressão foram instalados transdutores de pressão dinâmica ao longo da linha em
pontos anteriores e posteriores à placa, bem como em pontos na mesma seção de outros
transdutores, com posições circunferenciais distintas, buscando avaliar a variação da flutuação
de pressão radialmente. Para o monitoramento da vibração causada pela flutuação de pressão,
também foram instalados acelerômetros em pontos à montante e jusante da placa.
Como principais resultados, os autores observaram um grande distúrbio e,
consequentemente, um grande aumento na flutuação de pressão à jusante da placa. A
intensidade das flutuações de pressão é maior nas regiões de maior turbulência gerada pela
placa, de modo que quanto mais distante da placa menor é a intensidade demonstrada (Figura
10), que está, por sua vez, concentrada de forma randômica na faixa de 0 a 400 Hz (Figura
11).

Figura 10 - Variação do RMS da flutuação de pressão ao longo dos pontos de instalação dos
transdutores de pressão.
Fonte: Qing et al. (2006).
Os pontos 1 e 2 do gráfico da Figura 10 representam os pontos de instalação dos
transdutores à montante da placa de orifício, onde o ponto 1 é o mais distante, enquanto os
pontos 3 em diante são os pontos de instalação à jusante, aumentando de distância
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progressivamente conforme o número. O ponto 5 representa uma distância 1,7D da placa, não
havendo nenhuma divergência nas posições radiais de nenhuma seção. As relações β dos
orifícios 1 e 2 são, respectivamente, 0,335 e 0,304.

Figura 11 - Densidade espectral adimensionalizada de flutuações de pressão.
Fonte: Qing et al. (2006).
A Figura 11 mostra um gráfico adimensionalizado da densidade espectral das
flutuações de pressão adquiridas pelos transdutores, onde se pode perceber a concentração de
energia em baixas frequências, em que 400Hz está indicado pelo número de Strouhal igual a
6,2.
O número de Strouhal é dado pela seguinte equação:
X3 =

Y

̅

,

(17)

onde Y é a frequência da grandeza observada (e.g. flutuações de velocidade e pressão.), D é o

diâmetro interno do tubo e ̅ a velocidade média do escoamento.

Além disso, reparou-se que quanto maior a vazão e menor β, maior a intensidade das

flutuações, conforme mostrado nas figuras 12 e 13, respectivamente.
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Figura 12 - RMS da flutuação de pressão versus vazão de escoamento.
Fonte: Qing et al. (2006).
Em um estudo teórico utilizando os dados obtidos nestes experimentos, Qing e
Jinghui (2007) concluíram que a intensidade de vibração, medida através do RMS dos sinais
obtidos pelos acelerômetros, cresce conforme a redução de β, ou seja, conforme se reduz o
diâmetro do orifício, para uma mesma vazão e medição no mesmo ponto, conforme indicado
na Figura 13.

Figura 13 - Variação do RMS da resposta do tubo para três diferentes β.
Fonte: Qing e Jinghui (2007).
Bai et al. (2016) realizaram ainda experimentos semelhantes em placa de orifício
com grande comprimento, reforçando os resultados encontrados por Qing et al. (2006).
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Thompson et al. (2010) realizaram experimentos com placas perfuradas com furos de
diversos diâmetros, mantendo-se, porém, a área constante (maior quantidade de furos para
menores diâmetros), e também obtiveram resultados análogos aos citados anteriormente.
Os testes consistiram na avaliação da vibração na parede do tubo à jusante da placa,
também através de acelerômetros. Os autores concluíram que as regiões mais próximas à
placa possuem maiores níveis de vibração em relação ao tubo sem a placa, sendo esse
aumento menos percebido nas regiões distantes do ponto de instalação desta, conforme
mostrado na Figura 14. Todas as placas levaram a um aumento de turbulência na região
posterior, porém, esse aumento foi progressivamente mais relevante com o aumento do
diâmetro dos furos. Além disso, notou-se um grande aumento nos níveis de vibração na
ocorrência de cavitação, onde se reparou, também, ocorrer em velocidades médias menores
nas placas com furos de maior diâmetro.

Figura 14 - Variação de amplitude em função da distância da placa para uma mesma
velocidade de escoamento.
Fonte: Thompson et al. (2010).
2.2.3 Vibração induzida em curvas de tubulação
Curvas de 90° com diferentes dimensões e geometrias são acessórios de comum
utilização em todos os sistemas de tubulação, garantindo flexibilidade e agilidade na
montagem. Devido à sua função de mudança brusca de direção do fluido conduzido, são
também responsáveis por alterar os perfis característicos do escoamento, gerando maior
turbulência e elevando, consequentemente, as amplitudes de vibração das estruturas
mecânicas (BENTO et al., 2017).
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2.2.3.1 Estruturas do escoamento em curvas de 90°
Escoamentos turbulentos em curvas são complexos e dependentes da relação

geométrica entre raio de curvatura e diâmetro interno do tubo KZ= L e do número de

Reynolds do escoamento (KIM et al., 2014). Com o objetivo de estudar a influência de
escoamentos monofásicos em curvas no fenômeno de vibração induzida por escoamento,
Takamura et al. (2012) realizaram pesquisas experimentais utilizando a técnica de

velocimetria por imagem de partículas (ou Particle Image Velocimetry - PIV) em curvas de
raio curto, cuja relação Z= é igual a 1, para números de Reynolds variando entre 3,0 × 10[ e
1,0 × 10\ , utilizando água como fluido. A fim de caracterizar o escoamento, foram estudados

os campos de velocidade nas regiões afetadas pela perturbação causada pela curva em termos
de velocidade média, flutuações de velocidade bem como das frequências características das
flutuações de velocidade. Percebeu-se através da análise de frequência das flutuações de
velocidade três estruturas periódicas de escoamento que interagem à jusante da curva, onde a
primeira consiste no desprendimento de vórtices entre a região de separação da camada limite
e o centro do tubo, cuja frequência adimensionalizada em número de Strouhal é de X3 ≈ 1, a

segunda no desprendimento de vórtices na região de separação da camada limite, em que a
frequência é de X3 ≈ 0,5, e a última, bem conhecida, consiste no escoamento circunferencial,

denominado escoamento secundário, gerando vórtices próximos à região de separação,
chamados de vórtices de Dean, com X3 ≈ 0,5 (Figura 15b-d, respectivamente), sem variações
das estruturas para a faixa de número de Reynolds experimentada.

Dutta et al. (2016) realizaram análises numéricas de escoamentos através de curvas
com características semelhantes às apresentadas no experimento citado anteriormente, com
escoamento monofásico, utilizando água como fluido, relação Z= = 1, e
variando de
1,0 × 10[ a 1,0 × 10\ . As estruturas de escoamento encontradas na simulação estão de
acordo com as apresentadas por Takamura et al. (2012).
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Figura 15 - Estruturas de escoamento em curvas. (a) Representação do modelo. (b)
Desprendimento de vórtices acima da região de separação. (c) Desprendimento de vórtices na
região de separação da camada limite. (d) Escoamento circunferencial.
Fonte: Dutta et al. (2016).
Em escoamentos através de curvas há um aumento de velocidade do fluido próximo
à parede do raio interno, na direção principal do escoamento, e uma redução de velocidade do
fluido próximo à parede do raio externo, levando a um gradiente de pressão entre essas
regiões, criando um desbalanceamento de forças, responsável pelo escoamento circunferencial
descrito anteriormente (ZHANG et al., 2014).
Por ação de um gradiente de pressão adverso na direção principal do escoamento,
que ocorre devido ao aumento de velocidade do escoamento no raio interno da curva, onde
//

> 0, e da dissipação de energia resultante dos efeitos viscosos, é comum, dependendo
da relação Z= , ocorrer a reversão do perfil de velocidade em um determinado ponto e a

consequente separação da camada limite, recolada posteriormente à parede sólida (MUNSON

et al., 2013). Este intervalo é conhecido como região de separação. Takamura et al. (2012) e
Dutta et al. (2016) obtiveram resultados semelhantes em seus estudos mostrando que há um
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grande aumento de flutuação de velocidade na região de separação próxima ao raio interno da
curva, e que esta é dependente do número de Reynolds, havendo um recuo do ponto de
separação e um avanço do ponto de recolamento com o aumento de

.

Observou-se, também, o aumento de intensidade das flutuações de velocidade nas
direções paralelas (x) e perpendiculares (y) ao escoamento com o aumento de

, onde a

flutuação em x possui maior intensidade e não há dependência de sua posição em relação à
, enquanto em y há um pequeno deslocamento do ponto de maior flutuação, em direção ao
centro do tubo, com o aumento de

(DUTTA et al., 2016). Segundo Takamura et al. (2012),

a flutuação de velocidade oriunda do escoamento circunferencial é predominante e
responsável pela indução de desprendimento de vórtices na região de separação.

Figura 16 - Variação de intensidade de flutuação de velocidade em relação ao raio de
curvatura para diversos Re. (a) Flutuação na direção do escoamento. (b) Flutuação na direção
perpendicular ao escoamento.
Fonte: Adaptado de Dutta et al. (2016).
As Figura 16a e b mostram a variação das flutuações de velocidade nas direções
paralelas e perpendiculares ao escoamento, respectivamente, na saída da curva, para diversos
, onde W_`a é o RMS das flutuações de velocidade na direção

normalizado pela

velocidade média do escoamento, Q_`a é o RMS das flutuações de velocidade na direção y
também normalizado pela velocidade média e

/Z é relação entre a distância do centro do

raio interno do tubo para o ponto analisado ( ) e o raio de curvatura central da curva (Z),
com -0,4 representando o ponto no quadrante interno do raio da curva e 0,4 representando o
ponto no quadrante externo do raio da curva.
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De acordo com Kim et al. (2014), entretanto, para curvas com relação entre raio de
curvatura e diâmetro do tubo Z= > 1,5, a estrutura do escoamento após a curva é formada

apenas pelos vórtices de Dean, devido a não separação da camada limite. Ono et al. (2011)
conduziram experimentos em curvas de raio curto KZ= = 1,0L e raio longo KZ= = 1,5L,

com água como fluido de trabalho para uma faixa de

entre 1,8 × 10[ e 5,4 × 10[ e

concluíram que para a curva de raio curto há a separação e posterior recolamento da camada
limite acontecendo continuamente, enquanto para a curva de raio longo havia, de forma
intermitente, pequenos pontos de separação. Além disso, percebeu-se a formação dos vórtices
circunferenciais à jusante do ponto de recolamento da camada limite.
Sudo et al. (1998) em experimentos realizados em curva de 90° de raio longo

KZ= = 2L, utilizando ar como fluido em um escoamento de

= 6 × 10T , avaliaram a

variação da energia cinética turbulenta e da intensidade do escoamento secundário, através de
médias na área da seção transversal do escoamento, ao longo das tubulações e do próprio
acessório. Reparou-se que ambos tendem a aumentar na entrada da curva e possuem valor
máximo na saída desta (Figura 17). Em estudo que avalia a influência do número de Reynolds
e do raio de curvatura do acessório na estrutura do escoamento, Dutta e Nandi (2015)
obtiveram resultados que demonstram a fraca relação entre o número de Reynolds e a
intensidade dos vórtices do escoamento secundário, fortemente influenciada, por outro lado,
pelo raio de curvatura, sendo tão maior quanto menor for o raio, conforme Figura 18.

Figura 17 - Variação longitudinal da energia cinética turbulenta ( ), intensidade do
̅ @.
escoamento secundário ( a ) e deflexão do escoamento primário ; =
Fonte: Adaptado de Sudo, Sumida e Hibara (1998).
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Figura 18 - Influência de Re e raio de curvatura na intensidade dos vórtices do escoamento
secundário.
Fonte: Adaptado de Dutta e Nandi (2015).
A intensidade dos vórtices formados pelo escoamento secundário é definida por Kim
et al. (2014), na equação 20, através da utilização da magnitude das velocidades tangenciais,
com média calculada na área da seção de escoamento.
a

onde

a

ef − KW
ef. ghLghi
cdW
=
+8 c U
W

8

U

,

(18)

ef é o vetor velocidade do
é a intensidade dos vórtices do escoamento secundário, W

+ é a velocidade média do
escoamento nas direções radial, circunferencial e longitudinal, W

escoamento e gh o vetor unitário na direção longitudinal.

A Figura 18 mostra pequenas variações na intensidade dos vórtices do escoamento

secundário em função do número de Reynolds, o que sugere, em termos absolutos, que haja
um crescimento na velocidade do escoamento circunferencial com o aumento do número de
Reynolds.
Tunstall e Harvey (1968) perceberam em estudos experimentais em escoamentos
turbulentos com ar e água através de curvas gomadas com uma única emenda, ou seja, curvas
com quinas, cujo raio de curvatura é igual à zero, a diferença na estrutura de escoamento
comparando-se a curvas tradicionais, onde se percebeu o aparecimento de região de separação
tanto na quina interna como na externa, em que ambas se invertem aleatoriamente com
arranjos assimétricos espelhados em relação ao eixo do plano da seção transversal da curva,
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mostrado na Figura 19. Além disso, notou-se que o escoamento secundário também possui
comportamento diferente, não sendo caracterizado pelo escoamento circunferencial composto
por dois vórtices de sentido contrário, típicos de escoamentos através de curvas, e sim por um
escoamento circunferencial à jusante da região de separação em um único sentido, o qual se
inverte, também aleatoriamente, em sintonia com a inversão da região de separação, conforme
Figura 20.

Figura 19 - Representação da oscilação da região de separação.
Fonte: Adaptado de Bull e Norton (1977).

(a)
(b)
Figura 20 - Padrão do escoamento secundário. (a) Sentido horário. (b) Sentido anti-horário
Fonte: Adaptado de Tunstall e Harvey (1968).

De acordo com Bull e Norton (1977), após estudo sobre o comportamento das
flutuações de pressão em curvas gomadas com ar como fluido de trabalho para várias
velocidades, não há influência desta no comprimento da região de separação.
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2.2.3.2 Flutuação de pressão em curvas de 90°
Em estudo para avaliar o potencial de ocorrência do fenômeno de vibração induzida
por escoamento em curvas de 90° que integram o sistema de tubulações de um reator rápido
resfriado a sódio e caracterizar o comportamento do escoamento quanto às flutuações de
pressão, um dos principais mecanismos de excitação da estrutura, Ebara et al. (2010)
conduziram experimentos com a instalação de transdutores de pressão em diversos pontos da
curva e à jusante dela, conforme mostrado na Figura 21, cuja relação Z/
uma faixa de

que varia de 2,0 × 10[ a 1,0 × 10\ .

é igual a 1, para

Figura 21 - Arranjo de referência de instalação dos transdutores de pressão.
Fonte: Adaptado de Ebara et al. (2010).
A Figura 22 mostra picos característicos com X3 ≈ 0,5 nos transdutores posicionados

a 30° para diversos pontos longitudinais, aos quais se atribuiu a frequência de desprendimento
de vórtices na região de separação. A Figura 23 mostra um aumento de amplitude desses
picos com o aumento do número de Reynolds, bem como aumento de amplitude também para
as frequências entre 10 e 100 Hz.
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Figura 22 - Densidade espectral para diversos pontos a
Fonte: Adaptado de Ebara et al. (2010).

= 3,2 × 10[ .

Figura 23 - Perfis de densidade espectral para diversos números de Reynolds no ponto 0D a
30°.
Fonte: Adaptado de Ebara et al. (2010).
Em estudo semelhante, anterior, voltado ao mesmo equipamento, Shiraishi et al.
(2006) concluíram que o ponto de maior flutuação de pressão é o de recolamento da camada
limite, gerando grande turbulência. A Figura 24 mostra a variação no tempo das flutuações de
pressão para cada ponto no ângulo de 180° e mostra o ponto F como o de maior amplitude de
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flutuação de pressão. Além disso, observaram-se picos característicos com X3 = 0,45 nas

medições realizadas na seção D nos transdutores instalados a 150° e 210°, indicados na Figura
25, similar ao encontrado por Ebara et al. (2010).

Figura 24 - Variação no tempo das flutuações de pressão para diversos pontos ao longo de
uma geratriz do tubo a um ângulo de 180° conforme indicado na Fig. 24.
Fonte: Adaptado de Shiraishi et al. (2006).

43

Figura 25 - Arranjo de referência de instalação dos transdutores de pressão
Fonte: Adaptado de Shiraishi et al. (2006).
Além dos estudos citados anteriormente, Nakamura et al. (2005) também concluíram
que a flutuação de pressão na região de separação é dominante e proveniente de
desprendimentos de vórtices. Conforme citado anteriormente, Takamura et al. (2012)
demonstraram a interação do escoamento secundário com a região de separação induzindo o
desprendimento de vórtices nesta região, onde se concluiu que ambas as estruturas possuem
frequências características de X3 ≈ 0,5.

Em experimentos conduzidos com o objetivo de caracterizar as flutuações de pressão

em escoamento através de curvas gomadas com quinas, utilizando ar como fluido de trabalho,
Bull e Norton (1977) também concluíram que as flutuações de pressão de maior intensidade
ocorrem na região próxima ao ponto de recolamento, na parte interna da curva, a uma

distância de = ≈ 1,3, onde D é o diâmetro do tubo e x a distância entre o ponto à jusante da
curva e a linha de centro do tubo perpendicular.

A figura 26 mostra a distribuição do valor RMS da flutuação de pressão normalizado
pela pressão dinâmica média do escoamento ao longo da curva para números de Mach iguais
a 0,22, 0,40 e 0,50. O número de Mach é definido pela relação entre a velocidade média do
̅
escoamento e a velocidade média do som sob as condições do teste, onde Pj = =

ak`

.
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Segundo os autores os resultados do gráfico são típicos para toda a faixa de
velocidade estudada, que consiste em um intervalo que varia de 65 a 170 m/s, o que sugere,
em termos absolutos, um aumento da flutuação de pressão com o aumento da velocidade.
Além disso, pode-se perceber que a região de maior amplitude de flutuação, como dito
anteriormente, está localizada na parte interna da curva e próxima ao ponto de recolamento.
Já a pressão dinâmica média do escoamento é determinada através da seguinte
equação:
'l =

onde

1
2

̅8 ,

(19)

é a massa específica do fluido e ̅ a velocidade média do escoamento.

Figura 26 - RMS das flutuações de pressão normalizadas pela pressão dinâmica média ao
longo do escoamento.
Fonte: Adaptado de Bull e Norton (1977).
METODOLOGIA
Este trabalho possui duas principais abordagens metodológicas, as quais se baseiam
na análise experimental dos fenômenos de vibração e deformação dinâmica de tubos, curvas e
placas de orifício, oriundas de flutuações de pressão causadas pelo escoamento turbulento, e
na análise numérica destes escoamentos, com a utilização do software CFD Fluent®, a fim de
caracterizá-los para os diversos acessórios e verificar seus comportamentos para cada caso,
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analisando suas consequências e influências na produção de vibração e deformação dinâmica
de tubos e acessórios através da correlação entre níveis de turbulência obtidos numericamente
e os dados experimentais.
Como demonstrado anteriormente, as amplitudes de flutuação de pressão em
escoamentos turbulentos e, consequentemente, de vibração e deformação dinâmica de
estruturas tendem a aumentar com o aumento da vazão em tubulações de diâmetro constante
(aumento de velocidade e número de Reynolds), possibilitando, através desta relação, a
criação de uma técnica de medição de vazão não invasiva, de baixo custo e grande
aplicabilidade. Sob estas circunstâncias, a principal técnica utilizada hoje relaciona o desvio
padrão dos sinais emitidos por acelerômetros, instalados na superfície externa da parede de
trechos retos de tubos, com a vazão de escoamento, podendo-se obter uma curva de calibração
característica capaz de prover a vazão de escoamento do sistema. Para baixas vazões, o que
em tubos de dimensões constantes leva a velocidades mais baixas, entretanto, esta técnica
exigiria instrumentos de grande sensibilidade, tendo em vista os baixos níveis de turbulência,
elevando seus custos e complexidade de instalação e operação. Desta forma, este trabalho
propõe soluções alternativas para esta questão, sem que haja aumento de custo e perda de
praticidade do método.
Como já dito, dois principais métodos são estudados como alternativa de solução do
problema descrito. O primeiro consiste na instalação de cerâmicas piezoelétricas, funcionando
como sensores, em diversos pontos da superfície externa, ou embutidas nas paredes de curvas
de raio longo, raio curto e de trechos retos de tubo que conduzem fluidos sob escoamento
turbulento (LANNES et al., 2018). A função de mudança brusca na direção do escoamento
que tem as curvas, garante nestas regiões níveis mais elevados de turbulência, e
consequentemente de flutuações de pressão, tensões e deformações dinâmicas, onde se espera
que a relação vazão x desvio padrão dos sinais dos sensores possua uma tendência bem
definida mesmo para baixas vazões, mantendo-se a característica de método não invasivo de
medição.
O segundo é através da instrumentação de placas de orifício também com cerâmicas
piezoelétricas trabalhando como sensores, capazes de medir vibrações e deformações
dinâmicas causadas por uma elevada flutuação de pressão a jusante da placa oriunda da
turbulência gerada pelo escoamento através do orifício. Embora o método seja invasivo,
propõe uma alternativa à medição através de placas de orifício convencionais, cujas perdas de
carga costumam ser elevadas pelo fato de diâmetros de orifício menores garantirem maior
precisão. Além disso, no método convencional, são necessários instrumentos auxiliares para a
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medição da vazão (manômetros a montante e jusante para verificação do diferencial de
pressão), elevando os custos.
Portanto, foram realizados experimentos e simulações para trechos retos,
biengastados, de tubo de acrílico, curvas de raio longo de PVC, curva de raio curto de PVC
com raio interno igual a zero, ou seja, com quina, e placas de orifício com furos de diversos
diâmetros.
3.1 ANÁLISE EXPERIMENTAL
Utilizou-se para a realização dos experimentos, o sistema de escoamento bifásico arágua do laboratório de análise de vibrações e automação da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Porém, pelo trabalho tratar exclusivamente de escoamentos monofásicos, foi utilizado
somente o circuito de água.
3.1.1 Bancada de testes
O sistema de água da bancada de testes é composto, basicamente, por um circuito
fechado com (1) reservatório de 300 litros de capacidade; (2) bomba centrífuga horizontal da
marca Schneider, modelo BC-92SHB com 0,75CV de potência e capacidade nominal de
16m³/h, mantida em rotação fixa de 3600RPM; (3) elementos de controle e medição de fluxo
e (4) seção de testes, conforme indicado na Figura 27.

Figura 27 - Foto da bancada de testes do laboratório de vibrações e automação
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Figura 28 - Fluxograma da bancada de testes do laboratório de vibrações e automação
O fluxograma mostrado na Figura 28 indica o funcionamento do sistema assim como
todos os principais equipamentos e acessórios que compõem a banca de testes. A operação
consiste na geração de fluxo em todo o circuito através da bomba centrífuga, que opera em
uma faixa de 0 a 9m³/h para as seções de testes utilizadas. A fim de controlar os parâmetros
de teste, a medição da vazão pode ser feita através de dois rotâmetros instalados no recalque

da bomba, modelo 440 do fabricante Conaut, ambos com precisão de ±2%, onde um se

destina à medição de baixas vazões, com escala definida entre 0,1 a 1 m³/h, e o outro

rotâmetro à medição de altas vazões com escala definida entre 1 a 10m³/h. As vazões de teste
são reguladas através de válvulas de controle instaladas a jusante dos rotâmetros, cujos
diâmetros nominais são de 2" e 3/4" para os rotâmetros maior e menor, respectivamente. As
faixas de vazão são classificadas neste trabalho segundo as limitações para baixas vazões do
método de medição com acelerômetros, sendo baixa vazão a faixa que abrange as medidas de
0,1 a 2m³/h e alta vazão a faixa entre 2,1 e 9m³/h, sendo este último valor o limite de
capacidade de fornecimento da bomba sob as condições de teste. Há ainda a possibilidade de
recirculação da água através de uma derivação na tubulação de recalque da bomba, com o
objetivo de filtrar o fluido ou garantir segurança em operações com baixas vazões por longos
períodos, a fim de não sobrecarregar a bomba.
Com o objetivo de minimizar a influência de vibrações provenientes de excitações
externas e reduzir a influência da frequência de rotação da bomba nos resultados obtidos,
foram instaladas mangueiras flexíveis na saída da bomba, a montante e jusante da seção de
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testes. Além disso, a seção de testes é limitada por dois pontos de ancoragem, tendo também
como objetivo mitigar a influência de vibrações indesejáveis e garantir a rigidez da estrutura.
Por fim, o fluido retorna para o tanque passando antes, porém, por um separador
bifásico vertical que, apesar de ser um equipamento destinado ao escoamento bifásico, reduz
o turbilhonamento no tanque de água.
3.1.2 Sensores utilizados nos experimentos
Dois tipos de sensores foram utilizados para realização dos experimentos: sensores
de aceleração (acelerômetros) e cerâmicas piezoelétricas.
3.1.2.1 Acelerômetros
A utilização de sensores de aceleração nos experimentos possui como principais
finalidades a validação dos ensaios e resultados como fonte de comparação para os
experimentos com as cerâmicas piezoelétricas. Além disso, os acelerômetros foram usados
como um dos instrumentos de caracterização dinâmica das estruturas ensaiadas através das
análises modais.
Os acelerômetros utilizados para os testes foram fabricados pela empresa PCB
Piezotronics, em que para os testes de medição de vazão foram acoplados às paredes dos
tubos transdutores modelo 333B50 com sensibilidade de 1000mV/g (1V/g) e faixa de
frequência de 0,5 à 3000Hz (±5%), enquanto que para os testes de impacto para análise modal
foram usados acelerômetros modelo 353B34 com sensibilidade de 100mV/g com faixa de
frequência de 1 à 4000Hz (±5%). Os acelerômetros foram acoplados às paredes das
tubulações com cera do mesmo fabricante, modelo Petrowax 080A109.
Para a obtenção das funções de resposta em frequência (FRF), a fim de determinar as
frequências naturais das estruturas, foi usado, além dos acelerômetros, um martelo de impacto
com sensor de força e pontas com rigidezes diferentes, modelo 086C01, também do fabricante
PCB Piezotronics, com sensibilidade de 11,2 mV/N (±15%) e intervalo de medição de
±444N.
3.1.2.2 Cerâmicas piezoelétricas
Determinados minerais cristalinos, quando submetidos a esforços mecânicos,
tornam-se eletricamente polarizados. Esforços de tração e compressão geram tensões elétricas
de polaridades contrárias proporcionais à deformação ocasionada e, consequentemente, ao
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esforço aplicado. A relação contrária também ocorre, onde o material experimenta uma
deformação proporcional à força do campo elétrico aplicado e com orientação que varia
conforme a polaridade deste campo. Estes comportamentos são definidos, respectivamente,
como efeito piezoelétrico direto e efeito piezoelétrico inverso (APC, 2002).
Cristais naturais, como o quartzo e turmalina, foram, por muito tempo, utilizados
como fontes únicas de materiais com capacidade piezoelétrica. Entretanto, nas últimas
décadas, especialmente desde os anos 60, cerâmicas piezoelétricas desenvolvidas a partir de
óxidos metálicos vem substituindo os materiais naturais em diversas aplicações (APC, 2002).
A descoberta inicial de que óxidos metálicos poderiam criar o efeito piezoelétrico foi através
da utilização do titanato de bário (BaTiO3), marcando o início da geração das piezocerâmicas
(EIRAS, 2004).
Com a continuação dos estudos e aprimoramentos das piezocerâmicas, desenvolveuse cerâmicas a partir de titanato zirconato de chumbo (PZT), cuja sensibilidade é maior
quando comparada a das cerâmicas a base de titanato de bário, além de possuírem
temperaturas de operação mais elevadas.
De acordo com Lannes (2009), as cerâmicas recém fabricadas possuem característica
isotrópica, não apresentando uma orientação macroscópica de polarização espontânea, de
forma que para serem usados como elementos piezoelétricos, são submetidos a altos campos
elétricos que criam dipolos alinhados a este campo, os quais permanecem com a mesma
orientação após a remoção do campo, criando polarização e deformação permanentes,
garantindo a anisotropicidade. Esforços de tração e compressão em uma cerâmica
piezoelétrica polarizada geram uma mudança no momento dipolar, criando uma tensão
elétrica.
A Figura 29 mostra o sistema de eixos ortogonais utilizado para orientação de um
material piezoelétrico.

Figura 29 - Sistema de eixos para materiais piezoelétricos
Fonte: Lannes (2009).
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O eixo de polarização, representado na figura pelo eixo 3, é aquele paralelo à direção
de polarização do material durante sua fabricação, indicado pelo vetor polarização.
As leis constitutivas dos materiais piezoelétricos, apresentadas em ANSI/IEEE Std
176 (1987), são dadas por:
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onde,
w é o vetor deslocamento elétrico (Coulomb/m²);
é o vetor de deformação (adimensional);

x é o vetor campo elétrico aplicado (Volt/m);
yz é o vetor tensão (N/m²);

{y|} é a matriz de permissividade dielétrica (Farad/m);

~~|z e ~}• são as matrizes coeficientes de carga piezoelétrica (Coulomb/N e m/Volt,

respectivamente);

€xz é a matriz de acoplamento elástico (m²/N);
As equações 22 e 23 descrevem, respectivamente, o funcionamento das cerâmicas

como sensor e atuador.
Desta forma, o coeficiente

l
)`

define o deslocamento elétrico por unidade de tensão

a um campo elétrico constante, enquanto o coeficiente

q
Dp

define a deformação induzida por

unidade de campo elétrico a tensão constante. A matriz de acoplamento elástico define a
deformação por tensão aplicada, ou seja, o inverso do módulo de elasticidade.

Os índices H, I = 1,2,3 e , % = 1,2,3,4,5,6 indicam os eixos ortogonais mostrados

na Figura 29 (1,2,3) e seus respectivos planos de cisalhamento (4,5,6). Os termos sobrescritos
e • são usados para identificar o efeito piezoelétrico direto e inverso, respectivamente.

51
Quando sobrescritos, os termos o e R, indicam tensão e campo elétrico constantes,

respectivamente.

As cerâmicas utilizadas neste trabalho exercem somente a função de sensor, tendo,
portanto, uma revisão com foco nesta característica.
De acordo com Lannes (2009), para um material polarizado na direção da espessura,
l
)`

a matriz

onde

A7 ,

pode ser expressa da seguinte maneira:
0 0 0 0 7[ 0
= ‚ 0 0 0 8T 0 0 ƒ ,
A7 A8 AA 0 0 0

A8

e

AA

(23)

relacionam os deslocamentos elétricos induzidos na direção 3 pelas

tensões aplicadas nas direções 1, 2 e 3, respectivamente. Os coeficientes

7[

e

8T ,

relacionam o deslocamento elétrico produzido na direção 1 pela tensão cisalhante aplicada na
direção 2 (plano 1-3) e deslocamento elétrico produzido na direção 2 pela tensão cisalhante
aplicada na direção 1 (plano 2-3).
Já a matriz de permissividade:
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(24)

O vetor tensão é escrito na forma matricial por:
o7
o77
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‡o Š ‡o Š
A
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T
‡ Š ‡ 8A Š
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(25)

Considerando nulo o vetor campo elétrico R, como no caso dos experimentos

realizados, tem-se a equação do princípio de operação de um sensor piezoelétrico na forma
matricial:
o7
ˆo8 ‹
0 0 0 0 7[ 0 ‡o Š
7
A
‚ 8 ƒ = ‚ 0 0 0 8T 0 0 ƒ ‡o Š .
‡ TŠ
A7 A8 AA 0 0 0 o
A
‡ [Š
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(26)
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A carga Œ (Coulomb) gerada pelo sensor se relaciona com o deslocamento elétrico de

acordo com a equação:
Œ = •Ž
Os termos

7

8

U7 ,

U7
•
U
A ‚
8ƒ .
UA

U8 e

(27)

UA , representam elementos de área dos planos

perpendiculares às direções 1, 2 e 3, respectivamente, ou seja, planos 2-3, 1-3 e 1-2. Pode-se
perceber, portanto, que a carga gerada pelo sensor é função apenas da componente de área
normal ao deslocamento .

A voltagem criada entre os eletrodos, Qq , parâmetro utilizado neste trabalho para

correlacionar as deformações ocasionadas nas superfícies de instalação dos sensores com as

flutuações de pressão do escoamento, relaciona-se à carga gerada e a capacitância da
cerâmica, V• (Farad), da seguinte forma:
Qq =

Œ
.
V•

(28)

A capacitância de uma placa piezoelétrica pode ser calculada da mesma forma que
em um capacitor de placas (LANNES, Transdutor para Medição de Deformações Dinâmicas
em Tubos, 2009), portanto:
C’ =

e“AA l• b•
,
t•

(29)

onde l• , b• e t • são, respectivamente, o comprimento, a largura e a espessura da placa.

As cerâmicas PZT 850 utilizadas nos experimentos são produzidas pela empresa

American Piezo Ceramics Ltd e possuem as características mostradas na Tabela 1.
Tabela 1 - Propriedades da cerâmica piezoelétrica APC 850
Material:

APC PZT 850
Constante dielétrica

KT
1750
Fator de dissipação dielétrica (%)
tan δ
1.4
Ponto de Curie (ºC)
Tc
360
Fator de Acoplamento Eletromecânico
kp
0.63
k33
0.72
k31
0.36
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k15
0.68
Coeficientes Piezoelétricos (10-12 C/N or 10-12 m/V)
d33
400
-d31
175
d15
590
Modulo de elasticidade (1010 N/m2)
YE11
6.3
YE33
5.4
Frequência (Hz*m ou m/s)
NL (longitudinal
1500
NT (espessura)
2032
NP (planar)
1980
Densidade (10³ kg/m3)
ρ
7.6
Fonte: Adaptado de Lannes (2009).
3.1.3 Seções de testes
A seção de testes é a região da bancada onde são instalados os instrumentos e
realizadas as medições, capaz de suportar diversos arranjos de tubulação de acordo com as
necessidades do experimento. A Figura 30 mostra o arranjo de suportes da bancada de testes e
suas principais dimensões, através das quais é possível determinar os comprimentos dos
trechos de tubulação.

Figura 30 - Arranjo de suportes da bancada de testes
A bancada foi projetada de forma a permitir o desenvolvimento hidrodinâmico
completo do escoamento dentro da região que vai até o suporte S3, seguindo o sentido do
fluxo. De acordo com Munson et. al

(2013), o comprimento de desenvolvimento

adimensionalizado para escoamentos turbulentos pode ser definido através da equação 32.
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ℓ™

= 4,4 (

™)

7⁄\

,

onde ℓ™ é o comprimento de entrada e

(30)
o diâmetro interno do tubo.

A Tabela 2 mostra as velocidades e números de Reynolds para cada condição de

escoamento.
Tabela 2 - Condições de escoamento
Propriedades da água a 27°C e 101325 Pa
Massa Específica (ρ)
Viscosidade Dinâmica (µ)
8,520E-04 N.s/m²

Vazão
0,2 m³/h
0,4 m³/h
0,6 m³/h
0,8 m³/h
1,0 m³/h
1,2 m³/h
1,4 m³/h
1,6 m³/h
1,8 m³/h
2,0 m³/h
2,5 m³/h
3,0 m³/h
3,5 m³/h
4,0 m³/h
4,5 m³/h
5,0 m³/h
5,5 m³/h
6,0 m³/h
6,5 m³/h
7,0 m³/h
7,5 m³/h
8,0 m³/h
8,5 m³/h
9,0 m³/h

996,5 kg/m³

Condições do Escoamento
Velocidade
Número de Reynolds
›œ•ž{Ÿ•
›œ•ž{Ÿ•
›œ•ž{Ÿ•
›œ•ž{Ÿ•
¡¢zz
£¤, ¥zz
¡¢zz
£¤, ¥zz
0,20 m/s
0,11 m/s
4,354E+03
3,191E+03
0,39 m/s
0,21 m/s
8,709E+03
6,382E+03
0,59 m/s
0,32 m/s
1,306E+04
9,573E+03
0,78 m/s
0,43 m/s
1,742E+04
1,276E+04
0,98 m/s
0,54 m/s
2,177E+04
1,596E+04
1,18 m/s
0,64 m/s
2,613E+04
1,915E+04
1,37 m/s
0,75 m/s
3,048E+04
2,234E+04
1,57 m/s
0,86 m/s
3,483E+04
2,553E+04
1,76 m/s
0,97 m/s
3,919E+04
2,872E+04
1,96 m/s
1,07 m/s
4,354E+04
3,191E+04
2,45 m/s
1,34 m/s
5,443E+04
3,989E+04
2,94 m/s
1,61 m/s
6,532E+04
4,787E+04
3,43 m/s
1,88 m/s
7,620E+04
5,584E+04
3,92 m/s
2,15 m/s
8,709E+04
6,382E+04
4,41 m/s
2,42 m/s
9,797E+04
7,180E+04
4,90 m/s
2,69 m/s
1,089E+05
7,978E+04
5,39 m/s
2,95 m/s
1,197E+05
8,776E+04
5,88 m/s
3,22 m/s
1,306E+05
9,573E+04
6,37 m/s
3,49 m/s
1,415E+05
1,037E+05
6,86 m/s
3,76 m/s
1,524E+05
1,117E+05
7,35 m/s
4,03 m/s
1,633E+05
1,197E+05
7,84 m/s
4,30 m/s
1,742E+05
1,276E+05
8,33 m/s
4,57 m/s
1,851E+05
1,356E+05
8,82 m/s
4,83 m/s
1,959E+05
1,436E+05

Portanto, o maior comprimento de desenvolvimento necessário para as condições de
teste é de 31,8D para o caso mais crítico, com tubos de diâmetro interno de 25,4 mm, e neste
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cenário o comprimento de entrada é de 35,4D. Além disso, nota-se, través do número de
Reynolds, que todos os escoamentos testados estão em regime turbulento, exceto a vazão
0,2m³/h no tubo com diâmetro interno de 25,4 mm, que está em regime de transição.
Quatro seções de testes diferentes foram utilizadas nos experimentos, sendo uma
seção de trecho reto, uma seção com curva de raio curto, uma seção com curva de raio longo e
uma seção de trecho reto flangeada e com placa de orifício, ambas na posição horizontal.
3.1.3.1 Trecho reto
O trecho reto foi fabricado em tubo de acrílico, de maneira que se torna possível a
visualização do escoamento, com dimensões e propriedades mostradas na Tabela 3.
Tabela 3 - Dimensões e propriedades do tubo de acrílico para trecho reto
Diâmetro externo

25,4 mm

Diâmetro interno

19,05 mm

Módulo de elasticidade
Densidade

3200 Mpa
1200 kg/m³

Os testes foram conduzidos utilizando-se vão de 650 mm, ancorando-se o tubo nos
suportes S3 e S5. A Figura 31 mostra o arranjo utilizado.

Figura 31 - Seção de testes com arranjo de trecho reto
Os sensores piezoelétricos utilizados nos experimentos possuem geometria
retangular com dimensões aproximadas de 20 mm de comprimento, 6 mm de largura e 0,5
mm de espessura. Para garantir área de contato com superfície paralela entre as cerâmicas
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piezoelétricas e a parede do tubo, além de aumentar a sensibilidade da medição, foram feitos
rebaixos de aproximadamente 2 mm na parede do tubo para a instalação dos sensores.
Foi utilizado apenas um dos quatro sensores piezoelétricos instalados para o teste,
cuja posição é indicada na Figura 32.
O sensor foi fixado no rebaixo com adesivo cianoacrilato e posteriormente fios
elétricos foram soldados a ele em suas superfícies superior e inferior para transmissão do
sinal. Resina epóxi foi utilizada para fazer o revestimento dos sensores com objetivo de
proteger a cerâmica e seus pontos de solda, tendo sido este procedimento padronizado para
todas as seções de teste.
Além do PZT, para efeito de comparação de resultados, foi instalado também
acelerômetro de precisão, fixado com cera no plano horizontal, com posição também indicada
na Figura 32.

Figura 32 - Arranjo detalhado da seção de testes com trecho reto e instalação dos PZTs e
acelerômetros
3.1.3.2 Curva de raio curto
A seção de testes com curva de raio curto teve seus trechos de tubo também
fabricados em acrílico, com mesmas dimensões e propriedades da seção de testes de trecho
reto. A curva, entretanto, é fabricada em policloreto de vinila (PVC), com juntas soldadas a
frio e conexões do tipo ponta e bolsa. Possui diâmetros nominal e interno de 25 e 21 mm e
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relação Z= = 0,67, onde Z é o raio de curvatura do acessório e D o diâmetro interno desta.

Curvas com relação Z= = 0,5 caracterizam um raio de curvatura interno igual a zero, ou

seja, uma quina, o que acontece também na curva utilizada devido ao padrão construtivo. A
Tabela 4 mostra as propriedades e principais dimensões da curva.
Tabela 4 - Dimensões e propriedades da curva de raio curto de PVC
Diâmetro interno

21 mm

Raio de curvatura

14 mm

r/D
Módulo de elasticidade
Densidade

0,67
3000 Mpa
1400 kg/m³

Os trechos de tubos foram soldados à curva com adesivo plástico próprio para PVC
e, posteriormente, o conjunto foi ancorado nos suportes S5 e S6, formando um arranjo em "L"
conforme mostrado na Figura 33.

Figura 33 - Seção de testes com arranjo em "L" com curva de raio curto
Quatro sensores piezoelétricos, além de um acelerômetro no plano horizontal, foram
instalados em diversos pontos da curva e próximos a ela seguindo os mesmos procedimentos
de usinagem e instalação descritos anteriormente para a seção de trecho reto. As Figura 34 e
Figura 35 mostram detalhadamente a seção de testes para esta configuração e as posições de
instalação das cerâmicas e acelerômetros.
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Figura 34 - Arranjo detalhado da seção de testes com trecho "L" com curva de raio curto e
instalação dos PZTs e acelerômetros

Figura 35 - Fotografia da seção de testes com curva de raio curto instrumentada com sensores
piezoelétricos e acelerômetros.
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3.1.3.3 Curva de raio longo
A seção de testes com curva de raio longo segue os mesmo princípios de fabricação e
a maior parte das características dimensionais da seção com curva de raio curto. Os trechos de
tubo também foram fabricados em acrílico com os mesmos diâmetros, e a curva também é
fabricada em PVC com diâmetros nominal e interno de 25 e 21 mm, respectivamente, e
conexão do tipo ponta e bolsa, porém com diferente raio de curvatura, obviamente. A Tabela
5 sintetiza as dimensões e propriedades da curva de raio longo utilizada.
Tabela 5 - Dimensões e propriedades da curva de raio longo de PVC
Diâmetro interno

21 mm

Raio de curvatura

44,5 mm

r/D
Módulo de elasticidade
Densidade

2,1
3000 Mpa
1400 kg/m³

Assim como no arranjo anterior, o conjunto também foi fixado nos suportes S5 e S6,
formando também um trecho em "L", mostrado na Figura 36.

Figura 36 - Seção de testes com arranjo em "L" com curva de raio longo
Foram instalados quatro sensores piezoelétricos com aproximadamente as dimensões
padronizadas para todas as seções e um acelerômetro no plano horizontal, seguindo os
mesmos procedimentos de montagem utilizados para as outras seções, descritos
anteriormente. A Figura 37 mostra detalhadamente as dimensões da seção e as posições de
instalação dos PZTs e acelerômetros, enquanto as Figura 38a e b ilustram o resultado do
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processo de usinagem para planificação da superfície de instalação dos sensores e o resultado
da instalação já após o revestimento com epóxi, respectivamente.

Figura 37 - Arranjo detalhado da seção de testes com trecho "L" com curva de raio longo e
instalação dos PZTs e acelerômetros

(a)
(b)
Figura 38 - Instalação dos sensores piezoelétricos na seção com curva de raio longo. (a)
Superfície planificada para instalação dos sensores. (b) Sensores instalados com revestimento
de epóxi.
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3.1.3.4 Trecho reto flangeado com placa de orifício
A quarta seção de testes foi projetada para a instalação de flanges e placas de orifício
instrumentadas com sensores piezoelétricos. Assim como nas seções anteriores a tubulação
utilizada é de acrílico, porém com maior diâmetro, a fim de permitir a utilização de placas
com dimensões adequadas à instalação dos sensores. As dimensões e propriedades do tubo
são mostradas na Tabela 6.
Tabela 6 - Dimensões e propriedades do tubo de acrílico para seção flangeada
Diâmetro externo

31,75 mm

Diâmetro interno

25,4 mm

Módulo de elasticidade
Densidade

3200 Mpa
1200 kg/m³

Os flanges foram fabricados em nylon 6.0, cujas propriedades encontram-se na
Tabela 7, com padrão construtivo adaptado conforme as necessidades da seção de testes e
fixados ao tubo de acrílico com resina epóxi. Foram projetados, ainda, sulcos nas superfícies
internas dos flanges para acomodação de anéis de vedação de borracha DN40. A Figura 39
mostra o desenho detalhado do flange.

Figura 39 - Desenho de detalhamento do flange
A placa de orifício foi fabricada em liga de alumínio 6061-T6, cujas propriedades
mecânicas encontram-se na Tabela 7.
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Tabela 7 - Propriedades mecânicas do nylon e alumínio
Densidade
Módulo de elasticidade

Nylon
1140 kg/m³
3000 Mpa

Alumínio
2700 kg/m³
70000 Mpa

A medição de vazão através de placas de orifício neste experimento possui uma
metodologia de medição diferente das tradicionais e, por se tratar de uma proposta de técnica
nova, ainda em pesquisa, não há um padrão de melhores práticas construtivas e dimensionais,
por isso, foi projetada e fabricada de acordo com as necessidades da bancada, embora tenham
sido adotadas algumas premissas, como espessura da placa, baseadas na norma ISO 5167-2
(2003), ainda que a norma estabeleça diretrizes para placas instaladas em sistemas de
tubulação a partir de 2" (50,8 mm).
Foram projetados dois rebaixos perpendiculares na placa para a instalação dos
sensores piezoelétricos. Os rebaixos possuem dois níveis de profundidade, onde o nível mais
próximo ao centro recebe o sensor, fixado segundo os procedimentos já descritos, e o mais
distante do centro, e mais profundo, cria uma folga para acomodação dos pontos de solda para
fixação dos fios no sensor. Após a instalação dos sensores, os rebaixos foram preenchidos
com resina epóxi e lixados de forma a eliminar qualquer irregularidade na superfície de
contato com o anel de vedação, conforme mostrado na Figura 40.

Figura 40 - Placas de orifício com sensores piezoelétricos revestidos com resina epóxi
A Figura 41 mostra o desenho detalhado com todas as dimensões da placa utilizada,
exceto o diâmetro do orifício (d), por ser uma dimensão variável.
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Figura 41 - Desenho de detalhamento da placa de orifício
Um dos objetivos deste trabalho é avaliar a resposta dos sensores em função do
diâmetro do orifício, portanto, foram realizados diversos processos de usinagem para
ampliação de seu diâmetro até o limite de 17 mm, variando, consequentemente, β, parâmetro

de avaliação que indica a relação entre diâmetro do orifício e diâmetro interno do tubo ; = @.
A Tabela 8 mostra os diâmetros utilizados nos testes e seus respectivos β.

Tabela 8 - Diâmetros dos orifícios (d) utilizados e respectivos β
Diâmetro do orifício (d)
β (d/D)
5,2 mm
0,20
7 mm
0,28
10 mm
0,39
12,3 mm
0,48
17 mm
0,67
O conjunto com os flanges e placa de orifício foi fixado nos suportes S3 e S5 e a
placa se localiza no meio do vão de 650 mm entre os suportes. Três sensores piezoelétricos
foram instalados no conjunto, dos quais dois foram instalados na própria placa, em direções
perpendiculares, e um na tubulação a jusante da placa, além de acelerômetro no plano
horizontal instalado também a jusante da placa. A Figura 42 mostra em detalhe todas as
dimensões da seção de testes. A Figura 43 ilustra a montagem da seção.
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Figura 42 - Arranjo detalhado da seção de testes para placas de orifício e instalação dos PZTs
e acelerômetros

Figura 43 - Seção de testes com arranjo para placas de orifício
3.1.4 Condicionamento, aquisição e análise de dados
O fluxo dos sinais dos sensores utilizados para a realização dos experimentos, em
forma de tensão elétrica, é indicado na Figura 44.
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Figura 44 - Diagrama do sistema de condicionamento e aquisição de sinais
Tanto os acelerômetros quanto os sensores piezoelétricos instalados diretamente nos
tubos e acessórios da seção de testes necessitam de um condicionador para amplificação e
adequação dos sinais de acordo com as necessidades dos testes. No caso dos acelerômetros,
que necessitam de alimentação em corrente contínua e condicionamento com tecnologia
ICP®, foi utilizado o condicionador de sinais modelo 481 da PCB Piezotronics.
Já para as cerâmicas piezoelétricas que trabalham como sensores medindo
diretamente a deformação dinâmica dos tubos, utilizou-se um circuito de condicionamento
desenvolvido especificamente para esta finalidade, cujos principais objetivos são a
amplificação dos sinais à níveis adequados e redução da frequência de corte, tendo em vista
que as excitações causadas pelo escoamento turbulento se concentram em baixas frequências.
O amplificador utilizado no circuito de condicionamento dos sensores piezoelétricos
foi o OPA111, fabricado pela empresa Burr-Brown®, apresentando baixo ruído e alto ganho,
cujo diagrama é apresentado na Figura 45.

Figura 45 - Diagrama do circuito de amplificação de carga para sensores piezoelétricos
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Os capacitores de ganho de 1nF, para este circuito, permitem detectar as
deformações que ocorrem nas paredes dos tubos devido à turbulência, enquanto o circuito
necessita de resistores de ganho acima de 100MOhm para manter a frequência de corte
próxima de 1Hz.
Após o condicionamento dos sinais de ambos os sensores, os dados são adquiridos
no tempo através do sistema de aquisição Spider 8, do fabricante Hottinger Baldwin
Messtechnik (HBM). Para todos os testes foi utilizada uma taxa de aquisição de 1600Hz e um
período de aquisição de 20s. Posteriormente, os dados são tratados e analisados de maneira
adequada pelo software Catman®, desenvolvido pelo mesmo fabricante, onde são
matematicamente trabalhados.
Para os ensaios de impacto realizados nas análises modais das seções de teste, os
sinais tanto do martelo quanto dos acelerômetros são transmitidos diretamente para o
analisador de sinais modelo 35670A, fabricado pela empresa Agilent, onde são processados e
plotadas as funções de resposta em frequência.
3.1.5 Procedimentos de testes
3.1.5.1 Análise de deformação dinâmica em função da vazão de escoamento
O procedimento de teste para obtenção dos dados de resposta dinâmica da estrutura
em função da vazão de escoamento para cada seção consiste na aquisição dos dados,
conforme detalhado anteriormente, para uma faixa de vazão que varia de 0,2m³/h até a vazão
máxima alcançada pela bomba. A tabela 9 mostra as vazões máximas alcançadas para cada
seção.
Tabela 9 - Vazão máxima alcançada pela bomba para cada seção de teste
Seção de testes
Trecho reto
Curva de raio longo
Curva de raio curto
β
0,2
0,28
Placa de orifício
0,39
0,48
0,67

Vazão máxima
8 m³/h
9 m³/h
8,5 m³/h
Vazão máxima
1,2 m³/h
1,9 m³/h
3,6 m³/h
5,2 m³/h
9,2 m³/h
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A operação consiste na regulagem da vazão de escoamento, visualizada nos
rotâmetros, através da abertura e fechamento das válvulas de controle instaladas a jusante da
bomba, alterando o ponto de operação desta. Como mencionado anteriormente, os dados
foram adquiridos para uma faixa de vazão que varia de 0,2m³/h à vazão máxima alcançada
pela bomba. Em todas as seções as medições foram realizadas de forma decrescente, com
intervalos de vazão que variam entre, no máximo, 0,5 m³/h e, no mínimo, 0,2 m³/h,
dependendo da vazão máxima de cada seção. Foram medidos, ainda, os ruídos elétricos de
fundo do sistema, ou seja, vazão igual a 0m³/h. Além disso, com o objetivo de verificar a
repetibilidade dos resultados, foram realizadas três medições para cada vazão.
3.1.5.2 Análise modal experimental
As análises modais para determinação das frequências naturais e modos de vibração
das seções utilizadas foram realizadas através de testes de impacto cuja fonte de excitação é
um martelo, em que sua massa e rigidez da ponta são variáveis. Estes dois parâmetros são
responsáveis pela determinação da faixa de frequência que será excitada, sendo esta tão maior
quanto maior a rigidez da ponta e menor a massa, havendo de respeitar, entretanto, um limite
de decaimento de 10 a 20dB de magnitude para a frequência útil (AGILENT, 2000). Para os
testes realizados utilizou-se uma ponta com rigidez intermediária e sem massa adicional com
um limite de frequência de excitação de 800Hz.
As funções de resposta em frequência são plotadas pelo analisador de sinais após o
processamento e condicionamento dos sinais de entrada, estabelecidos pelo impulso gerado
pelo martelo de impacto, e dos sinais de saída, medidos através da resposta dinâmica dos
acelerômetros instalados, onde as características de ambos os equipamentos foram descritas
anteriormente em seção específica.
As Funções de resposta em frequência podem ser definidas, basicamente, pela
relação entre os sinais de saída e entrada, transformados para o domínio da frequência através
da transformada de Fourier.
¦(Y) =
onde,

§(Y)
,
¨(Y)

¦(Y) é a função de resposta em frequência;

§(Y) é o sinal de saída (acelerômetro) no domínio da frequência;

¨(Y) é o sinal de entrada (martelo de impacto) no domínio da frequência.

(31)
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Para sistemas subamortecidos a solução matemática possui partes reais e imaginárias,
apresentadas através de gráficos de magnitude e fase, respectivamente, onde, para as
frequências de ressonância apresenta-se magnitude máxima e ângulo de fase de 90°.
Para caracterização eficaz das frequências naturais das estruturas, foram realizados
testes com acelerômetros e excitações nas direções horizontais e verticais, com os tubos
cheios, para todas as seções.
3.2 ANÁLISE NUMÉRICA
As análises numéricas dos escoamentos foram realizadas com o objetivo de
caracterizá-los para cada uma das diferentes seções utilizadas nos testes e de correlacionar
seus resultados com os dados obtidos experimentalmente, buscando avaliar a influência da
turbulência nas deformações e deslocamentos medidos pelos sensores piezoelétricos e
acelerômetros, respectivamente, para os casos ensaiados.
Para a solução numérica dos escoamentos turbulentos foi utilizado o modelo k-ε
padrão, através do software Fluent®, por possuir uma relação precisão x custo computacional
relativamente boa.
3.2.1 Problema de fechamento
A equação da continuidade estabelece para fluidos incompressíveis que a taxa de
variação da massa de um elemento fluido é igual à zero. O balanço de massa de uma partícula
possui a seguinte forma:
C
C( ) C( ) C( S)
+
+
+
= 0;
C3
C
C:
CB

(32)

C
+ H ( ©) = 0 .
C3

(33)

ou na forma vetorial:

As equações acima descrevem a conservação de massa de um elemento fluido
compressível. Para fluidos incompressíveis, entretanto, a densidade é constante e, portanto:
H ©= 0.

(34)

Aplicando-se a média de Reynolds na equação da continuidade, assim como feito nas
equações de Navier-Stokes, tem-se que:
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+ + H ©- = 0 ;
H ©

onde,

(35)

+ = 0;
ª ©= H ©
H ©- = 0

(36)

As equações da continuidade (equação 36) e de Navier-Stokes (equação 7) formam

um problema fechado de quatro equações para quatro incógnitas ( , , S e /) e descrevem

completamente os escoamentos laminares, onde podem ser resolvidas analiticamente para
casos extremamente simples. Já para os casos mais complexos há a necessidade de uma
abordagem numérica, sem a necessidade, entretanto, de aproximações adicionais
(VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995).
Para escoamentos turbulentos, mesmo através da análise dos valores médios pelas
equações de Reynolds (equação 9), porém, há a adição de seis novos termos, relativos às
tensões de Reynolds, mostrados na seção 2.1.2, gerando um problema com mais incógnitas do
que equações, sendo a solução deste problema a principal tarefa dos modelos de turbulência
para o desenvolvimento de procedimentos numéricos.
3.2.2 Modelo

− padrão e suas equações

O modelo de turbulência

−

padrão é um modelo semi-empírico que está entre os

mais utilizados para os casos práticos de engenharia e está disponível em todos os pacotes
comerciais de softwares CFD. O modelo se baseia nas equações de Reynolds e propõe a
determinação das escalas de comprimento e velocidade das grandes escalas de turbulência
através da solução das equações de transporte da energia cinética turbulenta, , e da taxa de
dissipação

de

energia

cinética

turbulenta,

MALALASEKERA, 1995).
As equações de transporte de

; <= #.

e ε para o modelo

seguinte forma:
C( ) C( +* )
C !¬ C
+
=
«
- + 2! ¬ R)D . R)D −
C3
C )
C D op C )

> %²/ ³@

−
;

(VERSTEEG

e

padrão são definidas da

(37)
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C( ) C( +* )
C !¬ C
+
=
«
- + 2! ¬ V7® R)D . R)D − V8®
C3
C )
C D o® C )
onde,

,

(38)

¯°³

R)D = 8 «¯²± + ¯² - é a taxa de deformação média de uma partícula;
7 ¯°

³

mistura:

8

±

! ¬ é a viscosidade dinâmica turbulenta oriunda do modelo de comprimento de
! ¬ = V ´ℓ ,

(39)

em que V, ℓ e ´ são, respectivamente, a constante de proporcionalidade da equação, escala de
comprimento e escala de velocidade;

As escalas de comprimento e velocidade podem ser representadas, entretanto, por

e

ε através das seguintes relações, respectivamente:
ℓ=

´=

A/8
7/8

;

(40)

.

(41)

A viscosidade dinâmica turbulenta pode ser escrita, então, da seguinte maneira:
! ¬ = Vµ

8

,

(42)

onde Vµ é uma constante adimensional.

As equações 39, 40 e 44 ainda contêm constantes adimensionais de ajuste baseadas

em observações experimentais para uma ampla variedade de escoamentos, cujos valores são
os seguintes:

Vµ = 0,09; op = 1; o® = 1,30; V7® = 1,44; V8® = 1,92 .

(43)

Os termos das equações de transporte de energia cinética turbulenta e dissipação de
energia cinética turbulenta podem ser descritos conforme Figura 46:

Figura 46 - Descrição dos termos das equações de transporte do modelo

− padrão
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O modelo

−

se baseia no pressuposto de que a energia extraída do escoamento

médio pelos grandes vórtices é igual à taxa de transferência de energia destes para os vórtices
de pequena escala (Menge, 2014), que são dissipados, o que justifica o uso de , variável
relacionada a vórtices de pequena escala, para determinar as escalas de comprimento
características dos grandes vórtices.
O modelo também se baseia na hipótese de Boussinesq (Pittard M. T., 2003), em que
as tensões de Reynolds podem ser modeladas como proporcionais às taxas médias de
deformação, assim como na teoria de Newton para fluidos viscosos. De forma estendida temse que:
−

- * E

C ̅) C D̅
2
= !¬ F
+
G−
C D C )
3

·)D = ! ¬ R)D −

2
3

·)D ,

(44)

onde ·)D é o delta de Kronecker, que garante que a equação seja válida para as tensões
normais, onde para H = I, ·)D = 1 e para H ≠ I, ·)D = 0.
3.2.3 Lei da parede
Uma parede sólida exerce grande influência no escoamento próximo a ela, gerando
um decréscimo na transferência de quantidade de movimento entre as camadas de fluido, pois
a turbulência é inibida ou até suprimida devido à redução da escala de comprimento dos
vórtices (SOUZA et al., 2011).
A camada limite turbulenta pode ser dividida em duas principais regiões. A primeira,
aderida à parede, chamada de subcamada laminar, onde predominam os efeitos viscosos e a
segunda, mais distante da parede, onde prevalecem os efeitos inerciais, a qual se estende até a
fronteira da camada limite. Há, ainda, uma região de transição, onde as tensões viscosas e
turbulentas se equiparam.
A tensão de cisalhamento em uma superfície sólida pode ser expressa através da lei
de Newton para viscosidade e, considerando-se que a tensão de cisalhamento na parede seja
constante, devido à espessura muito fina da subcamada laminar, e integrando-se na espessura
da subcamada tem-se:
N¹
=
:.
º

(45)

A equação 47 descreve o perfil de velocidade na subcamada laminar e mostra um

comportamento linear em relação à distância da superfície, onde : é a distância do ponto na
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direção normal à superfície, N¹ é a tensão de cisalhamento na parede sólida e º é a

viscosidade cinemática do fluido.

Dividindo a equação 47 por

onde

»

»

=

¼N¹ /
:,
º

»,

obtém-se:
(46)

é chamado de velocidade de atrito e pode ser expresso pela equação seguinte:
»

= ¼N¹ / .

(47)

A equação 48 estabelece, portanto, um parâmetro de velocidade do fluido na
subcamada laminar,

½

, representado pelo termo a esquerda da equação, e um parâmetro de

posição do ponto analisado em relação à parede, : ½ , representado pelo termo a direita da
equação, ambos adimensionais.

½

Nota-se, então, através da equação 48 que

= :½.

Segundo Kundu e Cohen apud. Souza et. al (2011) a subcamada viscosa se estende

da superfície até : ½ = 5.

Para a subcamada turbulenta (30 < : ½ < 500), entretanto, onde os efeitos de inércia

se sobrepõem aos efeitos viscosos, a relação entre
½

=

1
1
ln : ½ + À = ln(R: ½ ) ,
¾
Á

½

e : ½ pode ser expressa por:

(48)

onde ¾ = 0,41 é a constante de Von Karman, À = 5,5 e R = 9,8 são valores obtidos
experimentalmente e que se aplicam a paredes lisas.

3.2.4 Procedimentos e parâmetros da análise numérica
A fim de comparar a variação das estruturas de escoamento e suas propriedades em
função do número de Reynolds, foram realizadas para todas as seções de testes, simulações
numéricas para as condições indicadas na Tabela 10. Com objetivo de reduzir o tempo
demandado com simulações, atendendo, porém, às necessidades da pesquisa, foram realizadas
simulações apenas para os diâmetros de orifício mostrados também na Tabela 10.
Tabela 10 - Vazões simuladas para cada seção de teste
Vazões simuladas
1 m³/h 3 m³/h 6 m³/h 8 m³/h
1 m³/h
3 m³/h
6 m³/h
8 m³/h
Velocidades Simuladas
Número de Reynolds
Trecho reto
0,98
2,94
5,88
7,84 m/s 2,18E+04 6,53E+04 1,31E+05 1,74E+05
m/s
m/s
Curva de raio longo m/s
Seção de testes
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Curva de raio curto
Vazões simuladas
Ø orifício
Velocidades Simuladas
Número de Reynolds
Placa
1 m³/h 4 m³/h 8 m³/h 10,7 m³/h 1 m³/h
4 m³/h
8 m³/h 10,7 m³/h
de
5 mm
orifício
0,71
2,19
4,39
10 mm
5,87 m/s 2,12E+04 6,51E+04 1,30E+05 1,74E+05
m/s
m/s
m/s
17 mm
O diâmetro da tubulação utilizada para a seção de testes com placas de orifício é
maior do que as tubulações das outras seções devido aos fatores construtivos mostrados na
seção 3.1. Para comparar a geração de turbulência e seus parâmetros entre todas as seções sob
mesmas condições de escoamento, foram adotadas vazões equivalentes entre as seções para as
simulações numéricas, mantendo-se, quase exatamente, o mesmo número de Reynolds entre
as seções, conforme Tabela 10.
Para todos os casos foram modelados os trechos de desenvolvimento necessários
para se atingir um perfil de escoamento plenamente desenvolvido no início da seção de testes.
3.2.4.1 Métodos de solução e discretização
O software Fluent® utiliza o método de volumes finitos como técnica para solução
dos escoamentos. O método dos volumes finitos consiste, basicamente, na discretização do
domínio do escoamento em volumes de controle, onde as equações governantes na forma
integral serão aproximadas para cada volume de controle, resultando em uma equação
algébrica por volume. As variáveis são geralmente definidas nos centros dos volumes de
controle, exceto nos contornos, onde são definidas nos centros das faces dos volumes.
As malhas geradas para discretização do modelo foram híbridas, com elementos
hexaédricos nas regiões próximas ao contorno e elementos tetraédricos nas demais regiões,
conforme mostrado na Figura 47.
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Figura 47 – Padrão de malha utilizada para discretização dos modelos.
O esquema de discretização utilizado para aproximar as soluções das equações de
quantidade de movimento, energia cinética turbulenta e taxa de dissipação turbulenta nas
faces dos volumes de controle será o upwind de segunda ordem, que se baseia no valor do nó
a montante, enquanto para o cálculo dos gradientes será utilizado o método least squares cell
based.
A fim de reduzir o tempo gasto com as simulações, tendo em vista a quantidade de
casos, apenas um cenário de cada seção de testes foi realizado em regime transiente, enquanto
o restante foi realizado em regime estacionário. A discretização temporal das simulações em
regime transiente foi realizada em intervalos de Δ3 = 0,0002 e número de time steps igual a

2500, caracterizando um escoamento simulado de 0,5 s. O método adotado para a
discretização foi o implícito de segunda ordem padrão do Fluent®.
Para a solução do problema de acoplamento pressão-velocidade foi utilizado o
método SIMPLE (Semi-implicit method for pressure-linked equation). O princípio do método
consiste no cálculo dos campos de velocidade, pelas equações discretizadas de variação de
quantidade de movimento, baseado em um valor estimado do campo de pressão, que são
posteriormente utilizados para a solução da equação da continuidade. Os valores estimados
atribuídos ao campo de pressão fazem com que a equação da continuidade não convirja, sendo
calculados valores corrigidos para os campos de pressão e velocidade e todos os passos
anteriores são repetidos, até que haja convergência.
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3.2.4.2 Condições de contorno
Cada célula da malha tem sua equação algébrica associada e cada uma das faces será
utilizada para fazer o balanço do fluxo que a atravessa. As células que estão nos limites do
domínio, porém, necessitam de tratamento especial, tendo em vista que determinam as
condições geométricas do problema, as características do escoamento e que não existem
células anteriores para que seus valores possam ser aproximados através de interpolação
(SILVA, 2013). As descrições das condições de contorno que foram utilizadas nas simulações
são descritas a seguir:
a) Velocidade de entrada (Velocity inlet): As condições de velocidade atribuídas
para cada seção de teste são mostradas na Tabela 10 com seus respectivos números de
Reynolds. Os valores de velocidade são atribuídos às faces de todas as células da região de
entrada, que é definida pela seção transversal do tubo cujo vetor velocidade possui relação
normal e orientação para o interior do domínio.
b) Pressão de saída (Pressure outlet): Esta condição é aplicada na saída do
escoamento, no final do trecho modelado, e representa, para todos os caos simulados, a
pressão atmosférica, cujos valores atribuídos de pressões manométrica e absoluta são iguais a

0 e 101325 '(, respectivamente.

c) Parede (Wall): É a região que representa a superfície interna da parede do tubo e
estabelece a condição de não deslizamento, que determina que a velocidade do fluido em
contato com essa superfície seja igual a zero e faz com que haja a formação de uma camada
limite, onde os efeitos viscosos possuem relevância.
As abordagens utilizadas para resolver os escoamentos próximos às regiões sólidas
no modelo

− depende do número de Reynolds e da exata distância em relação à parede.

Para altos números de Reynolds em que 30 < :•½ < 500, onde :• é o ponto que está

sendo analisado na direção perpendicular à parede, a lei da parede para a subcamada

turbulenta é valida e a taxa de produção de turbulência é igual à taxa de dissipação
(VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995). A partir deste pressuposto e da equação de
viscosidade turbulenta, tem-se que:
½

=

1
ln(R:•½ ) ;
¾

(49)
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Já para baixos números de Reynolds não é possível uma aplicação direta da lei
−

parede, havendo modificações no modelo

para adequação à escoamentos com baixos

números de Reynolds. De acordo com Versteeg e Malalasekera (1995), os ajustes são
realizados através das funções de amortecimento e as equações características do modelo são
substituídas por:
8
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Além da inclusão da contribuição viscosa nos termos de difusão, as constantes Vµ ,

V7® e V8® são multiplicadas pelas funções de amortecimento Yµ , Y7 e Y8 , respectivamente,
onde:

Yµ = Ž1 −
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,

= ( º) é o número de Reynolds turbulento e
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È

é definido como

7/8

:=
º.

RESULTADOS
Como descrito anteriormente, este trabalho propõe novas metodologias de medição
de vazão através da utilização de PZTs como sensores. Espera-se demonstrar a maior
sensibilidade dos sensores piezoelétricos diretamente instalados nos elementos de tubulação
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em relação ao método onde se utiliza acelerômetros, bem como a otimização de ambos
através da influência de acessórios de tubulação nas características fluidodinâmicas do
escoamento.
4.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Duas principais análises foram realizadas com base nos dados experimentais obtidos.
A primeira consiste na análise no domínio da frequência, através da qual é possível verificar
que as flutuações de pressão do escoamento são a principal fonte de excitação dos PZTs e a
segunda apresenta a relação entre as amplitudes dos sinais dos sensores, dadas pelo desvio
padrão dos sinais aquisitados no tempo, e a vazão de escoamento, sendo esse o princípio do
método proposto.
A fim de caracterizar as estruturas de tubulações testadas, análises modais
experimentais foram realizadas e seus resultados são apresentados a seguir.
4.1.1 Análises modais
As análises modais das tubulações foram realizadas com o objetivo de se determinar
suas respectivas frequências naturais, a fim de avaliar a influência da vibração nas respostas
dos sensores. Para todas as seções utilizadas, os testes foram realizados nos planos horizontais
e verticais, obtendo-se as frequências dos principais modos de vibração.
Os valores indicados nas funções de resposta em frequência servem como parâmetro
de comparação, com valores que podem possuir alguma divergência em relação aos obtidos
nos espectros de frequência dos testes com escoamentos, tendo em vista que, como
mencionado anteriormente, as frequências naturais das estruturas variam em função da
velocidade de escoamento do fluido e, além disso, as substituições frequentes das estruturas
na bancada de testes podem alterar suas condições de contorno.
As Figura 48a e b mostram as funções de resposta em frequência das seções de testes
compostas, respectivamente, por trecho reto e trecho reto com flanges e placa de orifício,
onde pode-se notar que, por se tratar de uma estrutura teoricamente simétrica e com condições
de contorno iguais para ambas as direções, há apenas pequenas variações entre as frequências
obtidas nos testes realizados nos planos horizontal e vertical, com frequências do primeiro e
segundo modo em torno de, respectivamente, 71 e 201Hz para o trecho reto e 64 e 248Hz para
o trecho reto com placa de orifício.
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(a)

(b)
Figura 48 – Funções de resposta em frequência nos planos horizontal e vertical. (a) Trecho
reto de tubulação. (b) Trecho reto com flanges e placa de orifício.
As Figura 49a e b mostram as funções de resposta em frequência das seções
compostas por curva de raio longo e curva de raio curto, respectivamente, com frequências de
primeiro e segundo modo em 76 e 310Hz para a curva de raio longo e 73 e 313Hz para a
curva de raio curto, na devida ordem.
Nos casos das seções compostas por curvas, entretanto, a segunda frequência natural
é indicada pelo teste realizado na direção horizontal, tendo em vista os modos de vibração das
estruturas.
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(a)

(b)
Figura 49 – Funções de resposta em frequência nos planos horizontal e vertical. (a) Curva raio
longo (r/D = 2,1). (b) Curva raio curto (r/D = 0,67).
4.1.2 Domínio da frequência
As Figura 50a e b apresentam os espectros de frequência (PSD) dos sinais dos
sensores piezoelétricos e acelerômetros, respectivamente, de todas as seções de testes
submetidas a escoamentos com

= 1,31 × 10[ , que representam vazões de 8 e 6m³/h para

seção com placa de orifício e o restante das seções, na devida ordem. Pode-se notar um
decaimento de amplitude nos espectros dos PZTs, com tendência aproximada a Y Ã[/A, onde Y

é frequência. Este é um comportamento clássico de distribuição de energia em escoamentos
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turbulentos, o que indica que a principal fonte de excitação dos sensores piezoelétricos é, de
fato, as flutuações de pressão oriundas da turbulência (EBARA et al., 2010). Além disso, para
as condições de escoamento testadas, notou-se que a maior parte da energia se concentra no
intervalo entre 0 e 800Hz.
Por outro lado, os picos em baixa frequência nos espectros dos acelerômetros,
mostram as frequências naturais das estruturas testadas, sendo os pontos mais relevantes. Os
picos entre 0 e 150Hz correspondem à primeira frequência natural de cada seção de testes.

(a)

(b)
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Figura 50 – Densidade espectral (PSD) de todas as seções de testes. (a) Sensores
piezoelétricos. (b) Acelerômetros.
Pode-se notar, ainda, a influência dos acessórios de tubulação na geração de
turbulência no escoamento quando se compara as respostas dos sensores instalados no trecho
reto de tubulação com as respostas dos sensores instalados nos acessório, tendo como
consequência o aumento das amplitudes nas flutuações de pressão e nas vibrações, no caso
dos acessórios, aumentando significativamente a sensibilidade dos sensores.
Todos os sensores utilizados nos testes mostraram comportamentos semelhantes,
assim como escoamentos com diferentes números de Reynolds, sendo, porém, as amplitudes
tão maiores quanto maior Re, exemplificado nas Figura 51a e b pelos espectros do PZT
instalado a 90° e acelerômetro da curva de raio curto, respectivamente.

(a)
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(b)
Figura 51 –PSD de sensores instalados na curva de raio curto para diferentes Re. (a) Sensores
piezoelétricos. (b) Acelerômetros.
4.1.3 Trecho reto de tubulação
Conforme mencionado anteriormente, o método de medição de vazão proposto se dá
pela análise da variação de amplitude dos sinais, através do desvio padrão, no domínio do
tempo, em função da velocidade de escoamento e, consequentemente, da vazão. Assim como
apresentado por Evans (2004) para os acelerômetros, os resultados obtidos para os PZTs
também mostram uma relação quadrática de variação da amplitude dos sinais em função da
velocidade de escoamento, sendo, para ambos os casos, a flutuação de pressão oriunda da
turbulência o principal mecanismo de excitação, conforme foi mostrado nas análises no
domínio da frequência.
O trecho reto de tubulação foi instrumentado com um PZT e um acelerômetro de
precisão. A figura 51 mostra a resposta deste último para toda a faixa de vazão testada. Podese notar que quanto menor a vazão de escoamento, maior a dispersão dos dados, além da
perda do comportamento quadrático característico, consequências da baixa sensibilidade do
instrumento para esta faixa. Desta forma, os gráficos utilizados para as análises posteriores
mostram os dados apenas para o intervalo de vazão em que há dispersão aceitável e linha de
tendência, obtida por interpolação polinomial de segunda ordem, apenas para o faixa em que
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nota-se um comportamento quadrático crescente característico, caso contrário duas medidas
de vazão seriam apontadas pela mesma amplitude de sinal, conforme nota-se na figura.

Figura 52 – Relação vazão x desvio padrão dos sinais do acelerômetro.
As Figura 53a e b mostram as respostas do PZT e acelerômetro, respectivamente,
obtidas através da média das três medições realizadas nos experimentos.

(a)
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(b)
Figura 53 – Relação vazão x desvio padrão dos sinais dos sensores instalados no trecho reto
de tubulação. (a) Sensores piezoelétricos. (b) Acelerômetros.
A Figura 54 mostra a comparação entre os sinais normalizados, em relação à maior
amplitude obtida na faixa de vazão testada, do PZT e acelerômetro. Pode-se notar a maior
sensibilidade do PZT em relação ao acelerômetro quando se observa a maior faixa de vazão
em que o sensor atua, segundo os critérios adotados mencionados anteriormente. Enquanto a
vazão mínima de medição alcançada pelo PZT é de 1,4m³/h, a menor vazão em que o
acelerômetro é capaz de atuar é de 3m³/h, mantendo-se para ambos, dispersão semelhante,
dada pelo coeficiente de determinação (R²), que mostra o quão ajustado a curva de
interpolação está aos dados.
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Figura 54 – Relação vazão x amplitude normalizada – comparação entre PZT e acelerômetro
na seção com trecho reto.
4.1.4 Curva de raio curto (r/D = 0,67)
Os mesmos parâmetros de avaliação adotados para a análise dos resultados da seção
de trecho reto foram utilizados para a análise dos resultados das curvas e placa de orifício. No
caso da curva de raio curto, quatro sensores piezoelétricos foram instalados ao longo de sua
superfície, a fim de se obter o ponto de maior turbulência e, consequentemente, maior
sensibilidade. Os sensores são indicados conforme posição de instalação, referenciado na
Figura 34. Além disso, as acelerações transversais na direção vertical foram medidas através
de um acelerômetro.
As Figura 55a e b mostram, respectivamente, a comparação entre os resultados de
cada PZT e os resultados do acelerômetro, através da relação entre amplitude de sinal e vazão
de escoamento.
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(a)

(b)
Figura 55 – Relação vazão x desvio padrão dos sinais dos sensores instalados na curva r/D =
0,67. (a) Sensores piezoelétricos. (b) Acelerômetros.
Na comparação entre os resultados dos PZTs, nota-se maior sensibilidade do sensor
instalado a 90° na superfície externa da curva, sendo capaz de atuar em toda a faixa de vazão
testada, que varia de 0,2 a 8m³/h, com R² = 0,997. O PZT instalado a 0° na superfície externa
também apresenta bons resultados, atuando, também, em toda a faixa de vazão testada,
porém, com amplitude e R² ligeiramente menores.
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Os sensores instalados a jusante da curva, na geratriz interna do tubo, e a 45° na
superfície externa da curva, entretanto, mostram uma sensibilidade reduzida em relação aos
sensores anteriores, tendo como limite de atuação as vazões de 0,6 e 0,4m³/h,
respectivamente. Mesmo que para este último a amplitude seja praticamente igual ao sensor
de maior sensibilidade, a dispersão se mostrou um pouco maior.
O resultado do acelerômetro mostra um limite de atuação de 1,8m³/h e maior
dispersão com relação aos resultados dos PZTs, mostrando maior sensibilidade dos sensores
piezoelétricos, assim como foi observado na seção de trecho reto.
A Figura 56 facilita a comparação, através dos sinais normalizados, entre os
resultados do PZT com melhor resultado e do acelerômetro, onde se pode notar a grande
sensibilidade do PZT mesmo para vazões muito baixas.

Figura 56 – Relação vazão x amplitude normalizada – comparação entre PZT e acelerômetro
na seção com curva r/D = 0,67.
4.1.5 Curva de raio longo (r/D = 2,1)
Assim como na curva de raio curto, quatro sensores piezoelétricos foram instalados
ao longo da superfície da curva, com a mesma finalidade de observar os pontos de maior
turbulência. As posições dos sensores estão indicadas na Figura 37 e são utilizadas como
referência para indicação nos gráficos gerados.
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A Figura 57a mostra os resultados de todos os sensores piezoelétricos instalados na
curva para toda a faixa de vazão testada. Exceto pelo sensor instalado a 67,5° no lado interno,
que mostrou um limite de vazão de 1,4m³/h, todos os PZTs mostraram um limite de vazão
mínima igual a 0,6m³/h, além de dispersões semelhantes para todos. Apesar de resultados
semelhantes, o PZT instalado a 67,5° no lado externo da curva mostrou maiores amplitudes, o
que mostra maior sensibilidade e, em um caso de uma aplicação prática, significa uma menor
influência de fontes de excitações externas nos resultados.
A Figura 57b apresenta os resultados do acelerômetro, que corroboram os resultados
das seções anteriores, os quais apontam sensibilidades de medição relevantemente maiores
para os PZTs. O gráfico mostra um limite de vazão de 3m³/h e R² próximo, porém menor, aos
apresentados pelos PZTs.

(a)
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(b)
Figura 57 – Relação vazão x desvio padrão dos sinais dos sensores instalados na curva r/D =
2,1. (a) Sensores piezoelétricos. (b) Acelerômetros.
A Figura 58 facilita a comparação entre os resultados dos sensores utilizados através
dos sinais normalizados pela maior amplitude de cada sensor, onde se pode notar a baixa
sensibilidade dos acelerômetros para baixas velocidades, tornando menos viável o
desenvolvimento de um instrumento de medição, através deste método, para escoamentos
com estas características.
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Figura 58 – Relação vazão x amplitude normalizada – comparação entre PZT e acelerômetro
na seção com curva r/D = 2,1.
4.1.6 Placa de orifício
A seção com placa de orifício é composta por três PZTs, um instalado a jusante da
placa e outros dois instalados na própria placa, além de acelerômetro instalado também a
jusante. Entretanto, devido a problemas operacionais apresentados por um dos sensores da
placa, somente serão apresentados os resultados de um dos sensores instalados nesta.
Diferente dos casos anteriores, onde se avaliou a sensibilidade dos sensores em
função de sua posição de instalação e raio de curvatura do tubo, no caso da placa de orifício,
além dos dois PZTs utilizados em posições distintas, existe a variável atrelada ao padrão
construtivo das placas, representada por β, dada pela relação entre diâmetro do orifício e
diâmetro

interno

do

tubo,

parâmetro

de

grande

influência

consequentemente, à resposta dos sensores.
A Figura 59 apresenta as respostas dos PZTs para a placa com

ao

escoamento

= 0,67.

e,
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Figura 59 – Relação vazão x desvio padrão – comparação entre PZTs na seção com placa de
orifício β=0,67.
A amplitude dos sinais do PZT instalado a jusante da placa se mostra
significativamente maior do que a do PZT instalado na própria placa, corroborando os
resultados obtidos na literatura que mostram a região à jusante da placa como ponto de maior
flutuação de pressão. Além disso, a faixa de vazão abrangida pelo sensor instalado a jusante,
mostrada pela curva de interpolação, é maior do que a abrangida pelo sensor da placa. A
vazão de corte dos sensores a jusante e da placa são, respectivamente, 0,2 e 1,0m³/h, através
da qual se percebe maior sensibilidade do sensor jusante às excitações do escoamento.
Pôde-se notar, ainda, que a partir de 6,0m³/h ocorre cavitação a jusante da placa,
observada visualmente e através de ruídos durante os experimentos, onde se fazem
necessários estudos para observação de sua influência nas respostas dos sensores.
Outro ponto extremamente relevante a ser observado é a vazão máxima obtida pela
bomba para a seção com placa de orifício com

= 0,67, atingindo a mesma faixa das outras

seções, o que indica uma perda de carga semelhante a estas, incluindo a seção com trecho
reto.
A Figura 60 apresenta os resultados dos PZTs para a placa de orifício com

= 0,48,

onde se pode notar comportamento semelhante ao caso anterior, porém, com menor faixa de
vazão devido ao aumento da perda de carga do sistema, alcançando a vazão máxima de 5m³/h.
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Figura 60 – Relação vazão x desvio padrão – comparação entre PZTs na seção com placa de
orifício β=0,48.
O PZT instalado a jusante também apresenta maior amplitude e menor vazão de
corte, assim como apresentado em

= 0,67. Os limites de vazão são de 0,6 e 1,4m³/h para os

sensores instalados a jusante e na placa, respectivamente. Observou-se, ainda, início de
cavitação em 3,4m³/h.
Os resultados dos sensores para a placa de orifício com

= 0,38 são mostrados na

Figura 61 e apresentam as mesmas características dos casos anteriores, com vazões de corte

para os PZTs jusante e placa de 0,4 e 0,8m³/h, respectivamente. Além disso, conforme
esperado, há uma redução da vazão máxima de teste devido ao aumento da perda de carga
gerada pela redução do diâmetro do orifício, atingindo 3,6m³/h.
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Figura 61 – Relação vazão x desvio padrão – comparação entre PZTs na seção com placa de
orifício β=0,39.
Os resultados dos sensores utilizados nas placas com

= 0,28 e

= 0,20 são

apresentados, respectivamente, nas figuras 61 e 62. As vazões de corte dos PZTs jusante e
placa para

= 0,28 são de 0,2 e 0,1m³/h, enquanto para

= 0,20 são de 0,1 e 0,3m³/h.

Para ambos os casos as vazões alcançadas pela bomba são extremamente baixas se
comparadas com as outras seções, consequência da alta perda de carga gerada pela restrição
imposta pelas placas com orifícios de pequenos diâmetros.
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Figura 62 – Relação vazão x desvio padrão – comparação entre PZTs na seção com placa de
orifício β=0,28.

Figura 63 – Relação vazão x desvio padrão – comparação entre PZTs na seção com placa de
orifício β=0,20.
A fim de avaliar de maneira mais clara a influência de β nas respostas dos sensores,
as Figura 64a e b apresentam os resultados do PZT instalado no tubo a jusante da placa, tendo
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em vista que foi o sensor que apresentou os melhores resultados, e do acelerômetro,
respectivamente, para cada relação de diâmetros.

Figura 64 – Relação vazão x desvio padrão – influência de β. (a) PZT. (b) Acelerômetro.
Pode-se ver, para ambos os casos, um grande aumento na amplitude dos sinais com a
redução de β para uma mesma vazão, sendo um fator de grande influência na capacidade de
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medição dos sensores. Entretanto, placas de orifício com pequenos diâmetros tendem a criar
perdas de carga muito grandes nos sistemas, agindo como um fator limitante.
Os resultados apresentados anteriormente mostraram grandes amplitudes, quando
comparadas a trechos sem perturbação, mesmo para

= 0,67, cuja perda de carga se

compara à das outras seções testadas, além de abranger toda a faixa de vazão experimentada
no caso do sensor piezoelétrico.
A Figura 65 faz uma comparação entre as respostas normalizadas do PZT jusante e
do acelerômetro para

= 0,67, tendo em vista que alcança maior faixa de vazão.

Figura 65 – Relação vazão x amplitude normalizada – comparação entre PZT e acelerômetro
na seção com placa de orifício β = 0,67.
Assim como nas outras seções de testes, o PZT se mostrou amplamente mais sensível
do que o acelerômetro, sendo capaz de responder a excitações extremamente pequenas
geradas por escoamentos com baixas vazões, mostrando maiores amplitudes e abrangendo
maior faixa de vazão.
4.1.7 Comparação entre seções
Acessórios de tubulação são responsáveis por afetar diretamente as características
fluidodinâmicas dos escoamentos, modificando suas estruturas e aumentando, geralmente, a
turbulência nas regiões próximas, sendo este um fator de grande influência no método de
medição de vazão proposto neste trabalho.
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A fim de avaliar de forma mais clara a influência de cada acessório testado, nas
respostas dos sensores utilizados, as Figura 66a e b mostram as curvas de amplitude dos sinais
do PZT e acelerômetro, respectivamente, em função de Re, para todas as seções de testes
utilizadas, usando como referência os resultados do sensor de melhor desempenho para o caso
dos PZTs conforme apresentado nos resultados individuais.

(a)

(b)
Figura 66 – Relação Re x desvio padrão – comparação entre seções. (a) PZT. (b)
Acelerômetros.
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Como as seções possuem diâmetros diferentes, a comparação é feita em função de Re
a fim de estabelecer os mesmos parâmetros de escoamento.
Como apresentado anteriormente, os PZTs respondem diretamente às excitações
geradas pelas flutuações de pressão, que são tão maiores quanto maior a turbulência do
escoamento. Nota-se através da Figura 66a que as perturbações no escoamento geram um
grande aumento na sensibilidade dos sensores às baixas vazões, destacando-se as seções
compostas por placa de orifício e curva de raio curto, que abrangeram toda a faixa de vazão
testada. A seção com placa de orifício, especialmente, apresenta grandes amplitudes em
relação às outras seções, o que pode gerar menores incertezas de medição e ajudar a mitigar a
influência de excitações externas.
Apesar de possuir menor amplitude, a seção composta por curva de raio curto
mostrou menor dispersão entre os dados obtidos e a curva de calibração, apresentando
comportamento mais regular. Além disso, possui a vantagem de tratar-se de um método de
medição de vazão não invasivo.
A curva de raio longo apresenta amplitudes próximas à de escoamentos sem
perturbações, sendo capaz, entretanto, de reduzir o limite de detecção de vazão em relação ao
trecho reto.
Ao contrário dos PZTs, os acelerômetros são excitados indiretamente pelas
flutuações de pressão, tendo seus resultados influenciados pelas condições de contorno e
características geométricas da estrutura na qual estão instalados, como sua rigidez. Pode-se
notar, portanto, conforme mostrado na Figura 66b, que apesar da placa de orifício gerar maior
turbulência no escoamento, as maiores amplitudes pertencem à seção com curva de raio curto.
Para ambos os casos, os resultados deixam claro, portanto, um grande aumento de
sensibilidade dos sensores às baixas vazões quando instalados em regiões próximas a
acessórios de tubulação que gerem perturbações no escoamento. Além disso, para todos os
casos testados, obtiveram-se resultados mais promissores para a medição através do método
em que os PZTs são utilizados como sensores de flutuação de pressão.
4.2 RESULTADOS NUMÉRICOS
As simulações numéricas têm como objetivo estabelecer parâmetros de comparação
entre as seções testadas através de análises qualitativas do escoamento, pela caracterização
das estruturas geradas em cada seção, e quantitativas, através da mensuração dos níveis de
turbulência e suas consequências para cada caso, complementando e fundamentando os
resultados experimentais.
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4.2.1 Validação
A validação das simulações foi realizada através de dois métodos. O primeiro
consiste na comparação entre as análises cinemáticas obtidas no modelo e as análises
experimentais e numéricas, para curva de raio longo, obtidas por Sudo, Sumida e Hibara
(1998) e Kim, Yadav e Kim (2014), respectivamente. Sudo, Sumida e Hibara (1998)
realizaram experimentos com o objetivo de investigar as características dos escoamentos
através de curvas de 90° com relação de curvatura Z/ = 2 e

= 6 × 10T , condições

similares às utilizadas na seção composta por curva de raio longo neste trabalho. Kim, Yadav

e Kim (2014) realizaram simulações numéricas buscando caracterizar o escoamento
secundário em curvas de 90° e realizaram um estudo comparativo usando os dados e
condições utilizados por Sudo, Sumida e Hibara (1998) para selecionar o modelo de
turbulência adequado.
A figura 66 mostra o perfil de velocidade axial normalizada em relação à velocidade

média na entrada da seção (W/W™É5_jlj ), no plano da seção transversal na saída da curva
Z/ = 2,1, onde Z é o raio interno e

é o raio de curvatura da curva. No gráfico apresentado,

-0,25 representa a geratriz interna do tubo e 0,25 a geratriz externa. A fim de validar tanto as
simulações em regime transiente como em regime estacionário, ambos os resultados são
apresentados.

Figura 67 – Comparação entre velocidades axiais normalizadas na saída de curvas de raio
longo.
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Os perfis de velocidade gerados nas simulações mostram boa concordância com os
resultados experimentais e numéricos encontrados nos estudos anteriores, principalmente na
geratriz externa da seção. As discrepâncias entre os resultados, em especial na região próxima
a geratriz interna, se devem ao gradiente adverso de pressão e também à pequena variação
geométrica entre os modelos utilizados como referência e o modelo utilizado neste trabalho.
Além disso, não houve discrepância entre os resultados obtidos nos regimes transiente e
estacionário.
O segundo método de validação se dá através da confrontação das soluções analítica
e numérica do diferencial de pressão estática a montante e jusante da curva de raio longo. De
acordo com o manual técnico Crane Co. (1982), a perda de carga através de acessórios de
tubulação, como curvas, pode ser obtida por meio da equação semi-empírica a seguir:

̅8
(56)
ℎË = Á
;
2#
onde ℎË é a perda de carga causada pelo acessório, # é a aceleração da gravidade e

Á = 12Y¬ é o coeficiente de resistência da curva. O coeficiente de atrito do escoamento, Y5 , é
função de Re, do diâmetro do acessório e da rugosidade de sua superfície interna, e pode ser

encontrado através do ábaco de Moody. Para as condições simuladas, Y5 = 0,0165.

A figura 67 mostra o diferencial de pressão estática para todas as condições

simuladas na curva de raio longo.
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Figura 68 – Contorno de pressão estática de todos os casos simulados para a curva de raio
curto.
A Tabela 11 mostra as perdas de carga geradas, segundo os métodos analítico e
numérico, pela curva de raio longo para todas as vazões simuladas. Pode-se notar que apesar
de alguma divergência entre os resultados, principalmente para baixas vazões, os valores se
aproximam e possuem a mesma ordem de grandeza, indicando boa concordância entre os
resultados numéricos e os resultados analíticos.
Tabela 11 - Vazão máxima alcançada pela bomba para cada seção de teste
Vazão
1 m³/h
3 m³/h
6 m³/h
8 m³/h

Perda de Carga
Solução Analítica

Perda de Carga
Solução Numérica

96,53 Pa
868,73 Pa
3474,94 Pa
6177,66 Pa

222,50 Pa
1356,23 Pa
3557,28 Pa
5544,66 Pa
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4.2.2 Estruturas de escoamento
Acessórios

de

tubulação

são

responsáveis

por

alterar

as

características

fluidodinâmicas do escoamento, alterando, por exemplo, seus campos de pressão e
velocidade, podendo criar estruturas secundárias de escoamento que influenciam fortemente
os níveis de turbulência naquela região, fazendo-se relevante, portanto, uma análise
qualitativa das estruturas de escoamento geradas por cada elemento utilizado nos
experimentos.
A Figura 69 mostra o campo vetorial de velocidade do escoamento, no plano de
simetria horizontal, através da curva de raio curto para

= 1,74 × 10[ .

Figura 69 – Campo vetorial de velocidade para curva de raio curto para

= 1,74 × 10[ .

Nota-se claramente a formação de uma zona de recirculação formada a jusante da
curva entre os pontos de separação e recolamento do escoamento. A separação do escoamento
se dá na saída da curva e o ponto de recolamento a aproximadamente 1,1D do ponto de
separação.
A separação do escoamento se deve ao forte gradiente de pressão adverso causado
pela curva. A Figura 70 mostra a distribuição da pressão estática do escoamento, no centro
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geométrico do tubo, do ponto de separação à região a uma distância de 6D a jusante da saída
da curva, para todos Re simulados.

Figura 70 – Pressão estática ao longo do eixo do tubo para a seção composta por
curva de raio curto, para diversos Re.
Quedas de pressão mais severas são notadas com o aumento do número de Reynolds.
Entretanto, a formação da zona de recirculação se apresentou para todas as condições
simuladas e não foram notadas mudanças em relação ao ponto de separação e recolamento
com a variação de Re.
As Figura 71a e b apresentam, respectivamente, os campos de velocidade na seção
longitudinal, no plano horizontal da seção, e na seção transversal na saída da curva de raio
longo (0D) para

= 1,74 × 10[ .

Os escoamentos através da curva de raio longo não apresentaram ponto de separação
para nenhuma condição simulada. Entretanto, para todos Re, nota-se a formação do
escoamento secundário, formado por dois vórtices de sentido contrário, na saída da curva. Os
escoamentos secundários são formados pela diferença de pressão entre os raios externo e
interno da curva, conforme se nota na Figura 68.
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(a)

(b)
Figura 71 – Campo vetorial de velocidade para curva de raio longo para

= 1,74 × 10[ . (a)

Seção longitudinal no plano horizontal. (b) Seção transversal a 0D.
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A Figura 72 mostra que há um aumento no diferencial de pressão entre os raios
interno e externo com o aumento de Re, na saída da curva. Os pontos -0,5 e 0,5 representam,
respectivamente, os quadrantes dos raios interno e externo.

Figura 72 – Pressão estática ao longo da seção transversal na saída da curva de raio curto,
para diversos Re.
A Figura 73 apresenta o campo vetorial de velocidade para a placa de orifício para

= 0,67 e

= 1,30 × 10[ .

106

Figura 73 – Campo vetorial de velocidade para placa de orifício
10[ .

= 0,67 para

= 1,30 ×

O aumento de velocidade do fluido, gerado pela restrição à sua passagem, causada
pelo orifício, tem como consequencia uma queda brusca da pressão estática na região a
jusante da placa, onde uma zona de recirculação, composta por vórtices simétricos entre a
linha de centro e a parede do tubo, é criada. Este comportamento foi verificado para todas as
condições simuladas, incluindo todas as relações de diâmetros.
A figura 73 mostra a variação de pressão estática ao longo da seção com placa de
orifício. Como sabido, o diferencial de pressão é tão maior quanto maior Re.
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Figura 74 – Pressão estática ao longo da seção longitudinal da seção composta por placa de
orifício

= 0,67, para diversos Re.

Além da variação em função de Re, comparou-se a variação do diferencial de pressão
estática em função de β para

= 2,17 × 10T .

A Figura 75 mostra a grande influência da relação entre diâmetros no diferencial de
pressão estática, sendo este tão maior quanto menor β.

Figura 75 – Pressão estática ao longo da seção longitudinal da seção composta por placa de
orifício para

= 2,17 × 10T , para diversos β.
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4.2.3 Produção de turbulência
A flutuação de pressão, mecanismo de excitação em que se baseia o método de
medição de vazão proposto, é fortemente influenciada pelos níveis de turbulência do
escoamento, conforme apresentado nos resultados experimentais. Além disso, se pôde notar a
influência dos acessórios de tubulação nas respostas dos sensores e, portanto, nos níveis de
turbulência do escoamento naquelas regiões.
A Figura 76 mostra a distribuição de turbulência nas seções de testes compostas por
acessórios de tubulação para

= 1,30 × 10[ e, no caso da placa de orifício,

turbulência, neste caso, é mensurada através da energia cinética turbulenta, .

= 0,67. A

Figura 76 – Contorno de energia cinética turbulenta para todos os acessórios utilizados para
= 1,30 × 10[ .

As regiões de maior turbulência são aquelas caracterizadas pelas zonas de
recirculação e escoamentos secundários, sendo os pontos de maior magnitude aqueles
próximos aos vórtices criados. Além disso, o mapeamento de turbulência através da análise
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numérica se mostra em linha com os resultados experimentais dos PZTs, onde os sensores que
demonstraram maior sensibilidade estão instalados nas regiões de maior turbulência. Este
comportamento fica claro, principalmente, nas seções com curva de raio longo e placa de
orifício, já que a zona de maior turbulência na curva de raio curto está dentro da região
ocupada pela bolsa do acessório, inviabilizando a instalação de um sensor. Os PZTs que
demostraram maior sensibilidade para as curvas de raio longo, curto e para a placa de orifício
foram os instalados a 67,5°, 90° e a jusante da placa, respectivamente.
A Figura 77 mostra a variação da média ponderada, na área da seção transversal ao
escoamento, da energia cinética turbulenta, para todas as seções de testes, ao longo do
escoamento para

= 1,30 × 10[ . Para as seções compostas por acessórios de tubulação, o

ponto 0D representa a seção transversal ao escoamento na saída do acessório, enquanto para o
trecho reto de tubulação, o ponto 2,5D representa o centro do vão entre os suportes e os
pontos 0 e 5D os pontos a montante e jusante ao centro do vão, respectivamente.

Figura 77 – Variação de energia cinética ao longo do escoamento, para todas as seções de
testes, para

= 1,30 × 10[ .

O gráfico facilita a compreensão de que as estruturas de escoamento geradas pelos
distúrbios causados pelos acessórios são responsáveis pela elevação da turbulência nas regiões
a jusante, tendo em vista a tendência dos níveis de turbulência, de todas as seções, de
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retornarem a magnitudes encontradas em escoamentos livres de perturbações após os picos
gerados nas regiões em que as estruturas atuam.
Usando o mesmo método de quantificação de turbulência empregado anteriormente,
a Figura 78 mostra a influência de Re na produção de energia cinética turbulenta para cada
acessório testado, na seção de maior turbulência. Pode-se observar que os níveis de
turbulência são fortemente afetados pela variação de Re, em especial as seções compostas
pelas placas de orifício e a curva de raio curto, as quais possuem severas zonas de
recirculação causadas pelo gradiente adverso de pressão. Os resultados corroboram as
indicações de que as estruturas de escoamento são as responsáveis pela elevação da
turbulência nas regiões a jusante dos acessórios.
Percebe-se, ainda, a semelhança do comportamento entre as variações da energia
cinética turbulenta e da resposta dos sensores em função de Reynolds, sendo ambos
quadráticos, onde a amplitude dos sinais é tão maior quanto maior a produção de energia
cinética turbulenta, apontando

como um relevante parâmetro de avaliação e identificação

das regiões e acessórios mais adequados à instalação dos sensores piezoelétricos, garantindo,
assim, maior sensibilidade de medição.

Figura 78 – Relação Re x Energia cinética turbulenta na seção de maior turbulência –
comparação entre seções.
A Figura 79 reforça a influência do gradiente adverso de pressão na produção de
turbulência e, consequentemente, na resposta dos sensores, sendo a energia cinética turbulenta
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tão maior quanto menor a relação de diâmetros, , para placas de orifício, em linha com os
resultados experimentais.

Figura 79 – Relação Re x Energia cinética turbulenta na seção de maior turbulência –
influência de β.
De acordo com Evans (2004), a flutuação de pressão é diretamente proporcional aos
termos cisalhantes do tensor de Reynolds, os quais compõem, ainda, um dos termos
apresentados na equação de Poisson, sendo, portanto, um parâmetro relevante para a avaliação
das condições mais adequadas à instalação dos PZTs.
O modelo de turbulência

− , utilizado para a realização das simulações

numéricas, calcula as tensões de Reynolds através de aproximação dada pela hipótese de
Boussinesq, conforme mostrado anteriormente. Assim como na avaliação da energia cinética
turbulenta, as tensões turbulentas foram mensuradas pela média ponderada na área da seção
transversal ao escoamento, entretanto foi utilizado o módulo dos termos para avaliação das
tensões turbulentas.
No caso da seção composta pela placa de orifício, a área considerada para o cálculo
da média de

- -

foi de apenas metade da seção, tendo em vista que o modelo é simétrico e

o ponto zero do modelo é o centro do tubo e os sentidos influenciariam o resultado obtido.
As Figura 80 e Figura 81 apresentam avaliações para as tensões turbulentas
semelhantes às feitas para a energia cinética turbulenta e pode-se notar a semelhança entre
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seus comportamentos, bem como o comportamento de ambos frente às respostas dadas pelos
sensores.
Os resultados indicam que, de fato, as regiões com estruturas de escoamento mais
severas e, consequentemente, de maior turbulência, são responsáveis pelo aumento das
flutuações de pressão, aumentando a sensibilidade dos sensores instalados naquela região.

Figura 80 – Variação de

- -

ao longo do escoamento, para todas as seções de testes, para
= 1,30 × 10[ .
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Figura 81 – Relação Re x

- -

na seção de maior magnitude – comparação entre seções.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Foram apresentados neste trabalho resultados de análises experimentais e numéricas
de um estudo que propõe uma metodologia de medição de vazão de escoamentos
monofásicos, com abordagens invasiva e não invasiva, através de sensores piezoelétricos.
Foram realizadas, ainda, medições com acelerômetros para fins de comparação entre os
resultados.
Para todas as seções testadas, os PZTs mostram sensibilidade superior às flutuações
de pressão em relação aos acelerômetros, sendo, inclusive, menos suscetíveis a fontes de
excitações externas, abrangendo, ainda, faixas de vazões bem maiores que os acelerômetros.
As estruturas de escoamento geradas pelas perturbações impostas ao fluxo pelos
acessórios de tubulação criam grande elevação da turbulência e, consequentemente, das
flutuações de pressão nas regiões a jusante dos acessórios, aumentando a sensibilidade de
medição tanto dos PZTs quanto dos acelerômetros, onde se notou um aumento na faixa de
medição em relação às medições realizadas na seção com trecho reto, ou seja, sem
perturbação.
As seções de testes compostas pelas curvas de raio curto e placa de orifício, que
apresentaram os maiores níveis de turbulência, também apresentaram os melhores resultados
experimentais dos sensores, para o fim proposto, sendo capazes de medir toda a faixa de
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vazão testada. Em linha com os resultados obtidos numericamente, os PZTs mostraram
maiores amplitudes e faixas de medição para as seções que mostraram maior turbulência,
onde a placa de orifício predomina sobre todas as outras seções testadas mesmo para as
maiores relações de diâmetros. Já os acelerômetros mostraram maior amplitude para a curva
de raio curto.
Apesar de possuir sensibilidade inferior aos outros acessórios testados, os PZTs
instalados na curva de raio longo apresentaram bons resultados quando comparados a
escoamentos livres de perturbação. Para os acelerômetros, entretanto, se notou apenas um
aumento de amplitude, que não se traduziu em melhoria do desempenho de medição.
A variação da energia cinética turbulenta em função de Re apresenta o mesmo
comportamento quadrático apresentado nas respostas dos sensores e nas avaliações dos
termos cisalhantes das tensões turbulentas, os quais são diretamente proporcionais às
flutuações de pressão. Esse comportamento indica a viabilidade de utilização da energia
cinética turbulenta, ao menos, como parâmetro de análise qualitativa das vibrações e
deformações dinâmicas induzidas pela turbulência, indicando os pontos mais adequados à
instalação dos sensores. Além disso, as simulações mostraram que as estruturas de
escoamento criadas pelos acessórios de tubulação são responsáveis pelo aumento da
turbulência nas regiões próximas e, consequentemente, pela melhora no desempenho de
medição dos sensores.
Embora a metodologia proposta tenha se mostrado bastante promissora, estudos
complementares se fazem necessários para o desenvolvimento de um instrumento para
aplicação prática em sistemas de medição de vazão. Desta forma, como sugestões de trabalhos
futuros, propõe-se:
•

Estudo metrológico do método de medição com PZT, quantificando suas incertezas.

•

Análise da influência de parâmetros geométricos, como diâmetro dos tubos e
acessórios e espessura de parede na região de instalação dos PZTs.

•

Análise da influência dos materiais de fabricação dos tubos e acessórios na resposta
dos PZTs.

•

Simulações numéricas utilizando o modelo de turbulência Large Eddy Simulation
(LES), obtendo-se diretamente as flutuações de pressão.
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