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INTRODUÇÃO 

Os escoamentos multifásicos podem ser definidos como dois ou mais fluidos com características 
distintas e imiscíveis escoando simultaneamente em tubulação (Falcone, Hewitt e Alimonti, 2010). O 
escoamento bifásico é comum em várias áreas da engenharia, como por exemplo, na geração de 
energia, extração e processamento de petróleo, entre outros (Figueiredo et. al, 2020). Conhecer a fração 
de vazio em escoamentos é de grande importância para o projeto e dimensionamento de equipamentos 
industriais (Pietrzak and Placzek, 2019).  

 
Existem vários métodos disponíveis na literatura para a determinação da fração de vazio (Azizi 

et. al, 2016). Entretanto, devido à complexidade dos escoamentos multifásicos, é difícil determinar com 
precisão a fração de vazio (Ghajar and Bhagwat, 2014). Devido a isso, alguns pesquisadores têm 
proposto a utilização de redes neurais artificiais (RNA) para a predição da fração de vazio (Ternyik et al., 
1995; Shippen and Scott, 2002; Malayeri et al., 2003; Osman, 2004; El-Sebakhy, 2010; Castillo et al., 
2012; Azizi et al., 2016). 

RNA é uma poderosa técnica computacional utilizada para modelar e resolver problemas 
complexos cuja resolução não precisa ser descrita por um simples modelo matemático. Essa técnica é 
uma vertente da inteligência artificial (IA) com a qual é possível construir um modelo capaz de aprender, 
armazenar e recordar informações utilizando um conjunto de dados (Shokrollahi et al., 2013).  

Existem vários algoritmos de aprendizagem de 
máquina, mas a estrutura mais comum para realizar uma 
aproximação dos dados (regressão) é a Multilayer Perceptron 
(MLP) ou rede retroalimentada com o algoritmo de 
propagação reversa. A MLP consiste em uma camada de 
entrada dos dados, uma camada intermediária e, por fim, a 
camada de saída com os resultados preditos. A Figura 1 
representa uma rede neural do tipo MLP.  A RNA pode conter 
mais de uma camada intermediária, mas uma única camada 
tem sido testada e provada ser capaz de aproximar todos os 
tipos de funções sem considerar a complexidade do problema 
(Valeh- E-Sheyda et al., 2010). 

Figura 1 - Representação esquemática de uma 
rede neural 
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Diante do exposto, este trabalho científico apresenta o desenvolvimento de um modelo de RNA 
para a predição da fração de vazio de escoamentos bifásicos água-ar e óleo-ar.  

METODOLOGIA 

 Os dados dos escoamentos bifásicos foram obtidos através de experimentos no Laboratório de 
Estudos do Petróleo (CEPETRO), onde foi utilizada uma técnica de ultrassom para a caracterização dos 
escoamentos bifásicos gás-líquido em tubulações verticais (Figueiredo, 2020). O trabalho foi 
desenvolvido utilizando linguagem Python junto com a biblioteca Scikit-Learn. Foram utilizados água, 
óleo e ar como fluidos de trabalho. Os dados experimentais obtidos foram armazenados em uma planilha 
Excel, a qual contém os dados resultantes de medições experimentais realizadas em quadruplicata. As 
bases de dados para os escoamentos água-ar e óleo-ar foram analisadas separadamente e 
concatenadas para o treinamento das redes havendo a identificação dos fluidos, utilizando 0 para água 
e 1 para o óleo. A metodologia com que as redes neurais foram desenvolvidas seguiu-se como descrita 
na literatura (Géron, 2017): carregar os dados, analisar, preparar, selecionar o modelo, treinar e testar a 
rede neural desenvolvida.  

A partir dos dados para os dois escoamentos, foi realizada uma análise utilizando a correlação 
de Pearson (Taylor, 1990) para avaliar como as variáveis de processo se correlacionam com a fração 
de vazio como apresentadas nas Tabela 1 e Tabela 2, podendo-se inferir as variáveis pertinentes. Em 
seguida, foram analisados os outliers das bases de dados.  

Os dados foram normalizados em uma escala de 0 à 1 através da Equação 1. 

𝑥 = !"!!"#
!!$%"!!"#

  (Eq. 1) 

Em seguida, os dados das variáveis de interesse foram carregados para se realizar o treinamento 
e teste da RNA. Foi realizada uma separação do arquivo completo, contendo os atributos que 
influenciam na determinação da fração de vazio, utilizando 70% da base de dados para treinamento e 
30% para a realização dos testes. A partir de uma rede neural do tipo Multilayer Perceptron, como 
apresentada na Figura 1, foi realizada uma configuração da topologia inicial da rede para a predição dos 
resultados e, em seguida, foi utilizado o GridSearchCV para definir o algoritmo de otimização e a 
topologia ótima da RNA utilizando como métricas de desempenho o quadrático médio (MSE) e o erro 
quadrático absoluto (MAE), já que são erros utilizados para a análise de regressão.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da base de dados gerada com as variáveis obtidas experimentalmente, foram analisadas 
pela correlação de Pearson as variáveis que influenciam significativamente na determinação da fração 
de vazio. Dessa forma, as variáveis de processo com significativa correlação com a fração de vazio 
foram utilizados como atributos de entrada da RNA. As Tabela 1 e Tabela 2 apresentam os resultados 
obtidos de coeficiente de correlação. 
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Foi realizada uma análise na base de dados a fim de determinar as variáveis que poderiam ser 
facilmente mensuradas em uma aplicação real. As variáveis de processo obtidas experimentalmente e 
consideradas na análise de correlação com a fração de vazio foram as seguintes: pressão (P) e 
temperatura (T) mensuradas em pontos do escoamento bifásico; vazões mássicas de líquido e gás (QL 
e QG); massas específicas de líquido e de gás (𝜌L e 𝜌G); e as velocidades superficiais de escoamento 
para o líquido e para o gás (VSL e VSG). Salienta-se que as velocidades superficiais são variáveis 
calculadas a partir das vazões mássicas de líquido e gás, massas específicas desses fluidos e da área 
da tubulação.   

Foram consideradas uma forte correlação linear os atributos que apresentaram correlação 
absoluta entre 0,6 e 0,9. O sinal do coeficiente de correlação indica uma relação proporcional (sinal 
positivo) ou inversamente proporcional (sinal negativo). 

  Dessa forma, foi possível analisar os outliers dos atributos selecionados para avaliar a 
necessidade de remoção dos pontos inconsistentes, entretanto, os atributos escolhidos não 
apresentaram outliers. 

A base de dados foi concatenada para 
iniciar o treinamento. Os dados dos atributos 
selecionados foram normalizados em uma escala 
de 0 a 1 através da Equação 1. A distribuição dos 
dados normalizados de treinamento e teste estão 
apresentadas na Figura 2.  Através dessa figura, é 
possível inferir que o conjunto de dados de 
treinamento consegue percorrer um bom intervalo 
do conjunto de dados de teste para os atributos 
pertinentes.  

Feito isso, foi encontrada a melhor topologia 
da RNA através da avaliação do desempenho de 
diferentes configurações de RNA utilizando o 
método GridSearchCV disponível na biblioteca 
Scikit-Learn da linguagem de programação Python.  

Variáveis  
de processo 

Coeficiente 
de correlação 

P (kPa) -0,77 
T (ºC) -0,3 

QL (kg/min) -0,52 
  QG (kg/min) 0,77 

VSL (m/s) -0,52 
VSG (m/s) 0,81 
𝝆L (kg/m³) 0,28 
𝝆G (kg/m³) -0,8 
µL (Pa.s) 0,26 

Variáveis  
de processo 

Coeficiente 
de correlação 

P (kPa) -0,8 
T (ºC) -0,49 

QL (kg/min) -0,58 
QG (kg/min) 0,77 
VSL  (m/s) -0,58 
VSG (m/s) 0,82 
𝝆L (kg/m³) 0,49 
𝝆G (kg/m³) -0,75 
µL (Pa.s) 0,54 

Figura 2 - Ajuste da base de treinamento (preto) e teste 
(vermelho) 

Tabela 1 - Correlação de Pearson para análise da relação 
das variáveis de processo com a fração de vazio para o 
escoamento água-ar 

 

Tabela 2 - Correlação de Pearson para análise da 
relação variáveis de processo com a fração de vazio 
para o escoamento óleo-ar 
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A melhor configuração encontrada foi a 
seguinte: função de ativação do tipo relu; uma 
camada intermediária com 11 neurônios; e 
algoritmo de otimização do tipo L-BFGS, o qual 
pertence a família dos métodos Quase-Newton 
para otimização dos parâmetros da RNA (pesos e 
bias). Em seguida, foi obtida a média dos 
resultados da predição realizada pela validação 
cruzada. A média dos resultados do coeficiente de 
determinação fornecidos pela validação cruzada foi 
97,43% de acerto para o treinamento e de 98% de 
acerto para os dados de teste. A topologia da rede 
neural obtida para a determinação da fração de 
vazio é apresentada na Figura 3. 

Pela Figura 3 pode-se verificar a ativação 
dos neurônios na camada intermediária. Para a 
validação do modelo, foi analisada a proximidade 
do valor predito com relação ao valor verdadeiro 
para a fração de vazio, como apresentado na 
Figura 4. 

 Com base nas métricas de erro quadrático 
médio (MSE) o erro quadrático absoluto (MAE), é 
possível analisar que houve um bom ajuste dos 
valores verdadeiros e os preditos, sendo o erro de 
0,1% para o MSE e de 2,8% para o MAE e o valor 
do coeficiente de determinação de 98%.  

 Também foi possível realizar uma análise da 
rede neural utilizando o valor médio dos dados 
obtidos em quadruplicata. Dessa forma, foi testada 
a capacidade de generalização do modelo. Foram 
obtidos 203 pontos experimentais médios, 
utilizando os 4 atributos de entrada. 

Pela Figura 5, é possível observar um bom 
ajuste dos dados verdadeiros e preditos para a 
fração de vazio, sendo o coeficiente de 
determinação de 99%, o erro quadrático médio de 
0,1% e o erro quadrático absoluto de 
aproximadamente 2,7 %, ficando próximo dos 
resultados gerados pela predição da base de dados 
de teste para os resultados experimentais. Pelo 
método de validação cruzada, a média dos 
resultados dado pelo coeficiente de determinação 
foi de 98,4%. 

Era esperado um bom ajuste, pois a média dos dados reduzem os erros associados, melhorando 
os resultados de predição. Por fim, é possível verificar uma boa capacidade das redes neurais para a 
predição da fração de vazio utilizando as variáveis sugeridas neste trabalho. 

Figura 3 - Topologia da rede neural obtida para o 
problema 

Figura 4 – Comparação entre os valores de fração de 
vazio de referência e os valores preditos pela RNA 
considerando os dados amostrais 

Figura 5 - Comparação entre os valores de fração de 
vazio de referência e os valores preditos pela RNA 
considerando os valores médios dos dados amostrais. 
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CONCLUSÕES 

A metodologia adotada para predizer a fração de vazio forneceu bons resultados e por uma 
análise estatística e computacional, encontrou-se os melhores parâmetros para o ajuste das redes 
neurais. As redes foram treinadas e foi possível avaliar seu desempenho a partir dos resultados gerados 
pelas métricas de erro quadrático médio e erro quadrático absoluto. Através de uma análise dos dados 
médios, as redes conseguiram predizer bem a fração de vazio e pode-se concluir que foi possível 
encontrar um bom modelo para predizer a fração de vazio utilizando variáveis mensuráveis em 
processos reais com escoamento bifásico. 
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