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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Ao dia vinte e dois de maio de 2020, reuniu-se a comissão de avaliação para selecionar e definir a tese
defendida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais do câmpus Curi�ba
(PPGEM-CT) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) a concorrer ao Prêmio CAPES de Tese
Edição 2020.

Das sete (7) teses defendidas no PPGEM-CT no ano de 2019, quatro (4) foram inscritas para par�cipação neste
prêmio, provenientes das seguintes áreas do PPGEM-CT: Engenharia de Materiais (1), Engenharia Térmica (2) e
Engenharia de Manufatura (1).

 

A tese selecionada pela comissão de avaliação foi:

Título:   ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL DO ESCOAMENTO BIFÁSICO LÍQUIDO-GÁS EM UM ROTOR
CENTRÍFUGO

Autor:   Henrique Stel de Azevedo

Área:     Engenharia Térmica

Linha de Pesquisa: Mecânica dos Fluidos

Orientador:  Prof. Rigoberto Eleazar Melgarejo Morales (PPGEM-CT / UTFPR)

Coorientador:  Prof. Sergio Chiva Vicent (Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Espanha)

 

Jus�fica�va da seleção

A tese: Estudo Numérico e Experimental do Escoamento Bifásico Líquido-Gás em um Rotor Centrífugo, de
autoria do doutor Henrique Stel de Azevedo, foi selecionada com base nos critérios relatados abaixo.

Mostrou-se a originalidade da tese pela conexão entre as observações experimentais dos padrões de
escoamento líquido-gás com a variação de pressão medida em uma bancada construída exclusivamente para
avaliação de desempenho em um rotor centrífugo. Tais observações foram usadas para o�mização do modelo
numérico, em par�cular na descrição da coalescência e dispersão turbulenta.

Como maior contribuição cien�fica, a presente tese apresenta a modelagem do escoamento líquido-gás em um
rotor centrífugo assis�da por observações experimentais em bancada construída especificamente para esta
finalidade. Destaca-se que duas o�mizações em relação aos modelos existentes na literatura foram propostas
para melhor descrição da coalescência e dispersão turbulenta. Ainda, que a análise numérico-experimental
proposta revelou que diversos modelos interfaciais, normalmente desprezados em trabalhos similares da
literatura, são importantes para representação adequada dos padrões de escoamento e do desempenho do
rotor sob escoamento bifásico. Além disso, propôs-se um modelo mecanicista para previsão do ponto de início
de surging em rotores operando com escoamento bifásico. Esses resultados foram publicados em cinco (5)
ar�gos cien�ficos em revistas internacionais de alto impacto, e já apresentam número significa�vo de citações.

 

A tese possui relevância tecnológica inerente, pois ao longo de seu desenvolvimento recebeu apoio técnico e
financeiro através do Projeto 0050.0086159.13.9 firmado entre a UTFPR-FUNTEF-Petrobras. Como resultado
tecnológico principal, tem-se a possibilidade de projetar disposi�vos a serem testados para minimizar a



coalescência de bolhas de gás, visto que observou-se como este fenômeno ocorre e apontou-se que tal
fenômeno é um dos principais agentes de redução da eficiência de um rotor.

A contribuição ambiental e social consiste no conhecimento propiciado pelos resultados da tese, que permitem
melhorar a eficiência de bombas centrífugas, que são largamente u�lizadas em todo mundo. O aumento da
eficiência de equipamentos de uso amplo contribui para redução do consumo energé�co, que é um obje�vo
global da nossa sociedade.

O trabalho apresenta uma contribuição inovadora ao observar o escoamento líquido-gás em um rotor
centrífugo e contabilizar tais observações por meio de modelos numéricos o�mizados em relação aos
presentes na literatura. Tal conhecimento permite propor melhorias de projeto de rotores a fim de minimizar a
coalescência de bolhas.   

 

Para constar, redigi a presente Ata, que aprovada por todos os membros da comissão, vai assinada por mim,
Tiago Cousseau, e pelos demais membros da comissão.

 

 

Curi�ba, 25 de maio de 2020.

 

 

Prof. Dr. Tiago Cousseau

Prof. Dr. Admilson Teixeira Franco

Prof. Dr. José Aguiomar Foggia�o

Prof. Dr. Marco Antônio Luersen (coordenador do PPGEM-CT)

 

Documento assinado eletronicamente por ADMILSON TEIXEIRA FRANCO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 25/05/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE AGUIOMAR FOGGIATTO, PROFESSOR ENS BASICO TECN
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