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RESUMO 

 

O bombeio por cavidades progressivas (BCP) é um dos métodos de elevação artificial 

mais utilizados atualmente pela indústria do petróleo devido à sua capacidade de atuar 

em reservatórios de óleos pesados e com elevada fração de gás. A modelagem 

computacional de BCPs surge como uma ferramenta para auxiliar os experimentos com 

a bomba e assim obter com precisão as suas variáveis de operação, o que contribui para 

a otimização do projeto e da operação da bomba na situação a qual se encontra. Um 

modelo computacional do escoamento multifásico no interior de uma BCP de estator 

metálico que considera o movimento relativo entre o rotor e o estator foi desenvolvido 

no presente trabalho. Em tal modelo, o escoamento gás-líquido no padrão de bolhas foi 

considerado, o que é uma situação muito comum na prática. A abordagem Euleriana-

Euleriana, considerando o modelo homogêneo e não-homogêneo, foi empregada e o gás 

foi tratado levando em consideração um estado de gas ideal. Os efeitos das diferentes 

frações de gás na eficiência da bomba, distribuição de pressão, potência, taxa de 

escorregamento e vazão volumétrica foram analisados. Os resultados mostraram que o 

modelo desenvolvido é capaz de reproduzir o comportamento dinâmico da BCP sob as 

condições de escoamento multifásico previamente realizados em trabalhos 

experimentais. 

 

Palavras-chave: Bomba de cavidades progressivas; escoamento multifásico; dinâmica 

dos fluidos computacional. 
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ABSTRACT 

 

The progressing cavity pumping (PCP) is one of the most applied oil lift methods 

nowadays in oil extraction due to its ability to pump heavy and high gas fraction flows. 

The computational modeling of PCPs appears as a tool to help experiments with the 

pump and therefore, obtain precisely the pump operational variables, contributing to 

pump’s project and field operation otimization in the respectively situation. A 

computational model for multiphase flow inside a metallic stator PCP which consider 

the relative motion between rotor and stator was developed in the present work. In such 

model, the gas-liquid bubbly flow pattern was considered, which is a very common 

situation in practice. The Eulerian-Eulerian approach, considering the homogeneous and 

inhomogeneous models, was employed and gas was treated taking into account an ideal 

gas state. The effects of the different gas volume fractions in pump volumetric 

eficiency, pressure distribution, power, slippage flow rate and volumetric flow rate were 

analyzed. The results shown that the developed model is capable of reproducing pump 

dynamic behaviour under the multiphase flow conditions early performed in 

experimental works. 

 

Key-words: Progressing Cavity Pump; Multiphase flow; Computational Fluid 

Dynamics. 
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INTRODUÇÃO 
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1 Introdução 

 

Esta seção é uma introdução sobre o bombeamento por BCPs e escoamentos 

multifásicos, mostrando a importância do estudo desse tipo de sistema na engenharia. Em 

seguida são apresentados os objetivos do presente trabalho e como o texto foi divido. 

 

1.1 BCP x Escoamentos multifásicos 

A indústria do petróleo é uma das mais poderosas em termos de movimentações 

financeiras da atualidade. Formas de se elevar petróleo dos poços vêm sendo estudadas 

constantemente a fim de aumentar a eficiência dos sistemas e evitar as perdas. A elevação 

artificial é a única forma de produzir quando o poço para de produzir de forma natural, ou 

seja, quando ele deixa de ser surgente. 

Na produção, o óleo vem quase sempre acompanhado de gases, areia e água, 

oriundos da formação do petróleo no interior das rochas, ou seja, na extração do petróleo o 

escoamento é essencialmente multifásico. Experimentalmente, os escoamentos multifásicos já 

foram vastamente estudados e diversos padrões foram estabelecidos (COLLIER e THOME, 

1996). Considerando o escoamento multifásico gás-líquido, por exemplo, os padrões são 

alterados à medida que é aumentada a velocidade superficial do gás ou líquido no 

escoamento, variando desde o escoamento de bolhas (EKAMBARA et al., 2012) ao 

escoamento anular (WOLF et al., 2001; AZEVEDO, 2010). 

O uso de Bombas de Cavidade Progressivas (BCP) na elevação artificial de petróleo 

tem se demonstrado como uma boa alternativa para a indústria, devido a sua habilidade em 

bombear óleos pesados e a sua tolerância à frações de gás livre, embora esta última 

informação ainda é discutida entre os especialistas da área. 

O uso do sistema de elevação varia entre os poços, sendo que um estudo sobre o 

melhor sistema de elevação aplicável deve ser realizado para cada um. No Brasil, o sistema de 

elevação por BCP é utilizado na elevação de petróleo desde os anos 1980 nos poços da 

Fazenda Belém, no estado do Ceará (ASSMANN, 2008). 
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A modelagem computacional de escoamentos multifásicos em BCPs torna possível o 

conhecimento do funcionamento da bomba em diversas situações, muitas vezes somente 

possíveis mediante experimentos com elevado custo financeiro. Dessa forma, a modelagem 

computacional surge como uma ferramenta para auxiliar a indústria de uma forma econômica 

e eficiente na elaboração e manutenção dos projetos. Por outro lado, a principal dificuldade 

em modelar sistemas gás-líquido está na compressibilidade da fase gás. Assim, a consideração 

desse fator representa um desafio a mais no desenvolvimento do modelo computacional, pois 

aumenta a dificuldade de resolução das equações governantes do problema. 

 

1.2 Objetivos 

No presente trabalho é desenvolvido um modelo computacional que simula o 

funcionamento de uma BCP metálica em uma situação de escoamento multifásico. Tal 

modelo fornece informações sobre o impacto de diversas variáveis do escoamento na 

operação da bomba. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos: 

 Desenvolver um modelo computacional que forneça detalhes sobre a 

operação de BCP’s metálicas em diversas situações de campo; 

 Obter soluções para a distribuição de pressão, vazão volumétrica, potência, 

taxa de escorregamento e eficiência para diferentes frações de gás em 

BCP’s metálicas; 

 Utilizar os resultados obtidos para entender melhor o funcionamento deste 

tipo de bomba em situações de escoamento multifásico; 

 Verificar e analisar o desempenho de diversas metodologias de modelagem 

de escoamentos multifásicos no interior de BCPs; 

 Estudar a influência de diferentes modelagens de escoamentos multifásicos 

sobre o desempenho do modelo computacional em relação aos dados 

experimentais. 

Os objetivos apresentados buscam a melhor modelagem desse sistema que vem 

sendo bastante utilizado hoje em dia, de forma a aproximar ainda mais o modelo 

computacional de situações reais, na qual a BCP se encontra em campo. 
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1.3 Organização do texto 

O presente trabalho é divido em 6 capítulos. O primeiro capítulo é dedicado à 

introdução, como já apresentado. No segundo capítulo é realizada uma revisão dos conceitos 

fundamentais para o entendimento do trabalho, assim também como uma revisão das 

pesquisas realizadas com BCPs até o presente momento que serviram de base para a 

elaboração do modelo apresentado. 

O terceiro capítulo detalha o modelo computacional desenvolvido para o escoamento 

multifásico no interior da BCP metálica, mostrando as simplificações propostas e os modelos 

de escoamento adotados. No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos com o 

presente modelo, assim também como são analisados os resultados em relação aos 

experimentos. No quinto capítulo são feitas as conclusões e apresentadas propostas de 

expansão do modelo. No sexto e último capítulo, podem ser encontradas todas as referências 

consultadas no desenvolvimento do presente modelo. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

Nessa seção é realizada uma revisão de toda a fundamentação teórica necessária para 

o entendimento deste trabalho, assim também como uma revisão das pesquisas que foram 

realizadas na área de BCPs e escoamentos multifásicos, que serviram de base para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 Elevação artificial de petróleo 

Desde que começou a ser um dos produtos mais utilizados pela humanidade, estudos 

sobre as melhores formas de se extrair petróleo dos reservatórios vêm sendo realizados. 

Basicamente existem duas formas de se extrair petróleo: por elevação natural ou por elevação 

artificial. A elevação artificial é utilizada quando os poços deixam de produzir de forma 

natural, ou seja, o óleo não é elevado sem a ajuda de equipamentos (elevação natural). 

Existem diversas formas artificiais de se elevar petróleo dos poços, como será detalhado logo 

a seguir, com ênfase no bombeio por cavidades progressivas. 

 

2.1.1 “Gas-lift” 

O “gas-lift” é um processo que funciona a partir da injeção de gás no interior do 

poço, de forma a diminuir a pressão na coluna de produção, deixando a pressão do 

reservatório maior. Esse processo pode acontecer de duas formas: quando a injeção inicial de 

gás é suficiente para fazer com que o poço se comporte como um poço surgente, o “gas-lift” é 

contínuo; por outro lado, quando a injeção de gás no poço precisa ser realizada por um tempo 

definido, de forma a empurrar para cima o líquido acumulado na coluna, o “gas-lift” é 

intermitente (ASSMANN, 2008). 

Na Figura 1 está representado o sistema de elevação por “gas lift”: 
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Figura 1 –  Representação do sistema do “Gas-lift”  (adaptado de SCHLUMBERGER, 2012). 

 

A injeção de gás ocorre normalmente através do espaço anular de tubos concêntricos 

(revestimento da coluna de produção) e de válvulas de “gas-lift”, através das quais o gás 

penetra na coluna de produção, como representado na Figura 1. A posição das válvulas e a 

taxa de injeção de gás são calculadas de forma a descarregar o poço e permitir a sua produção, 

o que depende de suas condições específicas. 

 

2.1.2 Bombeio mecânico alternativo 

O bombeio mecânico alternativo (BM) é um dos mais comuns nos poços da região 

Nordeste do Brasil. O movimento rotativo de um motor é transformado em movimento 

alternativo por uma unidade de bombeio localizada na cabeça do poço. O movimento 

alternativo é transmitido ao fundo do poço por uma coluna de hastes, que por sua vez aciona 

uma bomba de deslocamento positivo que eleva o fluido do reservatório à superfície. A 

bomba é composta por uma válvula de pé e uma válvula de passeio. O bombeio é realizado a 

partir da abertura e fechamento das válvulas (BLANCO, 1999). 

Na Figura 2 está representado o sistema de elevação por bombeio mecânico: 
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Figura 2 –  Representação do bombeio por hastes mecânicas  

 (CAMPOS MARGINAIS, 2012).  

 

Esse método, apesar de ser um dos mais utilizados no mundo, é problemático em 

poços desviados, em poços que produzem areia ou em poços com elevada fração de gás, 

reduzindo drasticamente a eficiência do bombeio.  

 

2.1.3 Bombeio centrífugo submerso 

A aplicação do bombeio centrífugo submerso (BCS) está se expandindo devido a alta 

flexibilidade dos equipamentos. A energia elétrica é transmitida ao fundo do poço, onde é 

transformada em energia mecânica através de um motor, o qual está ligado a bomba 

centrífuga. A bomba centrífuga, por sua vez, transmite a energia para o fluido. 

Esse método possui grande aplicação em poços com pouca fração volumétrica de 

gás, em poços com pressões de reservatório baixas e em poços localizados em zonas urbanas. 

 

2.1.4 Bombeio por cavidades progressivas  

As bombas de cavidades progressivas (BCPs) são bombas de deslocamento positivo 

com princípio de funcionamento baseado no movimento rotativo de um rotor dentro de um 
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estator, que movimenta o fluido axialmente através de cavidades de regiões de baixa à alta 

pressão.  

O sistema de elevação por BCP é formado pela cabeça de acionamento, coluna de 

hastes e tubos e pela própria BCP. A cabeça de acionamento fornece torque à coluna de 

hastes, oriundo de um motor, e esta transmite o movimento para a BCP. O movimento 

giratório movimenta o fluido até a superfície. O sistema de elevação por BCP está 

representado na Figura 3: 

 

 

Figura 3 –  Sistema de elevação por BCP.  (VIDAL, 2005)  

 

As BCPs possuem durabilidade de serviço quando bombeando óleos pesados, como 

já mencionado, mas, o bombeio de fluidos com partículas abrasivas irá diminuir 

significativamente a vida dos seus componentes. Novos projetos de BCPs, que resistam a 

temperaturas de trabalho mais elevadas, fluidos mais viscosos e com elevadas frações de gás 

estão em constante desenvolvimento.  
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2.2 Escoamentos Multifásicos 

Escoamentos multifásicos são escoamentos que envolvem mais de uma fase, 

separadas macroscopicamente. Eles estão presentes em diversos processos na indústria, tais 

como escoamentos gás-líquidos em evaporadores e condensadores, ou escoamentos gás-

líquido-sólido em reatores nucleares, só para citar alguns. 

O conceito de “fase” é aplicado aos fluidos presentes, e cada um possui suas próprias 

equações governantes. As fases podem ser dispersas (ocupando regiões desconexas no 

espaço) ou contínuas (ocupando regiões contínuas no espaço).  

 

2.2.1 Classificação dos escoamentos multifásicos 

Os escoamentos multifásicos podem ser classificados de acordo com sua morfologia 

ou de acordo com o tipo de fase.  

 

(i) Classificação de acordo com a morfologia do escoamento 

Baseado na morfologia, os escoamentos podem ser dispersos-contínuos ou 

contínuos-contínuos. O alvo principal de estudo no presente trabalho são os dispersos-

contínuos, sendo omitida então a descrição dos contínuos-contínuos.  

Nos escoamentos dispersos-contínuos estão presentes uma fase contínua e uma fase 

dispersa. Os escoamentos dependerão do sistema presente, podendo ser gás-líquido, líquido-

líquido, líquido-sólido ou gás-sólido, por exemplo. Vale salientar que escoamentos com 

frações de gás relativamente baixas implicam em escoamento de fase dispersa.  

Em escoamentos gás-líquido ou líquido-líquido, a fase dispersa é determinada pelas 

vazões volumétricas de ambas as fases. A fase é considerada como dispersa quando a 

interface entre as fases é deformável, e a fase dispersa coalesce e se torna a fase contínua à 

medida que a sua vazão aumenta. Quando se chega nessa situação, de variação de vazão 

volumétrica, obtém-se os padrões de escomento multifásico, que serão apresentados logo mais 

adiante. 
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(ii) Classificação de acordo com o tipo de fase no escoamento 

De acordo com o tipo de fase, os escoamentos multifásicos podem ser gás-líquido, 

gás-sólido, entre outros já citados. Com relação a esse tipo de classificação, é interessante 

conhecer algumas características sobre cada fase. A fase sólida se encontra normalmente na 

forma de partículas que são carregadas pelo escoamento, que é dependente do tamanho dos 

elementos individuais e do movimento entre fluidos associados. A fase líquida pode ser 

contínua contendo elementos dispersos, como gases (bolhas) ou sólidos (partículas), ou 

também pode ser descontínua, como na forma de gotas em um meio gasoso ou em um meio 

líquido, por exemplo. Por último, a fase gasosa possui as mesmas propriedades da fase 

líquida, embora, em comparação com o líquido, o gás tem uma alta compressibilidade. 

A “quantidade” de fase presente em uma determinada parcela do escoamento é 

expressa pela variável “fração volumétrica” (ou fração de vazio). A fração volumétrica é 

definida como a média no tempo da área da fração ocupada pelo fluido em uma dada seção do 

escoamento. A forma de correlacionar essa variável no escoamento é através da equação de 

conservação do volume: 

1

1
PN

r



 

(1)

  

onde rα representa a fração volumétrica e Np representa o número total de fases. A fração 

volumétrica é obtida em função das vazões volumétricas das fases. Assim, considerando a 

fase dispersa (no presente trabalho, o gás), tem-se: 

gas

liq gas

Q
GVF

Q Q



 

(2)

  

onde GVF é a fração volumétrica da fase dispersa, Qliq a vazão volumétrica da fase líquida 

(contínua) e Qgas a vazão volumétrica da fase gás (dispersa). 

A equação (2) também pode ser escrita em função dos volumes de cada fase no 

domínio: 

gas

liq gas

V
GVF

V V



 

(3)

  

onde Vgas é o volume da fase gás e Vliq é o volume da fase líquida.  
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A fração volumétrica não permanece constante ao longo do escoamento. Na entrada 

da bomba, a fração volumétrica é uma variável estabelecida pelas condições experimentais. 

Por outro lado, faz-se necessária a descrição da fração volumétrica na saída, a qual pode ser 

estimada em função da fração volumétrica na entrada. Partindo-se da equação (3), obtém-se: 

entrada

entrada entrada

gas

entrada

liq gas

V
GVF

V V



   , saída

saída saída

gas

saída

liq gas

V
GVF

V V



 

(4, 5)

  

Assumindo que o escoamento do líquido é isocórico, o volume de líquido na entrada 

e na saída são iguais. Isolando-se o volume da fase contínua (líquido) na equação (4) e em 

seguida substituindo-se na equação (5), obtém-se: 

 1entrada

saída

entrada
saída

gas

entrada entrada

gas

GVF
GVF

V
GVF GVF

V



 

 (6)

  

Considerando a fase dispersa como um gás ideal, pode-se aplicar a Lei dos Gases, de 

forma que o volume do gás na entrada e na saída podem ser escritos como: 

entrada

entrada entrada

entrada

gas

gas gas

gas

RT
V m

P


    

,  saída

saída saída

saída

gas

gas gas

gas

RT
V m

P


 

(7, 8)

  

onde mgas é a massa do gás, Pgas é a pressão absoluta do gás e Tgas a temperatura absoluta. 

Substituindo as equações (7) e (8) na equação (6), e assumindo-se que o escoamento é 

isotérmico e que a massa de gás na entrada e na saída da bomba são iguais, tem-se: 

 1saída

entrada

entrada
saída

gas

entrada entrada

gas

GVF
GVF

P
GVF GVF

P



 

 

(9)

  

Variando-se a vazão volumétrica do escoamento, e também a fração volumétrica da 

fase dispersa (gás), considerando escoamentos verticais e horizontais, podem ser obtidos 

diferentes padrões de escoamento multifásico. 
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2.2.2 Padrões de escoamento multifásico 

Os padrões de escoamentos multifásicos são tipos particulares de distribuição 

geométrica dos componentes. Diversos padrões de escoamentos multifásicos são encontrados 

em escoamentos gás-líquido e são diferenciados, principalmente, por inspeção visual. Estes 

padrões são obtidos em função das velocidades superficiais, frações volumétricas e das 

propriedades do fluido, como massa específica, viscosidade e tensão superficial. Algumas 

variações são obtidas nos escoamentos verticais e horizontais, por causa da geometria e 

condições do escoamento (BRENNEN, 2005). 

A BCP pode se encontrar em situações de escoamento vertical ou horizontal, dessa 

forma, os padrões para ambas as situações serão apresentados. Para tornar a descrição mais 

geral, os padrões serão apresentados levando-se em consideração fases dispersas e contínuas, 

ao invés de gás e líquido. 

Começando pelos padrões de escoamento multifásico verticais: 

  Escoamento de bolhas – Considerado como escoamento disperso-contínuo, em 

que a fase dispersa se encontra distribuída na forma de bolhas dentro de uma fase 

contínua; 

 Escoamento pistonado ou slug – Quando se aumenta a velocidade superficial da 

fase dispersa no escoamento, as bolhas tendem a coalescer, formando uma grande 

bolha da ordem do diâmetro do duto (conhecida como “slug”); 

 Escoamento agitado – Ocorre quando o escoamento pistonado se instabiliza, 

devido às altas velocidades superficiais da fase dispersa, provocando a quebra das 

grandes bolhas devido à turbulência. Escoamento caótico, oscilando entre o 

padrão pistonado e o anular; 

 Escoamento anular – A fase contínua escoa formando um fino anel nas paredes do 

domínio ao redor da fase “dispersa”  (que nesse caso passa a ser contínua 

também). Possui alta velocidade superficial da fase contínua, e gotas de fase 

dispersa no núcleo contínuo podem aparecer devido a instabilidades (fenômeno 

conhecido como entranhamento, ou “entrainment”, em inglês). Em termos de fase 

“dispersa” e “contínua”, o entendimento sobre este padrão fica prejudicado. 
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Todos os padrões citados acima podem ser melhor visualizados nos resultados 

experimentais apresentados na Figura 4, obtidos com um sensor tipo “wire mesh” no 

escoamento gás-líquido em um duto. Neste experimento foi variada a velocidade superficial 

do gás (Jair) de forma a se obter os diferentes padrões (DAMSOHN e PRASSER, 2009): 

 

                         
           (Bolhas)       (Pistonado)          (Agitado)        (Anular) 

Figura 4 –  Padrões de escoamento multifásico  (DAMSOHN e PRASSER, 2009) . 

 

Na Figura 4, nas velocidades 0,037 m/s a 0,14 m/s tem-se o escoamento de bolhas. À 

medida que aumenta-se a velocidade, a fração volumétrica centraliza-se (velocidade de 0,22 

m/s), chegando a formar grandes bolhas, ou “slugs”, em 0,34 m/s. Com o aumento na 

velocidade, os “slugs” se quebram (entre 0,53 m/s e 0,84 m/s) até chegar ao escoamento 

anular, na velocidade de 1,3 m/s. 

Nos escoamentos horizontais, os padrões assumem uma forma assimétrica devido ao 

efeito da gravidade, que atua de forma transversal ao escoamento. Os padrões horizontais são 

praticamente os mesmos que podem ser encontrados nos padrões verticais (BRENNEN, 

2005): 
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 Escoamento de bolhas – Possui comportamento similar ao padrão vertical, mas a 

diferença é que as bolhas tendem a escoar na parte superior da seção de 

escoamento quando a fase dispersa é menos densa do que a fase contínua;  

 Escoamento pistonado – Similar ao apresentado para o padrão vertical, sendo 

também válida a consideração feita para as bolhas no escoamento de bolhas para o 

“plug” neste escoamento;  

 Escoamento estratificado – Esse padrão acontece com velocidades muito baixas 

dos fluidos, sendo que as fases escoam separadas por uma interface suave, sem a 

presença de ondulações;  

 Escoamento ondulatório – Esse escoamento surge quando aumenta-se a 

velocidade no escoamento estratificado, provocando o aparecimento de 

ondulações na interface. Quando a velocidade da fase dispersa aumenta, surgem 

golfadas de líquido entre as ondulações, que são conhecidas como “slugs”; 

 Escoamento anular – Quando se continua aumentando a velocidade da fase 

dispersa no escoamento estratificado, esta fase formará um núcleo na seção de 

escoamento, enquanto que a fase contínua forma um anel na periferia. Este padrão 

é similar ao padrão vertical, mas, por causa dos efeitos gravitacionais, o anel de 

fase contínua será mais espesso na seção inferior da seção de escoamento.  

 

Na Figura 5, seguem representados os padrões de escoamento multifásico horizontal: 

 

                  
                  (a) Bolhas                                              (b) Pistonado 

                   
                  (c) Estratificado                                                      (d) Ondulatório 

 
(e) Anular 

Figura 5 –  Padrões de escoamento multifásico horizontais  (COLLIER e THOME, 1996) . 
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2.2.3 Modelagem matemática 

Para a realização das simulações computacionais envolvendo escoamentos 

multifásicos faz-se necessário a realização de certas abordagens. Essas abordagens podem ser 

do tipo Euleriana-Euleriana ou Euleriana-Lagrangeana. 

 

Abordagem Euleriana-Euleriana 

Na abordagem Euleriana-Euleriana, para cada fase é atribuída uma fração 

volumétrica, um campo de velocidade, um campo de pressão e um campo de temperatura, que 

por sua vez são acopladas pelos modelos de transferência na interface (o que inclui 

quantidade de movimento, massa e calor). Normalmente os problemas são resolvidos para um 

campo compartilhado de pressão, simplificando um pouco a modelagem. 

A aproximação Euleriana-Euleriana permite a modelagem de multiplas fases 

separadas, ainda com interação entre as mesmas. As fases podem ser tanto líquida como 

gasosa ou sólida, e o tratamento Euleriano é utilizado para cada fase. A quantidade de fases é 

limitada apenas pelos critérios de convergência e computacionais (HEWITT, 1983). Nos 

pacotes comerciais, dois modelos para a aproximação Euleriana-Euleriana estão disponíveis: 

o VOF e o modelo de mistura. 

O VOF (do inglês “Volume of Fluid”) é uma técnica de rastreamento de superfície 

aplicada para uma malha fixa. É aplicável para dois ou mais fluidos imiscíveis, onde a posição 

da interface entre os fluidos é de grande interesse. Nesse método, uma única equação de 

conservação de quantidade de movimento é compartilhada entre os fluidos, e a fração 

volumétrica dos mesmos é acompanhada através do domínio. 

O modelo de mistura é um caso particular do denominado modelo de dois fluidos, 

sendo também aplicado para duas ou mais fases (fluida ou particulada). Esse modelo 

simplificado resolve a equação da quantidade de movimento para a mistura e utiliza as 

velocidades relativas para descrever as fases dispersas.  

Dois sub-modelos ainda estão disponíveis para a abordagem Euleriana-Euleriana: o 

modelo homogêneo e o modelo não-homogêneo: 
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(i) Modelo homogêneo 

Esse modelo pode ser visto como um caso particular da abordagem Euleriana-

Euleriana onde assume-se que a taxa de transferência na interface entre os fluidos é muito 

grande. Isso resulta em um campo compartilhado de variáveis entre as fases, o que inclui 

também os efeitos da turbulência. 

Para o modelo homogêneo, como é assumido que as quantidades transportadas são 

compartilhadas por todas as fases, tem-se: 

U U        1 PN    
 

(10)

  

onde α representa a respectiva fase, U a velocidade do fluido no escoamento e NP o número 

total de fases presentes no escoamento. 

Dessa forma, é suficiente resolver os campos compartilhados de variáveis utilizando 

uma equação de transporte para o sistema, ao invés de resolver cada fase individualmente. 

Assim, a equação de conservação da massa e quantidade de movimento podem ser escritas 

como: 

 

   U MS
t
 


 

  
(11)

  

        U U U U+ U
T

Mp S
t
  


       

  
(12)

  

 

onde SM é o termo fonte associado a massa. Para o presente caso, a massa específica ρ, a 

velocidade U e a viscosidade absoluta µ são dadas por: 

 

1

PN

r 


 



 

(13)
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1
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(15)
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O modelo homogêneo não precisa ser aplicado para todas as regiões fluidas na 

simulação, ou seja, um campo pode ser resolvido de forma não-homogênea, enquanto outro é 

resolvido de forma homogênea, desde que os mesmos estejam acoplados por algum outro 

modelo, como turbulência, por exemplo. 

Quando se trabalha com médias, como ocorre no modelo homogêneo, o modelo está 

sujeito a uma simplificação em relação ao que ocorre na prática (PALADINO, 2005), como 

ilustrado abaixo: 

 

 

Figura 6 –  Efeito das médias no escoamento.  

 

Na Figura 6 pode ser observado que a interface entre as fases desaparece quando é 

aplicada uma média na fração volumétrica (representada por r). Dessa forma, o modelo 

homogêneo, por ser um modelo mais simples, não modela com precisão a interação entre as 

fases no escoamento. 

 

(ii) Modelo não-homogêneo 

Nesse modelo, cada fluido possui o seu próprio campo de variáveis e os fluidos 

interagem entre si através da inferface entre as fases. O modelo de partícula de transferência 

interfacial entre duas fases é o mais comum em modelos não-homogêneos, ele assume que 

uma fase é contínua e outra é dispersa, e assim modela a área superficial da respectiva fase 

como uma função do diâmetro da bolha. O modelo de mistura também pode ser utilizado, nele 

as fases são tratadas de forma simétrica, e a área superficial da fase é obtida em função de 

uma escala de comprimento. 
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Dessa forma, para o modelo não-homogêneo, tem-se que a equação de conservação 

da massa deve ser escrita como: 

   
1

U
PN

Mr r S
t

     


 



   




 

(16)

  

onde α representa a fase, rα a fração volumétrica da fase α, SM o termo fonte relacionado à 

massa e Γαβ a vazão mássica por unidade de volume da fase β para a fase α. Vale salientar que 

este último termo só entra na equação (16) se ocorrer transferência de massa na interface entre 

as fases. 

A equação de conservação da quantidade de movimento para cada fase é escrita 

como:
 

        U U U U + U
T

r r r p r
t
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(17)

  

onde SMα descreve a fonte de quantidade de movimento devido a forças de campo externas, 

Mα descreve as forças interfaciais atuando na fase α devido à presença de outras fases e o 

termo (I) representa a transferência de quantidade de movimento induzida pela transferência 

de massa através da interface entre as fases. Vale salientar que as equações (16) e (17) 

apresentadas são válidas somente para fases fluidas, sendo que para fases sólidas termos 

adicionais devem ser adicionados de forma a representar as tensões devido à colisão entre as 

fases. 

A principal simplificação que ocorre do modelo não-homogêneo para o homogêneo, 

é a inexistência neste dos termos de transferência na interface. Quando utiliza-se o modelo 

homogêneo, a transferência de quantidade de movimento entre as fases é assumida ser muito 

grande, o que provoca a omissão do termo de transferência interfacial nas equações de 

conservação da massa e quantidade de movimento. Essa variável entra nos cálculos do 

modelo não-homogêneo devido as forças interfaciais de interação entre as fases α e β: 

M M 
 


 

(18)
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onde Mα representa a força total atuando na interface entre as fases e é resultado da soma da 

força de arrasto, força de sustentação, força de massa virtual e força de dispersão da 

turbulência na interface.  

No pacote comercial ANSYS CFX® existe uma série de modelos para cada força 

especificada, sendo que, por falta de informações mais detalhadas sobre a dinâmica da BCP, 

foi assumida a hipótese de que a força de arrasto exerce uma influência maior no escoamento 

do que as demais forças, visto que o acoplamento na interface deve ser realizado no modelo 

não-homogêneo. 

Para baixos números de Mach (escoamentos sub-sônicos), como é o caso da BCP, o 

arrasto exercido no corpo imerso pelo fluido em movimento ocorre devido a dois 

mecanismos: devido às tensões cisalhantes viscosas atuando na superfície, e devido à 

distribuição de pressão ao redor do corpo (que na literatura é conhecido como arrasto de 

forma, ou “form drag”) (ANSYS, 2010).  

Dentre os modelos disponíveis no ANSYS CFX®, o modelo de arrasto de Schiller-

Naumann (SCHILLER e NAUMANN, 1933) foi o que obteve melhor aplicação para a BCP. 

Este modelo aproxima as partículas dispersas na fase contínua como esféricas. O arrasto que 

atua na fase α devido a fase β é calculado como: 

    d
M c U U    

 
(19)

  

onde (Uβ - Uα) é a velocidade relativa entre as fases, e o coeficiente  d
c  é obtido como: 

 

8

d Dc
c A U U     

 
(20)

  

onde cD é o coeficiente adimensional de arrasto e Aαβ é a área de contato entre as fases (obtida 

de formas diferentes, caso seja considerado o modelo de partícula ou modelo de mistura). O 

coeficiente adimensional de arrasto foi obtido experimentalmente por Schiller e Naumann 

(1933), sendo calculado pela seguinte expressão: 

 0,68724
1 0,15Re

Re
Dc  

 
(21)

  

Observando a equação (21), vê-se que o coeficiente de arrasto é função apenas do 

número de Reynolds, assim, quando o modelo de Schiller-Naumann é utilizado no pacote 
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comercial, o arrasto exercido por uma fase na outra é calculado implicitamente com as 

variáveis do escoamento. 

O tipo de modelo a ser aplicado, homogêneo ou não-homogêneo, dependará das 

exigências da situação que se está analisando. O custo computacional estará associado 

diretamente a estas exigências, e caso uma simplificação possa ser empregada ao modelo irá 

reduzir esse custo. 

As vantagens e desvantagens da abordagem Euleriana-Euleriana, na modelagem 

computacional de escoamentos multifásicos, podem ser melhor visualizadas na Tabela 1, 

abaixo: 

 

Tabela 1 –  Vantagens e desvantagens da abordagem Euleriana -Euleriana. 

Vantagens  Desvantagens 

Disponibilidade de informações globais da 

fase dispersa. 

Elevado custo computacional, caso um 

elevado conjunto de equações seja utilizado. 

Aplicável para uma elevada faixa de frações 

volumétricas e a turbulência é incluída 

automaticamente. 

Quando há uma mudança de fase, o diâmetro 

da partícula precisa ser especificado, ao invés 

de ser calculado automaticamente pelo 

modelo, o que diminui a precisão do modelo. 

Custo computacional reduzido para um 

único conjunto de equações. 

 

 

 

Abordagem Euleriana-Lagrangeana 

O modelo Euleriano-Lagrangeano também é conhecido como “modelo de transporte 

de partículas”. Neste modelo, as partículas são acompanhadas através do escoamento de uma 

forma Lagrangeana, ao invés de serem modeladas como uma fase adicional. O 

acompanhamento das partículas é realizado através da formação de um conjunto de equações 

diferenciais ordinárias no tempo, para cada partícula, e levam em consideração a posição, 

velocidade, temperatura e massa das mesmas. 
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Ao contrário do modelo Euleriano-Euleriano, a fração volumétrica não é incluída nos 

cálculos da fase contínua, o que deixa o modelo válido somente para situações de baixas 

frações volumétricas. Como o modelo acompanha de fato cada partícula, ele fornece 

informações completas do comportamento das mesmas no tempo, assim também como 

detalha os processos de transferência de calor e massa entre as partículas. A principal 

desvantagem associada a esse modelo é o custo computacional, como pode ser melhor 

visualizado na Tabela 2: 

 

Tabela 2 –  Vantagens e desvantagens da abordagem Euleriana -Lagrangeana.  

Vantagens Desvantagens 

Informações completas do comportamento 

das partículas em cada instante de tempo. 

Elevado custo computacional quando um 

elevado número de partículas deve ser 

acompanhado. 

Relativamente barato para um elevado 

grupo de tamanho de partículas. 

Elevado custo computacional quando deseja-

se incluir turbulência no modelo. 

Oferece maiores detalhes da transferência 

de calor e massa. 

Somente aplicável para baixas frações 

volumétricas de partículas. 

 

As considerações apresentadas nas Tabelas 1 e 2 estão voltadas para a modelagem do 

escoamento multifásico, sendo que outras considerações sobre vantagens e desvatagens 

devem ser feitas caso seja aplicado o escoamento monofásico ao modelo. 

 

 

2.3 Características de uma BCP 

Embora o sistema de elevação por BCP já tenha sido mencionado no texto, uma 

atenção especial será dada à dinâmica da BCP. Por ser o principal objeto de estudo do 

presente trabalho, o funcionamento da BCP será detalhado de forma a facilitar o entendimento 

dos resultados obtidos com o modelo do escoamento multifásico. 
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As BCPs são constituídas, de maneira simplificada, pelo rotor e pelo estator, que 

pode ser metálico ou elastomérico (Figura 7). O deslocamento que há entre o centro do rotor e 

do estator é uma variável geométrica, conhecida como excentricidade. O estator possui um 

passo que é o dobro do passo do rotor (para BCPs com lóbulo simples), de maneira que se 

formam as cavidades no interior da bomba, que por sua vez são as responsáveis pela ação de 

bombeio, deslocando o fluido axialmente com a rotação do rotor (ALMEIDA, 2010).  

 

 

Figura 7 –  Componentes básicos de uma BCP (ASSMANN, 2005). 

 

As BCPs são projetadas de forma a bombear o fluido de regiões de baixa para alta 

pressão e evitar o contra-fluxo, também conhecido como escorregamento. De forma a evitar o 

contra-fluxo na bomba, é necessária uma selagem nas cavidades da mesma. A selagem é 

realizada de duas formas: 

 Interferência mecânica entre o rotor e o estator. O estator deve ser elastomérico 

neste caso; 

 Selagem parcial hidrodinâmica, onde há um filme de fluido entre os dois 

elementos, que minimiza o escorregamento. 

Essas formas citadas acima são melhor visualizadas na Figura 8: 
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(a)                                                (b)                                                        (c) 

 

Figura 8 –  Representação das seções transversais de uma BCP. (a) BCP com folga 

ou interferência negativa, (b) BCP com folga ou interferência nula e (c) BCP com 

interferência positiva. (adaptado de PALADINO et al. ,  2011) 

 

Na Figura 8 estão representados o diâmetro da seção transversal do rotor (Dsr) e o 

diâmetro do estator (Dst). O domínio fluido representa a região das cavidades, por onde ocorre 

a ação de bombeio na BCP. Na BCP com folga (Figura 8 a) parte do fluido é bombeado, mas 

parte do fluido sofre escorregamento (ou contra-fluxo). Nas BCPs com interferência nula e 

positiva (Figura 8 b e 8 c) as regiões de contato do rotor com o estator necessitam de 

lubrificação, que pode ser realizada pelo próprio fluido bombeado, sob o risco de danificar o 

estator caso não realizada adequadamente. 

A folga/interferência (w), em uma BCP, é definida de acordo com Olivet (2002), 

como: 

2

sr stD D
w




 
(22)

  

De acordo com a equação (22), para valores negativos de w tem-se uma BCP com 

folga, e para valores positivos, uma BCP com interferência, como representado na Figura 8 (a 

e c). Caso o valor dos diâmetros do rotor e estator sejam semelhantes, a equação (22) 

apresentará valor zero, o que caracteriza uma BCP com folga nula (Figura 8 b). 

Quando a BCP opera com um gradiente de pressão nulo a vazão na descarga 

aproxima-se da vazão teórica (cuja expressão será disponibilizada mais adiante). Mas, quando 

aumenta-se o gradiente de pressão, a totalidade da vazão não passa pela descarga da bomba, 

porque parte dela voltou para a cavidade anterior por escorregamento. 
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Normalmente, o escorregamento depende do gradiente de pressão, da geometria da 

bomba e da viscosidade do fluido que está sendo bombeado. Ele é calculado como a diferença 

entre a vazão teórica e a vazão que sai pela descarga da bomba: 

teóricoS Q Q 
 

(23)

  

onde S é o escorregamento, Qteórico a vazão teórica obtida com gradiente nulo de pressão (ou 

algebricamente a partir da geometria da bomba, como realizado por Olivet [2002]) e Q a 

vazão na descarga da bomba. A equação (23) está em função da vazão total, mas a mesma 

equação pode ser aplicada para as vazões de acordo com as fases, em um escoamento 

multifásico. 

 

2.3.1 Escoamentos multifásicos em BCPs 

Na maioria dos casos, o escoamento que ocorre no interior de uma BCP é 

multifásico. A distribuição de pressão na bomba está intimamente relacionada ao 

escorregamento através das linhas de selo entre as cavidades, desde a sucção (baixa pressão) à 

descarga (alta pressão).  

Os escoamentos multifásicos causam problemas na BCP devido à compressibilidade 

da fase gasosa. O volume da mistura entrante na cavidade é determinado pela pressão de 

sucção da bomba. Devido ao aumento da pressão no interior da bomba (à medida que se 

aproxima da região de descarga), a mistura é comprimida. Próximo a região de descarga, a 

taxa de escorregamento é equilibrada pelo volume de gás comprimido e a pressão é 

transmitida pelas cavidades. 

Testes mostraram que se uma distribuição desproporcional de pressão ocorre na 

bomba, problemas termo-mecânicos podem aparecer, acabando por resultar em falha 

prematura dos seus componentes. Esse comportamento limita o bombeio de misturas com 

elevada fração de gás (BRATU, 2005). O diferencial de pressão se concentra nas cavidades 

próximas ao recalque, concentrando a deformação e a histerese do elastômero. 
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2.4 Revisão da literatura 

Por ser uma forma nova de elevação de petróleo, poucos estudos foram 

desenvolvidos para entender detalhadamente o escoamento no interior de uma BCP. A 

carência de modelos computacionais já implementados representa um desafio a mais na 

implementação do modelo do presente trabalho.  

O inventor da BCP, Moineau (1930), propôs um modelo baseado no escoamento de 

Hagen-Poiseuille para modelar o escorregamento interno e deduzir a pressão de descarga na 

BCP.  

Estudos experimentais preliminares com uma BCP de estator metálico foram 

realizados por Gamboa (2002) e Olivet (2002), o que tornou possível a obtenção de variáveis 

da BCP, como a distribuição longitudinal de pressão e a potência da bomba. Os resultados 

obtidos nesses trabalhos também mostraram que a estanqueidade das cavidades da bomba é 

função apenas da fração volumétrica de gás presente no escoamento, o que levou à conclusão 

de que a eficiência volumétrica da bomba diminui à medida que a fração de gás no 

escoamento é aumentada. 

Muitos anos após sua invenção foi que a BCP passou a ser estudada 

computacionalmente. Gamboa et al. (2003) introduziram efeitos como a rotação do rotor, 

viscosidade do líquido e propriedades mecânicas do estator no desenvolvimento de um 

algoritmo para estudo da dinâmica de uma BCP de lóbulo único. A principal contribuição do 

modelo foi o cálculo da eficiência da bomba e a análise da interação que há entre o material 

do estator e o escoamento. Mas, o modelo não foi completamente validado, pois não 

conseguiu obter resultados satisfatórios para a vazão volumétrica da bomba. 

O primeiro modelo computacional válido para uma BCP foi desenvolvido por 

Paladino et al. (2011), em que foi simulada uma BCP com estator metálico com escoamento 

monofásico, baseado nos trabalhos de Lima et al. (2009), Almeida (2010) e Pessoa (2009). 

Nos trabalhos citados, uma nova abordagem para a geração da malha foi desenvolvida de 

forma a diminuir as distorções nos elementos, problema frequente nas simulações envolvendo 

BCPs. Isso tornou possível o desenvolvimento de um modelo de interação fluido-estrutura, 

para uma BCP com estator elastomérico por Almeida (2010). O modelo computacional foi 

validado com resultados experimentais para o escoamento monofásico. O modelo 
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desenvolvido no presente trabalho é uma extensão do modelo de Almeida (2010), Pessoa 

(2009) e Lima et al. (2009) para a situação de escoamento multifásico. 

Desde o estabelecimento dos padrões, nos anos 1940, os escoamentos multifásicos 

foram temas de estudos frequentes. Kishore & Jayanti (2004) desenvolveram um modelo para 

o escoamento multifásico no padrão anular no interior de dutos, baseado nos resultados 

experimentais obtidos por Wolf et al. (2001), considerando a penetração da fase líquido na 

fase gás. Como mencionado anteriormente, alterando a vazão dos fluidos altera-se o padrão de 

escoamento, logo, diminuindo a vazão do fluido disperso chega-se do padrão anular ao padrão 

de bolhas (EKAMBARA et al., 2012), passando pelo padrão pistonado (MALISKA et al., 

2008; AZEVEDO, 2008). 

Todos esses modelos citados acima foram aplicados ao escoamento em dutos. Depois 

de vasta pesquisa na literatura, não foi encontrado nenhum modelo computacional validado 

para o escoamento multifásico no interior de uma BCP.  

Extendendo os estudos para BCPs elastoméricas, experimentos foram realizados por 

Bratu (2005) em uma BCP com estator elastomérico com escoamento bifásico. Nesse 

trabalho, foi analisado o desgaste sofrido pelo estator causado pelos efeitos termo-mecânicos 

presentes no bombeio. 

Um dos principais pontos na modelagem de escoamentos multifásicos está na 

utilização de um modelo de turbulência adequado. Quando se trata da modelagem de 

escoamentos com baixas frações volumétricas de gás, os modelos de turbulência padrões da 

literatura são perfeitamente aplicáveis, mas, problemas surgem quando aumenta-se a fração 

volumétrica de gás no escoamento.  

Ekambara et al. (2012) propuseram uma modificação do modelo k-ɛ para o 

escoamento contínuo-disperso, baseado no termo adicional de Sato (SATO e SEKOGUCHI, 

1975). No presente modelo, o k-ɛ modificado é aplicado para a fase contínua, e nenhum 

modelo é aplicado para a fase dispersa, uma vez que tal efeito é levado em consideração no 

modelo da fase contínua. No entanto, esse modelo só é aplicável para frações volumétricas de 

gás até 20%. 

Behzadi et al. (2003) desenvolveram um modelo de turbulência para altas frações 

volumétricas de gás baseado na abordagem Euleriana-Euleriana padrão para escoamentos 

multifásicos. O modelo foi validado em relação a resultados experimentais e é aplicável para 
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todas as faixas de frações volumétricas de gás. Esse modelo poderia ser uma alternativa para a 

modelagem do escoamento para altas frações volumétricas de gás no interior da BCP, mas, a 

implementação de tal modelo está fora do escopo do presente trabalho, dado a complexidade 

do mesmo. 
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3 Modelo Computacional 

 

Essa seção descreve, em detalhes, o modelo computacional desenvolvido, o que 

inclui a geometria escolhida, todas as simplificações propostas para o modelo multifásico, a 

adoção do modelo de turbulência e a modelagem da BCP utilizando o modelo homogêneo e o 

não-homogêneo. 

Um modelo de escoamento multifásico no interior de uma BCP foi implementado 

utilizando o pacote comercial ANSYS CFX®, partindo do modelo monofásico previamente 

implementado por Lima et al. (2009), Pessoa (2009), Almeida (2010) e Paladino et al. (2011). 

O ANSYS CFX® resolve o escoamento através da discretização das equações governantes do 

problema (equação de conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia), 

utilizando o Método dos Volumes Finitos (MALISKA, 2004). 

 

3.1 Geometria da BCP 

A geometria da BCP empregada para a simulação tem as mesmas características da 

bomba utilizada nos experimentos de Olivet (2002), Olivet et al. (2002) e Gamboa et al. 

(2002), que possui os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 3 –  Parâmetros geométricos da BCP.  

Parâmetro Valor 

Folga, w 0,185 mm 

Diâmetro do rotor, Dsr (=2Rsr) 39,878 mm 

Diâmetro do estator, Dst (=2Rst) 40,248 mm 

Excentricidade, E 4,039 mm 

Passo do estator, Pst 119,90 mm 

Número de passos do estator, NPST 3 

 

As variáveis apresentadas na Tabela 3 são melhor visualizadas na Figura 9 abaixo: 
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Figura 9 –  Representação gráfica das variáveis geométricas da BCP. (adaptado de 

PALADINO et al. , 2011) 

 

Na Figura 9 estão representadas as posições angulares do rotor (θ) e do estator (θS). 

Para melhor visualizar o movimento do rotor, considera-se, para θS = 0º, que quando o rotor 

está posicionado na extremidade direita, a posição angular é θ = 0º, de maneira que após 

rotação, o rotor poderá encontrar-se na extremidade esquerda, com posição angular θ = 180º. 

 

 

3.2 Modelagem do escoamento multifásico 

O escoamento foi modelado como contínuo-disperso, o que é caracterizado pela 

presença de bolhas dispersas em um núcleo contínuo. O padrão de escoamento multifásico 

que o gás e o líquido seguem no interior da BCP não é conhecido inicialmente. De acordo 

com os experimentos envolvendo o escoamento gás-líquido no interior da BCP (OLIVET, 

2002) o padrão de bolhas foi considerado como padrão para o escoamento envolvendo baixas 
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frações de gás. Quando este tipo de escoamento é considerado, o diâmetro da bolha é um 

parâmetro importante no cálculo da transferência de quantidade de movimento interfacial. 

A base dos resultados foi obtida com a adoção do modelo homogêneo para o 

escoamento multifásico no interior da BCP, devido a sua simplicidade na implementação. O 

modelo não-homogêneo foi também aplicado, no entanto apenas uma situação foi 

considerada, sendo necessária uma maior investigação. 

Outro parâmetro bastante importante no modelo computacional é a escolha do 

modelo de turbulência, que deve ser selecionado de forma a representar com a maior exatidão 

possível os fenômenos físicos que estão acontecendo no escoamento no interior da BCP. 

Experimentalmente, o escoamento multifásico foi modelado utilizando ar e óleo. 

Olivet et al. (2002) e Gamboa et al. (2002) utilizaram um óleo lubrificante com viscosidade 

dinâmica de 42 cP e massa específica de 868 kg/m³ como fase líquida, e ar como fase gasosa. 

No presente trabalho, o ar foi modelado como gás ideal, para simplificar a modelagem dos 

efeitos da compressão do mesmo no interior da BCP, que é um efeito difícil de ser modelado 

em função da dinâmica do rotor. As simulações foram realizadas em uma situação isotérmica, 

considerando a temperatura como 27 ºC (temperatura fixada nos experimentos), o que requer 

a aplicação de um coeficiente de expansão térmica (cp) para o óleo lubrificante. De acordo 

com tabelas da literatura (MORAN e SHAPIRO, 2006), um cp de 1909 J/kg K foi aplicado 

para o óleo lubrificante. 

 

3.2.1 Diâmetro médio da bolha 

O diâmetro da bolha pode ser modelado de diversas formas, porém, a única presente 

no ANSYS CFX®, é o diâmetro médio de Sauter. O diâmetro médio de Sauter é o diâmetro 

médio das partículas dispersas (bolhas ou gotas) na fase contínua e possui uma modelagem 

bastante complexa. Para partículas esféricas, ele representa o diâmetro real da partícula, 

enquanto que para partículas não-esféricas, o diâmetro médio de Sauter é o diâmetro de uma 

esfera que possua o mesmo volume da partícula. 

Alguns pesquisadores conseguiram modelar com exatidão essa variável para o 

escoamento em dutos (AMBROSINI et al., 1991; TATTERSON et al., 1977), levando em 

consideração variáveis do escoamento.  
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Uma aproximação mais simples foi testada experimentalmente por Winterton & 

Munaweera (2001), baseado na fórmula de Nikuradse (SCHLICHTING, 1987): 

0,04d D  (24)

  

onde d é o diâmetro médio da bolha e D o diâmetro do duto. Os resultados experimentais 

mostraram que o tamanho da bolha encontrado é menor do que o obtido pela equação (24), o 

motivo é que esta equação não leva em consideração os efeitos da tensão superficial na bolha. 

O primeiro problema que surge quando se decide utilizar a equação (24) para modelar o 

diâmetro médio da bolha no interior de uma BCP é que essa equação foi obtida para o 

escoamento no interior de dutos. À medida que o rotor faz o seu movimento excêntrico, o 

diâmetro da BCP muda, formando as cavidades. Pode-se aproximar a BCP como um duto 

considerando o diâmetro do estator (maior diâmetro), o diâmetro hidráulico ou propondo uma 

interpolação entre os diâmetros do rotor e do estator. Para este trabalho, foi proposta a 

interpolação entre as dimensões do rotor e do estator da BCP, cujas dimensões foram 

apresentadas na seção anterior. 

 

 

3.2.2 Modelagem da turbulência 

O objetivo desta seção é justificar a escolha dos modelos de turbulência, para uma 

revisão mais detalhada é sugerido consultar literatura especializada (DAVIDSON, 2004). 

A modelagem da turbulência em escoamentos multifásicos é dependente da fase. Os 

modelos diferem para a fase contínua e para a fase dispersa. Para a fase dispersa somente o 

modelo algébrico (“zero equation”) é aplicado. Esse modelo utiliza uma expressão baseada na 

escala de comprimento e na velocidade média do escoamento para obter a viscosidade 

turbulenta (ANSYS, 2010): 

t t tf U l     
 

(25)

  

onde µtα é a viscosidade turbulenta, ltα a escala de comprimento turbulenta, Utα a velocidade 

turbulenta (considerada como sendo a maior velocidade da fase α) e fµ uma constante de 

amortecimento. 
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Para a fase contínua, além do modelo algébrico (“zero equation”), os modelos de 

duas equações de transporte estão presentes, que são o k-ɛ, k-ω, etc. Para escoamentos 

multifásicos, além da viscosidade turbulenta, as equações de transporte do modelo são 

resolvidas para cada fase. 

Um dos modelos mais simples que está presente nos pacotes comerciais é o modelo 

de uma equação de transporte para a viscosidade turbulenta (ou “Eddy viscosity transport 

model” no inglês). Este modelo propõe que a turbulência consiste de pequenos vórtices que 

são continuamente formados e dissipados, e que as tensões de Reynolds são proporcionais aos 

gradientes de velocidade média. O modelo desenvolvido por Menter (1997) é derivado 

diretamente do k-ɛ, que calcula um valor global para a viscosidade turbulenta a partir da 

velocidade média e da escala de comprimento utilizando uma fórmula empírica, obtendo 

assim a contribuição viscosa dos vórtices no escoamento. Para os escoamentos multifásicos, a 

viscosidade turbulenta é resolvida para cada fase. A formulação do modelo de transporte da 

viscosidade turbulenta, é dada por: 

2

1 2

j tt t t
t

j vK j

U vv v v v
c v S c

t x L x

 
  



     
        

         

(26)

  

onde µ é a viscosidade dinâmica do fluido, 
tv  a viscosidade cinemática turbulenta, S o tensor 

taxa de deformação e σ é o número de Prandtl turbulento. LvK é um termo de destruição 

baseado na escala de comprimento de von Karmann: 
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A viscosidade turbulenta, para o presente modelo é calculada como: 

t tv 
 

(28)

  

Os coeficientes da equação (26) foram obtidos experimentalmente por Menter 

(1997), e estão representados na Tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4 –  Constantes do modelo de transporte da viscosidade turbulenta  

(MENTER, 1997).  

Coeficiente Valor 

c1 0,144 

c2 1,86 

σ 1,0 

 

Para o modelo homogêneo a equação (26) é resolvida de forma semelhante ao 

escoamento monofásico, mas considerando os campos de variáveis da mistura, tal como 

apresentado para a equação da massa e da quantidade de movimento.  

Para o modelo não-homogêneo, a modelagem da turbulência da fase dispersa é 

realizada apenas com o modelo algébrico (“zero equation”). Por outro lado, para a fase 

contínua, qualquer modelo de turbulência disponível no pacote comercial pode ser aplicado.  

Além do modelo dado pela equação (26), outro modelo empregado no presente trabalho foi o 

“Baseline” (BSL) k-ω. Este modelo foi desenvolvido por Menter (1994) e é uma junção do k-ɛ 

com o k-ω (WILCOX, 1986). A formulação matemática deste modelo é bastante complexa e 

foi omitida no presente trabalho. Esse modelo possui como vantagem o melhor tratamento do 

escoamento nas regiões próximas à parede, o que é justamente a região de maior interesse na 

BCP, as cavidades formadas entre o rotor e o estator, por onde o fluido escoa. Assim como o 

modelo mais simples, previamente apresentado, o modelo BSL k-ω trabalha com uma 

viscosidade turbulenta, que é incluída nas equações de transporte do escoamento. 

Outro parâmetro incluído no modelo BSL k-ω foi o termo de transferência de 

turbulência. Em escoamentos disperso-contínuos, as partículas dispersas tendem a aumentar a 

turbulência na fase contínua, fenômeno conhecido como “turbulência induzida pela partícula 

(SATO e SEKOGUCHI, 1975). Para modelar esse efeito, o ANSYS CFX® possui o termo de 

viscosidade turbulenta de Sato (µtc): 

tc ts tp   
 

(29)

  

onde µts é a viscosidade turbulenta induzida pelo cisalhamento e µtp a viscosidade turbulenta 

induzida pela partícula. 
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3.3 Condições de contorno 

No ANSYS CFX® o domínio fluido é limitado por quatro superfícies: entrada 

(sucção), saída (descarga), rotor e estator. A Figura 11 representa o domínio 

fluido/computacional e seus contornos: 

 

Figura 10 –  Regiões da modelagem computacional da BCP. 

 

(i) Entrada 

A região de entrada da bomba, ou sucção, foi modelada como abertura (“oppening”). 

Dessa forma, os efeitos do contra-fluxo, devido ao movimento peródico do rotor são levados 

em consideração. Nessa região, são impostas a pressão estática e a fração volumétrica, que no 

presente trabalho foram tomadas como: 

30 psientradaP  ; 

entradaGVF =
 
 0%, 20% ou 50% (ou qualquer valor experimental). 
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(ii) Saída 

A região de saída da bomba, ou descarga, foi modelada também como abertura 

(“oppening”), para também levar em consideração os efeitos do contra-fluxo. Novamente, 

condições de pressão estática e fração volumétrica devem ser impostas. No presente trabalho 

empregou-se: 

saída entradaP P P 
 

(30)

  

onde o ΔP é o gradiente de pressão total na bomba e entra como parâmetro do modelo. 

A fração volumétrica na saída da bomba é obtida pela equação (9), em função da 

fração volumétrica do gás na entrada, sendo aqui repetida: 

 1saída

entrada

entrada
saída

gas

entrada entrada

gas

GVF
GVF

P
GVF GVF

P



 

 

(9)

  

 

(iii)Rotor 

O rotor foi modelado como uma parede em movimento (transladando e 

rotacionando). Para modelar a dinâmica do rotor e por consequência da fronteira móvel, foi 

implementado um algoritmo próprio de movimento da malha (uma subrotina em FORTRAN 

transformada em uma DLL), que é aplicado à região fluida (LIMA et al., 2009). O algoritmo 

calcula uma nova malha computacional para a BCP para cada instante de tempo, em função 

da rotação do rotor (parâmetro de entrada do modelo), e a aplica ao pacote comercial a partir 

de variáveis de memória (via rotinas junction box) a cada passo de tempo da simulação. 

 

(iv) Estator 

O estator foi modelado como uma parede estática, isto é, 0V   sobre sua superfície. 

 

Na Figura 11 está representado o fluxograma com todo o esquema de solução para o 

modelo de escoamento multifásico na BCP: 
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Figura 11 –  Fluxograma da modelagem da BCP.  

 

Na Figura 11, na caixa de pré-processamento, os modelos adotados (como diâmetro 

de bolha, turbulência e condições iniciais do escoamento) estão inclusos nas “variáveis do 

escoamento multifásico”, os demais parâmetros de entrada são a rotação, o gradiente de 

pressão e a pressão na entrada, incluídos no modelo a partir de rotinas em FORTRAN. O 
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termo NMESHT representa a quantidade de passos de tempo (discretização temporal) 

necessárias para a malha realizar uma volta completa, ou seja, o rotor sair da posição 0º e 

retornar para a posição 360º (equivalente a posição 0º). 

Uma vez configuradas todas as condições de contorno para o escoamento, o modelo 

é resolvido numericamente no ANSYS CFX Solver®. Atingindo-se o critério de 

convergência, avança-se para o próximo passo de tempo e a Rotina Malha calcula uma nova 

malha computacional para o novo instante de tempo, resolvendo o escoamento na BCP 

numericamente novamente no ANSYS CFX Solver®. Esse processo continua até que o limite 

máximo de passos de tempo, incluso no modelo como um parâmetro de entrada, seja atingido. 

Para simplificar o entendimento dos modelos adotados, na Tabela 5 estão 

representadas as configurações impostas nos modelos homogêneo e no não-homogêneo: 

 

Tabela 5 –  Configurações do modelo computacional  para o escoamento multifásico. 

 Modelo Homogêneo Modelo Não-homogêneo 

 

 

Turbulência 

Modelo de Transporte da 

Viscosidade Turbulenta. 

Modelo BSL k-ω com o 

termo de Sato (para a fase 

contínua) e modelo algébrico 

“zero equation” (para a fase 

dispersa). 

 

Diâmetro da bolha 

Estimado em 0,01 mm com 

base em valores padrões 

obtidos experimentalmente. 

Calculado de acordo com o 

modelo de Winterton & 

Munaweera (2001). 

Transferência na interface Não se aplica Modelo de arrasto de 

Schiller-Naumann. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Nesta seção são apresentados todos os resultados obtidos para a modelagem da BCP 

metálica com folga em algumas situações de escoamento multifásico. Todos os tópicos de 

estudo foram analisados com o intuito de se conhecer a exata influência de cada variável no 

escoamento. Os modelos homogêneo e não-homogêneo foram aplicados considerando os 

modelos de turbulência apresentados anteriormente. 

Os resultados experimentais obtidos por Gamboa et al. (2002), Olivet (2002), 

Gamboa et al. (2003) e Olivet et al. (2002) foram utilizados para validar o presente modelo. 

Os experimentos foram realizados com uma BCP semelhante à definida na Tabela 3, e 

sensores de pressão, tal como representados na Figura 12 abaixo, foram plugados à bomba 

para mensurar a distribuição de pressão ao longo da mesma.  

 

 

Figura 12 –  Localização dos sensores de pressão ao longo do estator da BCP  

(adaptado de OLIVET, 2002) . 

 

Os sensores de pressão utilizados pelos autores para a medição da pressão de 

alimentação de ar na sucção da BCP são da marca Rosemount, modelo Smart Family Hart 
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3051CG4A22, com faixa de medição manométrica de 0 a 300 psi e exatidão de 1% da faixa. 

A pressão diferencial é medida através de medidores de pressão diferencial total da marca 

Rosemount, modelo Smart Family Hart 3051CD3A22, com faixa de medição manométrica de 

0 a 36 psi e exatidão de 1% da faixa. A pressão na descarga da bomba é medida através de 

medidores manométricos de pressão da marca Rosemount, modelo Smart Family Hart 

3051CG5A1M, com faixa de medição manométrica de 0 a 300 psi e exatidão de 1% da faixa. 

Os sensores de pressão representados por A, B e C são da marca Entran, modelo EPIH-312-

200P-/PAR/X, com faixa de medição de 200 psi e exatidão de 0,5%. Por sua vez, os sensores 

de pressão D e E são da marca Entran, modelo EPIH-312-300P-/PAR/X, com faixa de 

medição de 300 psi e exatidão de 0,5%.  

Para incluir essas posições no modelo computacional, é necessário convertê-los para 

o sistema de coordenadas da BCP. Assim, a posição dos sensores no sistema de referência da 

BCP (considerando x como o eixo da BCP onde estão posicionados os sensores), é obtida 

como: 

 2 cosBCP st Sx E R   
 

(32)

  

onde θS é a posição angular da seção transversal estator, sendo obtida como: 

2
S

st

Z

P


 

 

(33)

  

onde Z é a posição longitudinal do sensor de pressão medida a partir da sucção da BCP, tal 

como representado na Figura 12. Os sensores “virtuais” de pressão incluídos no modelo 

podem ser observados na Figura 10. 

 

4.1 Estudo de convergência da malha 

Antes de validar os modelos com dados experimentais, faz-se necessário um estudo 

de convergência da malha computacional, uma vez que a mesma exerce grande influência na 

taxa de convergência, tempo de simulação e precisão na solução. Dessa forma, o estudo da 

qualidade da malha é importante. Dois parâmetros numéricos que podem indicar, a priori, a 

qualidade de uma malha computacional são a razão de aspecto e a ortogonalidade. A razão de 

aspecto é a razão entre a maior e a menor dimensão do elemento da malha. Valores elevados 
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para a razão de aspecto levam a matrizes mal-condicionadas, que por sua vez são traduzidas 

em convergência lenta e sem precisão. O conceito de ortogonalidade está relacionado com o 

quanto os ângulos internos dos elemenos estão próximos de 90º. Mesmo para resultados 

convergidos, altas razões de aspecto ou baixa ortogonalidade levam a erros de interpolação 

durante a simulação. O ANSYS CFX® recomenda malhas numéricas com razão de aspecto 

menores que 100 e ortogonalidade maior que 20º.  

Convém comentar sobre o procedimento e as variáveis do processo de geração da 

malha antes de serem mostrados os resultados. A geração da malha para a BCP, de acordo 

com o modelo desenvolvido por Lima et al. (2009) e Almeida (2010), é realizada a partir de 

de 3 parâmetros de malha básicos: Número de faces ao longo da seção longitudinal da bomba 

por passo do estator (NFZPST), número de linhas radiais em cada seção longitudinal da 

bomba (NLZ) e número de pontos em cada linha radial de cada seção longitudinal (NPL). Ou 

seja, tem-se uma discretização longitudinal, radial e angular, respectivamente. Como o 

processo de geração de malha desenvolvida por Lima et al. (2009) produz uma malha 

numérica com elementos cuja ortogonalidade é em torno de 60º, tal parâmetro não foi 

avalidado no presente trabalho. 

A quantidade referente a cada ponto foi variada de forma a se observar como a malha 

se comporta em cada situação, e assim, verificar a malha que melhor se aplica para o modelo 

multifásico da BCP. Essas variáveis podem ser melhor visualizadas na Figura 13 abaixo: 

 

         

     (a)           (b)        (c) 

Figura 13 –  Representação das variáveis de discretização da malha.  

(a) NLZ . (b) NPL .  (c) NFZPST .  
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Dessa forma, variando os parâmetros da malha computacional foram obtidos valores 

de razão de aspecto máxima (representado por R.Amáxima, na Tabela 6) para cada malha. 

 

Tabela 6 –  Malhas computacionais.  

Malha Nº de nós NPL NLZ NFZPST R.Amáxima 

M1 559.860 60 31 101 472 

M2 839.790 90 31 101 315 

M3 360.000 120 11 101 79 

 

Pode ser observado na Tabela 6 que variando a quantidade de pontos da malha, 

altera-se a razão de aspecto. A malha M2 apresentou uma menor razão de aspecto do que a 

malha M1. A malha M3 possui menos linhas radiais em cada face longitudinal (discretização 

radial) em relação as outras, mas possui mais pontos por linha (discretização angular) da 

seção longitudinal, mantendo a mesma quantidade de faces longitudinais por passo do estator 

(discretização longitudinal). O resultado foi uma menor quantidade de nós, mas uma razão de 

aspecto bem inferior as outras malhas computacionais. Esse é o ponto fundamental do estudo, 

porque uma malha com menos nós, já fornece bons resultados, o que diminui o custo 

computacional. 

Algumas opções de geração da malha computacional estão disponíveis no algoritmo. 

Por exemplo, diferentes topologias (formas de geração da malha) e possibilidade de 

adensamento da malha junto as paredes do modelo (rotor e estator) podem ser empregadas.  

No presente trabalho a malha computacional utilizada foi uniforme, de maneira que nenhum 

fator de escala foi aplicado de forma a adensá-la próximo as paredes. Com relação à topologia 

empregou-se a desenvolvida por Almeida (2010), onde as linhas geratrizes da malha são 

centradas no estator. 

Para avaliar a qualidade da malha, resultados para a vazão volumétrica da BCP 

obtidos com as diferentes malhas foram comparados com os experimentos. As linhas 

constantes mostradas nas Figuras 14 e 15 representam os resultados para a vazão volumétrica 

obtidos experimentalmente por Olivet (2002), para as rotações de 400 e 200 rpm, 

respectivamente. Na presente situação foi aplicado o modelo multifásico homogêneo, com 

ΔP = 55,01 psi, GVF = 20%. 
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Figura 14 –  Vazão volumétrica vs. Número de nós da malha computacional.  

 

 

 

 

Figura 15 –  Vazão volumétrica vs. Número de nós da malha computacional para uma 

velocidade do rotor de 200 rpm.  
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A partir dos resultados apresentados nas Figuras 14 e 15, e confirmando o que foi 

dito anteriormente, bons resultados podem ser obtidos empregando-se uma malha 

computacional com um menor número de pontos, desde que a razão de aspecto seja pequena. 

Assim, mostra-se que nem sempre uma malha mais refinada irá fornecer o melhor resultado. 

A malha M3, por sua alta eficiência, aliando precisão e rapidez na solução, foi a malha 

computacional utilizada na simulação de todos os casos apresentados a seguir. 

 

 

4.2 Distribuição de pressão 

A distribuição de pressão foi obtida a partir de sensores de pressão “plugados” à 

BCP, como ilustrado na Figura 12. No modelo computacional, pontos de monitoramento 

foram incluídos nos mesmos pontos, a fim de capturar os perfis de pressão nas mesmas 

condições dos experimentos. 

Primeiramente, um modelo simplificado foi desenvolvido considerando o modelo 

homogêneo. Como não existem experimentos para o diâmetro da bolha envolvendo BCPs, o 

diâmetro médio de Sauter foi estimado em valores padrões encontrados na prática, sendo 

considerado 0,01 mm como uma tentativa inicial, um valor menor do que o obtido pela 

equação (24). O modelo de turbulência adotado inicialmente foi o de transporte da 

viscosidade turbulenta. 

Para que os resultados não apresentem defasagem entre si, a posição angular do rotor 

deve ser inicialmente avaliada, uma vez que os resultados são ilustrados como função desse 

parâmetro e da posição inicial do rotor. A posição atual do rotor no estator é obtida como: 

 

0 t    
 

(34)

  

 

onde θ é a posição angular do rotor, θ0 a posição angular do rotor no instante inicial, ϖ é a 

velocidade angular do rotor e t o tempo. A velocidade angular é calculada como: 

 

2

60
RPM


 

 
(35)
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O tempo, por sua vez, é calculado como: 

 

0t t t 
 

(36)

  

 

onde: 

 

voltat
t

NMESHT
 

 
(37)

  

60
voltat

RPM


 
(38)

  

 

Na Figura 16 estão representados os resultados obtidos para o modelo homogêneo, 

considerando uma velocidade do rotor de 400 rpm, fração volumétrica de gás de 20% e 

ΔP = 113,46 psi: 

 

 

Figura 16 –  Distribuição de pressão obtida com o modelo homogêneo para  

GVF = 20%, ΔP  = 113,46 psi e 400 rpm.  
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Os sensores de pressão (sensores A, B, C, D e E) estão representados por diferentes 

cores na Figura 16, onde as pressões mais baixas são da seção próxima à sucção e as mais 

altas da seção próxima à descarga da BCP. As diferenças entre os resultados computacionais e 

experimentais se dão, principalmente, pelas simplificações propostas no presente modelo, 

como a utilização do diâmetro de bolha constante e o modelo homogêneo. 

Os sensores de pressão posicionados na seção intermediária da bomba (sensores B e 

C) apresentaram ligeiras discrepâncias quando comparados com as demais seções. Isso pode 

ser explicado como um resultado das simplificações adotadas, que não modelaram 

corretamente os efeitos da compressibilidade do gás, por exemplo, ou como um resultado da 

malha computacional utilizada, que pode não ser adequada para resolver o presente tipo de 

escoamento.  

O refinamento da malha, de forma a ser obtida uma razão de aspecto menor, é uma 

alternativa para resolver esse problema, como mostrado no estudo de convergência de malha. 

Isso também irá proporcionar a obtenção de um resultado mais preciso para a distribuição de 

pressão, levando em consideração os saltos de pressão nas seções intermediárias da bomba, 

embora o modelo homogêneo talvez não seja capaz de capturar tais efeitos. 

Os sensores D e E apresentaram bons resultados comparados com os experimentos. 

Uma explicação para isso é que eles estão localizados em regiões próximas aos contornos de 

entrada e saída, cujas variáveis são mantidas constantes.  

A Figura 17 foi obtida ainda no modelo homogêneo, mas variando-se o gradiente de 

pressão (ΔP = 57,91 psi) e a velocidade do rotor (300 rpm). O resultado obtido com o modelo 

homogêneo, para essa nova condição operacional também foi satisfatório, de acordo com os 

resultados experimentais. Essa figura demonstrou uma ligeira piora na representação dos 

picos de pressão, indicando que para baixas rotações um estudo mais aprofundado sobre a 

dinâmica da bomba se faz necessário.  

Para o escoamento com fração volumétrica de gás de 50%, a solução computacional 

exigiu uma estimativa inicial mais consistente com a dinâmica do escoamento, de maneira 

que os resultados obtidos para o escoamento com fração volumétrica de gás de 20%, para o 

mesmo gradiente de pressão, foram utilizados como condição inicial. Dessa forma, 

considerando ainda o modelo homogêneo, com velocidade do rotor de 400 rpm e  

ΔP = 68,15 psi, foi obtido o seguinte perfil de pressão, apresentado na Figura 18. 
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Figura 17 –  Distribuição de pressão obtida com o modelo homogêneo para  

GVF = 20%, ΔP  = 57,91 psi e 300 rpm.  

 

 

 

Figura 18 –  Distribuição de pressão obtida com o modelo homogêneo para  

GVF = 50%, ΔP  = 68,15 psi e 400 rpm. 
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Os resultados apresentados na Figura 18 apresentam uma melhora em relação aos 

resultados obtidos para frações volumétricas menores. Alguns saltos de pressão nos sensores 

intermediários foram capturados com precisão, o que leva a conclusão de que parte das 

diferenças obtidas com os resultados para o escoamento com fração volumétrica de gás de 

20%, são devido à solução numérica. Esse resultado abre a discussão sobre as influências no 

modelo: do modelo de turbulência e do modelo numérico. O estudo sobre a importância 

desses dois parâmetros ainda necessita ser mais aprofundado. 

A distribuição de pressão ao longo dos sensores também pode ser avaliada a partir do 

cálculo da pressão adimensional inicial (θ = 0º) em cada sensor. Olivet (2002) descreve essa 

variável como: 

* entrada

saída entrada

P P
P

P P





 

(39)

  

onde P* é a pressão adimensional e P a pressão no sensor no instante inicial de movimento da 

BCP. A distribuição de pressão nos sensores, considerando o modelo homogêneo,  

ΔP = 113,46 psi, fração volumétrica de gás de 20% e 400 rpm, está representada na Figura 19: 

 

 

Figura 19 –  Distribuição de pressão adimensional nos sensores ao longo da BCP. 
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Associada às Figuras 16, 17 e 18, a Figura 19 ilustra a potencialidade de 

representação experimental do modelo computacional desenvolvido, uma vez que as pressões 

obtidas experimentalmente estão bem representadas em todos os sensores. 

De maneira a capturar com melhor exatidão o comportamento dinâmico no interior 

da bomba, foi empregado o modelo não-homogêneo para a representação do escoamento 

multifásico. No entanto, devido as dificuldades inerentes em se resolver tal modelo (maior 

número de equações e exigência de uma malha computacional otimizada), uma solução 

computacional onde os fenômenos físicos sejam bem representados (em relação ao modelo 

homogêneo) não foi obtida, como será visto a seguir. 

A mesma situação de simulação representada na Figura 16 foi reavaliada com o 

modelo não-homogêneo, isto é, para ΔP = 113,46 psi, GVF = 20% e 400 rpm. Inicialmente, 

tentou-se empregar o mesmo modelo de turbulência adotado para o modelo homogêneo, no 

entanto, com a malha numérica empregada, os resultados não apresentaram convergência para 

o modelo de transporte da viscosidade turbulenta. Assim, o modelo BSL k-ω foi aplicado para 

o modelo não-homogêneo, incluindo o termo adicional de Sato de transferência de 

turbulência. Os resultados estão representados na Figura 20: 

 

 

Figura 20 –  Distribuição de pressão obtida com o modelo não-homogêneo para  

GVF = 20%, ΔP  = 113,46 psi e 400 rpm. 
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De acordo com a Figura 20, uma alta difusão numérica foi aparentemente introduzida 

com o uso do modelo não-homogêneo, uma vez que os saltos de pressão não foram 

corretamente capturados pelo modelo em todos os sensores de pressão, dada a sua 

complexidade na solução e possivelmente à não-adequabilidade da malha computacional. 

A ideia da escolha do modelo de turbulência BSL k-ω foi representar mais 

precisamente a interação entre as fases. Em adição, além de se considerar o diâmetro da bolha 

constante, foi também empregado o definido pela equação (24), embora simulações realizadas 

com os dois modelos mostram que essa variável não teve uma grande influência no 

escoamento, dado que em ambos os modelos valores constantes para essa variável são 

empregados, ao invés de se avaliar seu valor a cada passo de tempo como proposto por 

Ambrosini et al. (1991), onde são levadas em consideração variáveis do escoamento como a 

tensão superficial e fator de atrito. 

A Figura 21 ilustra uma comparação para a pressão em função da posição angular do 

rotor, considerando os dois modelos de diâmetro de bolha e o modelo homogêneo de 

escoamento multifásico, para velocidade do rotor de 400 rpm, GVF = 20% e ΔP = 113,46 psi. 

 

 

Figura 21 –  Comparação entre os modelos para o diâmetro da bolha.  
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4.3 Vazão volumétrica 

Do ponto de vista prático, a distribuição de pressão tem uma importância menor do 

que a vazão da bomba. A Figura 22 mostra os resultados obtidos para a vazão volumétrica da 

bomba em relação ao gradiente de pressão total da BCP. Para o presente caso, o modelo 

homogêneo foi aplicado. Mais uma vez, os resultados foram comparados com os resultados 

experimentais de Gamboa et al. (2002, 2003): 

 

 

Figura 22 –  Vazão volumétrica total vs. Gradiente de Pressão para 400 rpm 

 e fração volumétrica variável .  

 

Os resultados apresentados na Figura 22 foram usados para validar o presente 
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consistência com o experimento para as situações analisadas. Houve uma pequena 

discrepância entre os resultados para a fração volumétrica de 50% em um gradiente de 

pressão elevado. 
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escoamento monofásico, independente da fração volumétrica de gás presente no escoamento 

(OLIVET, 2002). Resultados obtidos com o modelo computacional foram produzidos para a 

fração volumétrica de gás de 20% e velocidade do rotor de 200 rpm. Tais resultados perdem 

aderência em relação aos dados experimentais para gradientes de pressão cada vez maiores, 

conforme ilustrado na Figura 23. 

 

 

Figura 23 –  Vazão volumétrica total vs. Gradiente de Pressão para 200 rpm  

e fração volumétrica variável .  
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4.4 Taxa de Escorregamento 

Paralelo à vazão volumétrica, Olivet (2002) e Gamboa et al. (2002, 2003) obtiveram 

resultados experimentais para a taxa de escorregamento ou deslizamento. Essa variável 

também possui uma grande importância prática e é calculada pela equação (23), como 

previamente definido. 

Normalmente, as BCPs são utilizadas no bombeio de líquido, ou seja, somente os 

valores para a vazão de líquido são do interesse. A vazão de gás no escoamento é utilizada 

para o cálculo da quantidade de líquido bombeado e da perda de carga. Assim, na Figura 24 

estão representados os resultados obtidos para a taxa de escorregamento de líquido versus 

gradiente de pressão, para diferentes frações volumétricas de gás e 400 rpm. 

 

 

Figura 24 –  Taxa de escorregamento de líquido vs. Gradiente de pressão para 400 rpm 

 e fração volumétrica de gás variável .  
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Observando ainda a Figura 24, o escorregamento possui um aumento em função do 

gradiente de pressão maior nos escoamentos monofásicos do que nos multifásicos. Esse 

comportamento acontece até o gradiente de pressão de 125 psi, a partir do qual o 

escorregamento no escoamento multifásico passa a aumentar mais rápido do que no 

monofásico. Esse ponto é importante para o escoamento, porque é o ponto onde o 

escorregamento da fase gasosa passa a ter mais importância, ou seja, o fluido nas linhas de 

selo da BCP deve ser tratado como uma mistura gás-líquido. 

Assim como foi feito para a vazão volumétrica, foi variada a velocidade do rotor, 

mantendo a mesma fração volumétrica de gás, obtendo-se curvas de taxa escorregamento total 

(considerando a fase líquido e gás). Os resultados estão apresentados na Figura 25 abaixo, 

sendo inseridos os resultados para fração volumétrica de gás de 50% para fins de comparação. 

 

 

Figura 25 –  Taxa de escorregamento total vs. Gradiente de Pressão para diferentes 

rotações do rotor.  

 

Os resultados ilustram a dependência direta da taxa de escorregamento total com o 

gradiente de pressão, sendo influenciada pela rotação da bomba e pela fração volumétrica. A 

figura mostra que quanto menor a rotação, maior o escorregamento total. Por outro lado, até 
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escorregamento total. A partir deste ponto, é observado que a taxa de escorregamento total 

aumenta de forma mais acentuada para frações volumétricas elevadas. Esse comportamento 

ratifica as características numéricas descritas no parágrafo anterior. 

 

 

4.5 Eficiência Volumétrica 

Outra variável importante no estudo de bombas é a eficiência volumétrica. É 

importante destacar que o escorregamento depende somente do gradiente de pressão, mas não 

da rotação do rotor em escoamentos monofásicos. Já a eficiência depende dessas duas 

variáveis para o escoamento multifásico. 

Para uma BCP, a eficiência volumétrica é definida no presente trabalho como a razão 

entre a vazão volumétrica para um dado gradiente de pressão pela vazão volumétrica total da 

BCP para um gradiente de pressão nulo: 

 

CFX

teórico

Q

Q
 

 

(40)

  

 

onde η é a eficiência volumétrica, QCFX a vazão volumétrica do presente modelo e Qteórico a 

vazão volumétrica obtida em uma condição de gradiente de pressão nulo no modelo 

computacional. Essa equação pode ser reescrita em função da taxa de escorregamento 

também: 

 

teórico CFX

teórico

Q S

Q





 

(41)

  

 

onde SCFX é a taxa de escorregamento obtida no modelo computacional. 

Olivet (2002) e Gamboa et al. (2002) propõem um cálculo diferente para a “vazão 

teórica”. Ao invés de se empregar a vazão volumétrica para um gradiente nulo de pressão, a 

vazão teórica é cálculada de forma algébrica como: 

 

 
teórico DQ V  

 
(42)
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onde DV é o volume deslocado pela BCP e ϖ a velocidade do rotor. O volume deslocado é 

calculado como o produto entre a área-livre da BCP (A) e o passo do estator (Pst): 

 

 24 8D sr sr st

A

V D E Ew D w w P
 
     
 
   

(43)

  

 

A vazão volumétrica decresce com o aumento do gradiente de pressão (Figura 22), 

assim a eficiência volumétrica vai ter o mesmo comportamento. Abaixo seguem 

representados os valores da eficiência volumétrica para diferentes gradientes de pressão e 

frações volumétricas (0%, 20% e 50%), para rotação de 400 rpm. A eficiência calculada 

utilizando ambas metodologias foram incluídas nas Tabelas 7, 8 e 9, onde  

η1 (= QCFX/QCFX_ΔP0) representa a eficiência calculada levando em consideração a vazão 

teórica obtida no CFX e η2 (= QCFX/QEq_42)  utilizando a equação (42).  

 

Tabela 7 –  Eficiência volumétrica para GVF = 0% (monofásico) e 400 rpm. 

ΔP (psi) η1 η2 

55,07 84,20 % 78,48 % 

156 36,68 % 34,02 % 

 

Tabela 8 –  Eficiência volumétrica (de líquido) com GVF = 20% e 400 rpm. 

ΔP (psi) η1 η2 

55,07 60,62 % 56,04 % 

113,46 44,36 % 41,02 % 

120 42,10 % 38,92 % 

156 24,93 % 23,06 % 

165 20,47 % 18,93 % 

 

Tabela 9 - Eficiência volumétrica (de líquido) com GVF = 50% e 400 rpm.  

ΔP (psi) η1 η2 

68,26 43,05 % 39,80 % 

113,46 36,26 % 33,53 % 

137 14,58 % 13,48 % 
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Comparando os resultados das Tabelas 7, 8 e 9 pode ser observada que a afirmação 

de Olivet (2002) e Gamboa et al. (2002) é verdadeira: A eficiência volumétrica de fato 

diminui com o aumento da fração volumétrica de gás, independente da definição de eficiência 

aplicada. 

A diferença entre as duas formas de se avaliar a eficiência volumétrica é notória, com 

diferenças da ordem de 6%, dependendo do gradiente de pressão sobre a bomba. Os valores 

obtidos para a eficiência volumétrica com a fórmula dada pela equação (42) são sempre 

menores do que os obtidos empregando-se a vazão avaliada pelo CFX para ΔP = 0 como 

vazão teórica, visto que a mesma calculada pela equação (42) é maior do que a obtida 

computacionalmente.  

Analisando agora a influência da rotação do rotor sobre a eficiência volumétrica da 

bomba (baseada na vazão total), foram comparados casos para 200, 300 e 400 rpm, mantendo-

se a mesma fração volumétrica de gás (GVF =  20%) em função do gradiente de pressão. O 

resultado está mostrado na Figura 26 abaixo: 

 

 

Figura 26 –  Eficiência Volumétrica vs. Gradiente de Pressão,  

para diferentes velocidades do rotor  e GVF = 20%. 
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Os resultados apresentados na Figura 26 ilustram a validação dos resultados 

numéricos pela comparação com os resultados experimentais, e reafirmam a aplicabilidade do 

modelo homogêneo aplicado na simulação dos casos desta seção. Como pode ser observado, 

quando diminui-se a velocidade do rotor, diminui-se a eficiência volumétrica da bomba. Em 

outras palavras, há uma diminuição na vazão teórica acompanhada de uma diminuição 

gradativa da vazão da bomba à medida que aumenta-se o gradiente de pressão. Esse efeito é 

mais acentuado à medida que diminui-se a rotação do rotor. 

As mesmas afirmativas realizadas, no que diz respeito ao comportamento de 

convergência do método numérico, quando ilustrando os resultados para a vazão volumétrica, 

são extendidas para o comportamento de cálculo da eficiência volumétrica para baixas 

rotações na bomba. 

 

4.6 Potência 

Quando é realizado o estudo de bombas, além da eficiência, a potência é outra 

importante variável. A potência interna da BCP, quando trabalhando com escoamentos 

multifásicos, é consumida em potência hidráulica da fase líquida (WH), potência de 

compressão da fase gasosa (WC), perdas de potência por escorregamento (Ws) e perdas de 

potência por atrito (WF). Esta última variável não é avaliada no presente trabalho. De acordo 

com Olivet (2002), essas variáveis são definidas como: 

 

H TW Q P 
 

(44)

  

S TW S P 
 

(45)

  

ln saída
C gas entrada
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W Q P
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(46)

  

 

Na Figura 27 estão representados os resultados obtidos para as potências consumidas 

pela BCP em função do gradiente de pressão, assumindo-se modelo homogêneo para 

escoamento multifásico, fração volumétrica de gás de 20% e 400 rpm. As vazões empregadas 

nas definições foram as totais. 
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Figura 27 –  Potência consumida na BCP vs. Gradiente de Pressão . GVF = 20% e 400 rpm.  

 

O comportamento experimental ilustrado na figura acima é fielmente reproduzido 

para os três tipos de potência consideradas e demonstram que a potência de compressão do 

gás representa aproximadamente 10% da potência consumida pelos demais fluidos, de acordo 

com Olivet (2002). 

Um fato que merece destaque é o fenômeno que ocorre no gradiente de pressão de 

aproximadamente 120 psi. Observando as Figuras 24 e 26, vê-se que a taxa de 

escorregamento (para a fração de gás de 20%) cresce de forma acentuada a partir desse ponto. 

Extendendo a análise para a Figura 27, observa-se que o pico de potência hidráulica ocorre 

aproximadamente nesse mesmo gradiente de pressão, ponto também a partir do qual a perda 

de potência por escorregamento passa a crescer de forma mais acentuada.  
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5 Conclusões e Propostas Futuras 

 

Um modelo computacional para o escoamento multifásico no interior de uma BCP 

com estator metálico foi implementado. Os resultados obtidos foram validados em relação a 

experimentos realizados com uma BCP semelhante à modelada. A complexidade na resolução 

deste tipo de escoamento foi detalhada, assim também como as dificuldades encontradas com 

algumas condições do escoamento. 

A abordagem Euleriana-Euleriana foi utilizada e os resultados para os modelos 

homogêneo e não-homogêneo foram comparados. Os resultados preliminares mostram a 

necessidade de se estudar em maior profundidade a utilização do modelo não-homogêneo 

nesse tipo de escoamento. O papel do modelo de turbulência foi esclarecido com toda a 

modelagem, e se mostrou como de fundamental importância para o modelo, o que será levado 

em consideração quando o presente modelo for expandido no futuro para situações mais 

gerais de escoamento multifásico. Por exemplo, para altas frações volumétricas de gás (80%, 

por exemplo) não se foi capaz de se obter resultados com o modelo computacional 

desenvolvido. Obviamente, maiores estudos sobre convergência numérica de malha deve ser 

ainda estudado em maior detalhe. 

Por outro lado, o modelo homogêneo foi satisfatoriamente aplicado para resolver o 

escoamento multifásico na BCP com frações de gás de 20% e 50%. Resultados validados com 

dados experimentais para distribuição de pressão, vazão volumétrica, escorregamento, 

potência e eficiência volumétrica foram obtidos.  

A vazão volumétrica da BCP, a taxa de escorregamento e potências consumidas são 

apresentadas com uma pequena de diferença em relação aos experimentos para frações 

volumétricas de gás de 20%. Os resultados para a eficiência volumétrica da bomba 

confirmaram as declarações de Gamboa et al. (2002) e Olivet (2002), em que a eficiência da 

bomba decresce com o aumento da fração volumétrica de gás e diminuição da velocidade do 

rotor. Os resultados foram validados para velocidades de 200, 300 e 400 rpm. 

Apesar das diferenças numéricas apresentadas, erros experimentais certamente estão 

presentes nos dados de Gamboa et al. (2002) e Olivet (2002), no entanto, não foram por eles 

disponibilizados. Não obstante, o presente modelo constitui-se numa primeira tentativa de se 

implementar um modelo computacional tridimensional transiente para o escoamento 
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multifásico no interior de uma BCP, e significa o primeiro passo na modelagem multifásica 

deste meio de elevação de petróleo, cada vez mais aplicado em poços terrestres. 

Para trabalhos futuros, é sugerido o desenvolvimento mais detalhado do modelo de 

escoamento multifásico com frações de gás de 50% e 80%, tal como testado 

experimentalmente por Gamboa et al. (2002) e Olivet (2002). Estudos sobre a qualidade das 

malhas empregadas devem ser realizados com maior profundidade, avaliando-se não apenas a 

razão de aspecto de seus elementos, mas também o número de Courant do escoamento, um 

outro parâmetro chave na análise de convergência numérica em problemas transientes. Outros 

modelos de turbulência devem também ser estudados tendo em vista as características 

intrísecas de recirculação e rotação do fluido, as quais não estão bem caracterizadas em todos 

os modelos de turbulência.  

O modelo não-homogêneo de escoamento multifásico deve ser explorado para que 

uma melhor descrição da dinâmica da fase gasosa seja alcançada. Um modelo de gás real 

também deve ser testado em futuras simulações. Efeitos de transferência de calor, como 

estudado por Bratu (2005), devem também ser incluídos. 

Finalmente, espera-se que o presente modelo também possa ser extendido para BCPs 

com interferência. Para isso faz-se necessário a aplicação de algum modelo de interação 

fluido-estrutura, tal como aquele desenvolvido por Almeida (2010), para modelar as 

interações entre o estator elastomérico e o escoamento multifásico. 
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