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RESUMO 

 

Quando o reservatório não possui energia suficiente para elevar os fluidos à superfície ou 

quando a vazão de surgência não é economicamente viável, faz-se necessário a instalação de 

métodos de elevação artificial. Nestes estão inclusos aqueles denominados de bombeados, que 

se valem da instalação de uma bomba de subsuperfície no fundo do poço. Devido ao princípio 

de funcionamento destas bombas, elas apresentam redução de performance quando succionam 

gás livre advindo do reservatório. Isso justifica a completação destes poços sem a utilização de 

packer e com separadores de gás na sucção das bombas, de forma a redirecionar parte do gás 

livre para o espaço anular. O gás separado é então transferido à linha de surgência através de 

uma válvula de retenção, que permite sua passagem sempre que a pressão de revestimento for 

maior do que a da linha. No entanto, em muitos casos a pressão de linha é alta, fazendo com 

que o gás seja aprisionado no anular, elevando a pressão de revestimento e reduzindo a 

submergência destas bombas. Nos casos mais críticos, quando o reservatório já encontra-se 

depletado, a pressão de revestimento compreende parcelas significativas da pressão de fluxo de 

fundo, de forma que o nível de líquido pode atingir a sucção das bombas, tornando a produção 

instável ou, muitas vezes, inviabilizando-a. Este trabalho, portanto, se propõe a estudar uma 

possível solução para este problema, advinda de uma colaboração entre Petrobras e UFRN: a 

instalação de ejetores na linha de surgência. Ejetores são equipamentos que se utilizam da 

energia de um fluido, denominado de fluido motriz, para aspirar ou succionar outro, 

denominado de secundário. Nesta aplicação, a própria produção do poço de petróleo seria 

utilizada para aspirar o gás do anular. Ao longo do texto, é desenvolvida uma modelagem 

matemática simplificada para fins de análise de performance e dimensionamento destes 

ejetores, onde foram utilizados os princípios da conservação de massa, momento e energia em 

cada seção do ejetor. Este modelo foi verificado e ajustado através da fluidodinâmica 

computacional utilizando o software CFX da empresa ANSYS, versão 16.0. Por fim, a 

influência de um ejetor na linha de surgência de um poço que opera por Bombeio Centrífugo 

Submerso é analisada através de análise nodal, onde foi possível demonstrar que sua instalação 

permite um aumento da vazão de produção do poço quando este é equipado com variador de 

frequência, mantendo inalterada a submergência. 

Palavras-Chaves: métodos de elevação artificial, bombeados, submergência, anular, pressão 

de revestimento, ejetor, CFX, análise nodal, Bombeio Centrífugo Submerso. 
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ABSTRACT 

 

When the reservoir doesn’t have enough energy to raise the fluids to the surface or when its 

natural flow rate isn’t economically viable, artificial lift methods are required. Among these 

there are those that are called pumping methods, which rely on bottomhole pumps. Because of 

their working principle, the performance of these pumps decrease when free gas is ingested. 

Therefore, sometimes gas separators are installed upstream of the pump in order to redirect 

some of the gas to the annulus, and the completion is made without a packer. The annulus and 

the production line are connected via a check valve, allowing gas flow from the annulus to the 

production line whenever the casing pressure is higher than the wellhead pressure. However, in 

some cases the wellhead pressure is high enough, causing the gas to get trapped in the annulus, 

increasing casing pressure and therefore reducing pumps’ submergence. In the worst case 

scenario, when the reservoir is depleted, the casing pressure comprises significant part of the 

bottomhole pressure. When this is the case, the fluid level become very close to the suction 

ports, provoking flow instabilities or, in some cases, making it unfeasible. This dissertation 

intends to study one possible solution to this problem, which came about as part of a partnership 

between Petrobras and UFRN, which is the installation of an ejector in the production line. 

Ejectors are devices that utilizes the energy of a motive fluid in order to suck a secondary one. 

In this particularly application, the well’s own production is used to suck the separated gas from 

the annulus. Throughout the text, a simplified mathematical model is developed in order to 

conduct performance analysis and design by using the basic principles of conservation of mass, 

momentum and energy for control volumes. This model was verified with the aids of 

computational fluid dynamics, where the software CFX from ANSYS version 16.0 was utilized. 

Finally, ejector’s influence on an well equipped with an Electrical Submersible Pump is 

discussed utilizing nodal analysis, where it was shown that it’s possible to increase flow rate 

when a Variable Speed Drive (VSD) is available, maintaining the same submergence. 

 

Keywords: artificial lift methods, pumping, submergence, annulus, casing pressure, ejector, 

CFX, nodal analysis, Electrical Submersible Pump. 
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SUBSCRITOS 

 

1: fluido motriz ou primário 

2: fluido secundário ou aspirado 

3: mistura dos fluidos primário e secundário 

𝑖,𝑜,𝑠,𝑡,𝑑: localizações no interior do ejetor (ver Figura 1.1) 

𝑚: propriedade avaliada para mistura homogênea 

𝑘: propriedade avaliada para uma fase genérica 

𝑙: propriedade avaliada para o líquido 

𝑔: propriedade avaliada para o gás 

𝑟𝑒𝑓: variável avaliada em uma condição de referência 

𝑡𝑝: bifásico 

𝑠𝑝: monofásico 

𝑤: água 

𝑣𝑖𝑠𝑐: líquido viscoso 

 

NOMENCLATURA 

 

𝐴: área de seção transversal 

𝑎: razão entre as áreas da garganta e do difusor  

𝑏: razão entre as áreas do bocal e da garganta 

𝐵: fator volume formação 

𝐶𝑞, 𝐶𝜂, 𝐶ℋ: fatores de correção para a vazão, eficiência e head para fluidos viscosos 

𝑐𝑝: calor específico 

𝑐: razão entre as áreas da saída sucção e do bocal  
𝐶𝐷: coeficiente de arraste 

𝑑: densidade 

𝐷: diâmetro da tubulação 

𝐸𝑄𝑀: erro quadrático médio 

𝐸𝑚: energia total de um sistema composto por uma mistura homogênea 

ℯ𝑚: energia total específica da mistura 

𝐸𝑘: transferência interfacial de calor para a fase 𝑘 

𝑭: vetor força externa resultante 

𝑓: frequência de bombeio 

𝒈: campo gravitacional de módulo 𝑔 

𝐻: hold-up 

ℋ: head 

𝒽: entalpia específica total 

ℎ: espessura do reservatório 

𝕀: matriz identidade 

𝐽: índice de produtividade 

𝐾𝑏, 𝐾𝑔, 𝐾𝑑: coeficientes de perda do bocal, garganta e do difusor 

𝑘: permeabilidade absoluta do meio poroso 

𝐿: comprimento da tubulação 

∆𝐿𝑛: comprimento do n-ésimo trecho de uma tubulação dividida em N trechos 

𝑀𝑘: transferência interfacial de momento para a fase 𝑘 
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𝑀𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒: força de arraste por unidade de volume 

�̇�: vazão mássica 

𝑀: número de realizações utilizadas em um procedimento de média no conjunto 

𝓃: número do ejetor 

𝑛: número da bomba a jato definido por CUNNINGHAM (1974) 

𝑛𝑓: número de fases 

𝒏: versor normal a uma superfície 

𝑝: pressão 

𝑞𝑠𝑐: vazão volumétrica nas condições padrão 

𝑞: vazão volumétrica in-situ 

�̇�: taxa de transferência de calor 

𝓆: transferência de calor 

𝑅: constante do gás 

RGO: razão gás-óleo 

𝑅𝑠: razão de solubilidade do gás no óleo 

𝒓: vetor posição de módulo 𝑟 

𝑟𝑘: fração volumétrica da fase 𝑘 

𝑟𝑤 , 𝑟𝑒: raio do poço e de drenagem 

𝓈 : entropia específica  

𝒮: submergência da bomba de subsuperfície 

𝑡: tempo 

𝒯𝑚: propriedade extensiva genérica da mistura 

𝓉𝑚: propriedade intensiva genérica da mistura 

𝑇: temperatura 

𝑼: vetor velocidade de módulo 𝑈 

𝓊𝑚: energia interna específica da mistura 

𝑣: razão de velocidades definido por CUNNINGHAM (1974) 

𝓋: razão de velocidades 

𝑉: volume 

�̇�: taxa de realização de trabalho 

𝑋𝑘: função indicadora de fase 

𝑥: qualidade da mistura 

𝑍: head cinético do fluido motriz 

𝓏: fator de compressibilidade para o gás real 

 

 

LETRAS GREGAS 

 

𝝉: tensor de tensões viscosas 

𝝉𝑤: tensão cisalhante na parede da garganta 

𝛼: fração de vazios 

𝜗: razão gás líquido local 

𝜆: hold-up sem escorregamento 

𝜉: razão de expansão ou compressão 

𝜈: razão entre as velocidades do fluido aspirado e motriz na entrada da garganta 

𝜐: viscosidade cinemática 

𝜇: viscosidade dinâmica 

휂: eficiência energética do ejetor 
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휂𝑝: eficiência hidráulica da bomba centrífuga 

𝜖: perdas irreversíveis de calor 

휀: perdas irreversíveis de calor por unidade de massa 

𝜌: massa específica  

𝜚: peso específico 

휃𝑏: ângulo incluso do bocal 

휃𝑑: ângulo incluso do difusor 

𝜙: razão entre vazões volumétricas 

Γ𝑘: taxa de geração/destruição de massa da fase 𝑘 

Ψ: razão entre os hold-ups de gás e de líquido na entrada da garganta 

휁𝑘: energia cinética turbulenta da fase 𝑘 

𝛾: razaõ entre as massas específica do gás aspirado e do fluido motriz na entrada da garganta 

𝜅: condutividade térmica 

Φ: índice de Turpin 
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1 Introdução geral 

 

1.1 Problemática 

 

Durante a vida produtiva de um poço de petróleo, em algum momento faz-se necessário 

o uso de métodos de elevação artificial. Dentre estes métodos, estão inclusos aqueles 

denominados de pneumáticos, que se valem de uma forma ou de outra da injeção de gás na 

coluna de produção, e aqueles denominados de bombeados, que se valem da instalação de uma 

bomba de subsuperfície no fundo do poço. Dentre os métodos bombeados, destacam-se o 

Bombeio Mecânico por Hastes (BM), o Bombeio Centrífugo Submerso (BCS) e o Bombeio por 

Cavidades Progressivas (BCP). Devido ao princípio de funcionamento destas bombas, em todas 

elas a presença de gás livre em sua sucção compromete sua performance, o que torna a razão 

gás-líquido de um poço restrição importante para a aplicação destes métodos. 

No caso do BM, tem-se uma redução da eficiência volumétrica de enchimento de 

líquido na camisa da bomba, que pode acarretar em diversos problemas, como por exemplo o 

bloqueio ou interferência por gás. No BCP, o gás ocupa parte das cavidades que poderiam ser 

preenchidas pelo líquido, podendo causar danos, por exemplo, no elastômero do estator devido 

ao superaquecimento gerado pelo atrito entre o rotor e a borracha. E por último, no caso do 

BCS, há o efeito da degradação do head. Tais efeitos adversos justificam a completação destes 

poços sem a utilização de packer e com separadores de gás, de forma a redirecionar parte do 

gás livre na sucção da bomba para o espaço anular, evitando assim que o mesmo seja bombeado. 

Por questões ambientais e de segurança, o anular deve ser mantido fechado (sem 

conexão com a superfície), de forma a impedir a surgência dos fluidos através desta região, que 

se torna possível devido a não instalação do packer. Desta forma, se nenhuma medida fosse 

tomada, o gás separado se acumularia no espaço anular, pressurizando o revestimento e 

reduzindo a submergência da bomba. Por causa disto, e também pelo fato do gás possuir valor 

econômico, busca-se redirecioná-lo a linha de surgência para que possa ser enviado as 

facilidades de separação juntamente com a produção do poço. Esta conexão é realizada através 

de uma válvula de retenção que permite fluxo de gás apenas do anular para a linha, sempre que 

a pressão de revestimento, 𝑝𝑟𝑒𝑣, for superior à da linha de surgência, 𝑝𝑤ℎ . Um esquema de 

completação destes tipos de poços está representado na Figura 1.3a. 
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No entanto, em poços com alta pressão de linha, a pressão necessária de revestimento 

para que haja abertura da válvula torna-se elevada. O gás então fica aprisionado e se acumula, 

pressurizando o espaço anular. A pressurização cessa quando a válvula se abre, isto é, quando 

𝑝𝑟𝑒𝑣 ≅ 𝑝𝑤ℎ. No entanto, em casos onde a válvula apresenta mal funcionamento ou quando a 

quantidade separada de gás é demasiada, a perda de carga pode ser significativa neste 

equipamento. 

O efeito do aumento da pressão de revestimento é a redução da submergência da bomba, 

que é definida como a altura da coluna de líquido acima da mesma. De maneira simplificada, 

desconsiderando a presença do gás no anular e em regime permanente, esta é dada por: 

(2.1.1) 𝒮 =
𝑝𝑤𝑓 − 𝑝𝑟𝑒𝑣

𝜚𝑙
 (1.1.1) 

Onde 𝒮 é a submergência da bomba, 𝑝𝑤𝑓  a pressão de fluxo de fundo e 𝜚𝑙 o peso 

específico do líquido no anular.  

A submergência da bomba de subsuperfície é um indicativo do aproveitamento do 

potencial produtivo do reservatório. Isto porque ela depende fortemente da pressão de fluxo de 

fundo, que é equilibrada pela coluna de líquido no anular. Quando é demasiadamente elevada, 

indica que a contrapressão no reservatório é alta, resultado do subdimensionamento do sistema 

de elevação, que não foi capaz de reduzir a pressão de fluxo de fundo de maneira eficiente. De 

maneira contrária, submergências muito baixas podem indicar superdimensionamento do 

sistema. Quando isto ocorre, principalmente em poços de alta razão gás-líquido, o aumento da 

admissão de gás pela bomba atrelada à redução da pressão de fluxo de fundo pode aumentar a 

níveis que prejudicam a eficiência de bombeio, acarretando na redução de sua vida útil ou, até 

mesmo, na inviabilização da produção. Na prática, procura-se operar com o menor valor 

possível de submergência, respeitando ainda as limitações dos equipamentos e buscando a 

sustentabilidade da produção. 

Desta forma, a redução da submergência devido única e exclusivamente a pressurização 

do espaço anular representa, de certa forma, uma perda do potencial produtivo do reservatório. 

Tal perda pode ser representada pela diferença entre a submergência que haveria caso a pressão 

de revestimento fosse nula e a real de operação. Os casos mais críticos dizem respeito a 

reservatórios já depletados, onde a pressão de revestimento pode compreender parcelas 

significativas da pressão de fluxo de fundo. Nestas situações, o nível de líquido pode atingir ou 

chegar muito próximo à sucção das bombas. Quando isto ocorre, a operação pode-se tornar 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo I: Introdução geral 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 4 

  

instável, pois o próprio gás separado para o anular pode vir a adentrar na bomba, forçando 

muitas vezes a parada da produção.  

Nos últimos anos a Petrobras tem investido em pesquisa e desenvolvimento no que tange 

a possíveis soluções para os problemas citados anteriormente. Duas propostas estão atualmente 

em estudo: a utilização de compressores de linha e de ejetores de superfície. Embora em geral 

sejam equipamentos mais eficientes do que os ejetores, os compressores possuem diversas 

desvantagens, tais quais: maior custo inicial, complexidade das instalações (requerendo a 

presença de operadores especializados), sensibilidade à presença de líquido, presença de partes 

móveis (que reduz a robustez do equipamento) e a necessidade de uma fonte de energia. Além 

disto, por ser um equipamento oneroso, está sujeito a furtos e a outros atos de vandalismo. Por 

estas razões, o estudo da aplicação de ejetores de superfície se apresenta como uma alternativa 

interessante por ser um equipamento mais simples, barato e de maior confiabilidade, razão pela 

qual será o objeto de estudo desta dissertação. 

 

1.2 Ejetores e aplicação sugerida 

 

Ejetores são equipamentos utilizados para induzir um fluido secundário através da 

transferência de momento e energia fornecida por um jato de alta velocidade de um fluido 

primário ou motriz. Estes podem ser operados por fluidos incompressíveis, sendo comumente 

denominados de bombas a jato, e compressíveis, quando são chamados de ejetores (LIAO, 

2008). No entanto, este trabalho utilizará a terminologia ejetor de maneira genérica. Por 

apresentarem flexibilidade nos tipos de fluidos utilizados (o primário não necessariamente 

precisa ser igual ao secundário), juntamente com o fato de possuírem geometria simples, 

ausência de partes móveis e não precisarem de acionamento elétrico ou mecânico, ejetores 

apresentam-se como equipamentos robustos, de alta confiabilidade e de baixo custo (CASTRO, 

2010). Ejetores são equipamentos geralmente compostos de quatro seções: bocal convergente, 

câmara de sucção, câmara de mistura (garganta) e difusor, como mostra a Figura 1.1, embora 

sua geometria possa variar a depender da aplicação. 

Seu princípio de funcionamento é baseado na transferência de energia do fluido primário 

para o secundário. Este primeiro adentra no ejetor a uma pressão elevada 𝑝𝑖 através do bocal e, 

devido à redução da área de seção transversal, acelera, processo este que consiste na conversão 

de entalpia em energia cinética, saindo em forma de jato a uma pressão 𝑝𝑜 < 𝑝𝑖. A zona de 

baixa pressão criada na saída bocal é o que impele o fluido secundário para o interior do ejetor 
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através da sucção. Este então é arrastado e acelerado para o interior da garganta devido ao 

trabalho viscoso realizado pelo fluido motriz (ESDU 85032). 

 

Figura 1.1. Esquema de ejetor mostrando suas principais seções. 

 

No interior da garganta ocorre um processo turbulento de mistura entre as duas correntes 

de fluido, propiciando transferência de energia e momento do fluido motriz para o fluido 

secundário. Durante a mistura, há alguma recuperação de pressão (𝑝𝑡 > 𝑝𝑜), mas esta vem 

acompanhada de perda de energia cinética, denominada de perdas por mistura. A mistura que 

deixa a garganta então é direcionada a um difusor, que possui área de seção transversal 

crescente. Este então converte energia cinética em entalpia, de tal forma que os fluidos deixam 

o ejetor a uma pressão 𝑝𝑑 > 𝑝𝑡.  A Figura 1.2 mostra perfil de pressão teórico típico esperado 

para ejetores. 

 

Figura 1.2. Perfil de pressão teórico para ejetores. 

 

Ejetores não são equipamentos desconhecidos da indústria do petróleo. Têm sido 

utilizados, por exemplo, para aumentar a produção de poços de gás e de óleo de baixa pressão 
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(funcionando como método de elevação artificial), para melhorar a eficiência de sistemas de 

gás-lift e de compressores, prevenir problemas de liquid loading em poços de gás maduros, 

dentre várias outras. Uma revisão das principais aplicações de ejetores na indústria de petróleo 

juntamente com estudo de casos pode ser encontrada em PEERAN; BEG; SARSHAR (2013). 

Na aplicação sugerida neste trabalho, a Figura 1.3b mostra qual seria o modo de 

instalação destes ejetores no poço juntamente com sua influência esperada em alguns 

parâmetros operacionais importantes. O ejetor seria instalado na linha de surgência e conectado 

ao poço de duas maneiras: através da linha, por onde receberia a produção do poço, e pelo 

anular, por onde aspiraria o gás separado. Assim, o fluido motriz seria a própria produção do 

poço, e o secundário o gás separado. A ideia é utilizar a própria energia do poço para reduzir 

os efeitos negativos do aprisionamento do gás no espaço anular.  

 

Figura 1.3. Esquema de poço de petróleo a) produzindo com método de elevação bombeado; b) 

produzindo com método de elevação bombeado e ejetor. 

 

A retirada do gás do anular seria acompanhada da redução de pressão de revestimento, 

de 𝑝𝑟𝑒𝑣 para 𝑝𝑟𝑒𝑣
′  com consequente aumento de submergência de 𝒮 para 𝒮′. Como o ejetor é 

composto por seções de pequena seção de área transversal (como bocal e garganta), espera-se 

também um aumento de pressão de cabeça, de 𝑝𝑤ℎ para 𝑝𝑤ℎ
′ , de maneira similar à restrição 

imposta por chokes de superfície.  
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Quanto à vazão de produção 𝑞, acredita-se que o ejetor poderá aumentá-la de duas 

maneiras, a depender das condições operacionais vigentes. Na primeira, caracterizada por 

bombas que operam com o nível de líquido muito próximo de sua sucção, o aumento de 

submergência pode reduzir a instabilidade da produção, fazendo com que esta ocorra de 

maneira contínua e mais eficiente. Neste caso, a instalação do ejetor por si só seria responsável 

pelo aumento da vazão. No entanto, este efeito é mais difícil de ser previsto pelos métodos 

convencionais de análise. Já a segunda diz respeito a sistemas de bombeio que são obrigados a 

produzir aquém de seu potencial de forma a garantir um valor mínimo de submergência que 

não comprometa sua performance. Nestas situações, o ganho de potencial produtivo associado 

a despressurização do anular pode ser aproveitado através do aumento da frequência de 

bombeio. A melhor maneira de se fazer isto seria ajustar a rotação do motor de modo a manter 

a submergência idêntica àquela inicial. Ao se fazer isto, estar-se-ia efetivamente produzindo 

uma quantidade adicional de óleo equivalente à redução da pressão de revestimento. Este efeito 

é mais fácil de ser previsto, razão esta pela qual foi analisado no Capítulo VI desta dissertação. 

 

1.3 Objetivos e organização do trabalho 

 

 Esta dissertação se propôs a desenvolver uma modelagem matemática simplificada para 

análise de performance e dimensionamento de ejetores que utilizam a produção de um poço de 

petróleo para aspirar gás, já que nada fora encontrado na literatura a respeito deste tema. Ainda, 

buscou-se validar e ajustar o modelo desenvolvido através de fluidodinâmica computacional (já 

que não há relato de dados experimentais na literatura) onde utilizou-se o software CFX da 

empresa ANSYS, versão 16.0. Por fim, o acoplamento entre o poço e o ejetor foi estudado 

através da metodologia da análise nodal, onde tentou-se compreender como sua instalação na 

linha de surgência pode influenciar nos parâmetros operacionais mais relevantes de um poço 

de petróleo que opera pelo método do BCS. 

O texto está estruturado em seis capítulos, além deste introdutório. No Capítulo II será 

apresentada a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos demais aspectos deste 

trabalho, abordando os conceitos da fluidodinâmica computacional, dos métodos de análise 

para escoamento multifásico em tubulações utilizados neste trabalho, da teoria da análise de 

sistemas e, por fim, dos fundamentos do Bombeio Centrífugo Submerso. O Capítulo III aborda 

o estado da arte dos desenvolvimentos na modelagem de ejetores multifásicos, fazendo um 

apanhado geral nos trabalhos considerados mais relevantes para esta dissertação. No Capítulo 
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IV é desenvolvida em detalhe a modelagem matemática para ejetores que se utilizam da 

produção de um poço de petróleo para aspirar um gás, abordando as premissas simplificadoras 

e discussões a respeito das equações deduzidas. No Capítulo V o modelo é verificado e ajustado 

através de fluidodinâmica computacional. Também é realizada uma breve discussão a respeito 

do efeito do escorregamento na performance do ejetor. No capítulo VI é realizado um estudo 

de caso de um poço que opera por BCS, analisando a influência do ejetor nos parâmetros 

operacionais mais relevantes. Toda a metodologia utilizada para realização dos cálculos 

envolvendo a análise nodal é abordada. Por fim, no Capítulo VII, as principais conclusões são 

apresentadas, juntamente com recomendações para trabalhos futuros.
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2 Aspectos teóricos 

 

Este capítulo procura fornecer ao leitor o embasamento teórico necessário para 

compreensão dos demais aspectos deste trabalho. Inicialmente, será discutido de maneira 

qualitativa do que se trata o ramo da fluidodinâmica computacional, para em seguida adentrar 

nas formulações matemáticas utilizadas para as simulações em CFD e para o desenvolvimento 

do modelo neste trabalho. Por fim, os fundamentos da teoria da análise de sistemas de produção 

de poços de petróleo são abordados, juntamente com o princípio de funcionamento e 

particularidades do método de elevação por Bombeio Centrífugo Submerso. 

 

2.1 Fluidodinâmica computacional 

 

O primeiro cientista a desenvolver equações para o comportamento dos fluidos foi 

Leonard Euler, considerado um dos fundadores da hidrodinâmica. Porém, foi no século XIX 

que estas descrições matemáticas ganharam força nos trabalhos pioneiros dos franceses Claude 

Navier (1822), Simeon Poisson (1829) e do inglês George Stokes (1845), surgindo assim as 

famosas equações de Navier-Stokes (FORTUNA, 2000). Tais equações, que expressam os 

princípios de conservação de massa, momento e energia em um volume de controle 

infinitesimal são descritas, segundo WARSI (2006), respectivamente por: 

(2.1.1) 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝜌𝑼) = 0 (2.1.1) 

 
𝜕(𝜌𝑼)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝜌𝑼𝑼) = −∇𝑝 + ∇ ⋅ 𝝉 + 𝜌𝒈 (2.1.2) 

 
𝜕(𝜌𝒽)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝜌𝒽𝑼) = −∇ ⋅ 𝓺 + ∇ ⋅ (𝑼 ⋅ 𝝉) + 𝜌𝒈 ⋅ 𝑼 +

𝜕𝑝

𝜕𝑡
 (2.1.3) 

Onde 𝜌 é a massa específica do fluido, 𝑼 o campo de velocidades, 𝑝 a pressão, 𝝉 o tensor 

de tensões viscosas, 𝒈 o campo gravitacional, 𝓺 a taxa de transferência de calor e 𝒽 a entalpia 

específica total. O conjunto das três equações acima possui seis incógnitas: 𝑝, 𝜌, 𝑼, 𝓺, 𝒽 e 𝝉, 

necessitando de três equações adicionais para fechar o sistema de equações. As variáveis 𝜌 e 𝒽 

são expressas em função da pressão e temperatura através equações de estado, e 𝓺 em termos 

de um modelo de transferência de calor. Por exemplo, para a condução de calor tem-se: 

 𝓺 = −𝜅∇𝑇 (2.1.4) 
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Onde 𝜅 é a condutividade térmica e 𝑇 o campo de temperatura. Já o tensor de tensões 

viscosas depende da reologia do fluido, e para o caso de fluidos newtonianos é expresso por: 

 𝝉 = 𝜇[∇𝑼 + (∇𝑼)𝑇] −
2

3
𝕀∇ ⋅ 𝑼 (2.1.5) 

Onde 𝜇 é a viscosidade do fluido e 𝕀 a matriz identidade. Assim, reduz-se o problema a 

apenas três incógnitas: 𝑝, 𝑼 e 𝑇. O conjunto das Equações (2.1.1) à (2.1.3) são classificados 

como equações diferenciais parciais não lineares. Atualmente, não há uma metodologia 

matemática que permita a integração direta das equações de Navier–Stokes, impedindo a 

obtenção de soluções analíticas, a menos de alguns poucos casos relativos a sistemas 

simplificados, onde alguns podem ser encontrados SCHLICHTING (1979). 

Muitos dos problemas enfrentados no dia a dia das engenharias envolvem problemas 

físicos complexos de escoamento que não possuem soluções analítica pelas equações de Navier-

Stokes e nem permitem a construção de modelos simplificados. A alternativa é a solução 

numérica destas equações através de metodologias matemáticas que procuram aproximá-las por 

equações algébricas de solução mais fácil, cujas técnicas mais utilizadas são os das diferenças 

finitas, elementos finitos e volumes finitos (LOMAX; PULLIAM; ZINGG, 2004). A 

formulação contínua das equações governantes é então substituída por uma formulação 

discreta, de forma que as equações são resolvidas em uma região (domínio) composta por um 

número finito de nós, que delimitam vários volumes de controles ou subdomínios, onde as 

equações de conservação são satisfeitas. Com o advento da computação digital nos anos 50, 

estes procedimentos, resumidos na Figura 2.1, puderam ser inseridos em rotinas 

computacionais, surgindo assim o ramo da fluidodinâmica computacional.  

 

Figura 2.1. Procedimento de solução numérica para problemas de fluidos. 

 

Fonte: Fortuna (2000). 
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A fluidodinâmica computacional ou CFD (do inglês, Computational Fluid Dynamics) 

consiste da análise de sistemas envolvendo fluxo de fluidos, transferência de calor e outros 

fenômenos associados a escoamento (reações químicas, turbulência, etc.) através de simulações 

computacionais (VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995). É uma técnica bastante poderosa 

que abrange uma ampla gama de aplicações industriais e não industriais e que se utiliza de 

conhecimentos de diversas áreas como física, engenharia, ciência da computação e matemática 

para propiciar a modelagem de fenômenos de fluxo. 

Os primeiros vestígios da técnica CFD remontam às tentativas iniciais de resolução 

numérica das equações de Euler a fim de prever o efeito de ondas de choque advindas da 

explosão de bombas no início da Guerra Fria. De fato, estes esforços impulsionaram o 

desenvolvimento de computadores digitais que seriam denominados mais tarde de 

supercomputadores (MCDONOUGH, 2007).  A partir dos anos 60, com o desenvolvimento 

progressivo da força computacional, houve a integração das ferramentas CFD com a indústria 

(inicialmente aeroespacial) e atualmente, no século XXI, a fluidodinâmica computacional tem-

se tornado componente vital de pesquisa e desenvolvimento de várias empresas, sendo 

encontrada na forma de códigos comerciais (CFX, FLUENT, STAR-CD, PHOENICS, etc.) 

O seu crescimento justificou-se por uma série de vantagens que possuem em relação a 

metodologias puramente experimentais (VERSTEEG e MALALASEKERA, 1995), a saber: 

 Redução de custo e tempo (não necessita da construção de linhas de escoamento 

e protótipos, compra de bombas, manômetros, etc.) 

 Maior controle das condições de contorno do sistema (estas são apenas “dados 

de entrada” nos simuladores) 

 Alta capacidade do nível de detalhes dos resultados 

 Possibilidade de estudar sistemas em condições perigosas (estudos de segurança, 

cenários de acidentes, etc.) 

 Facilidade na realização de análises paramétricas (otimização de equipamentos, 

por exemplo), etc. 

Embora seja uma ferramenta poderosa e prática, a fluidodinâmica computacional deve 

ser utilizada com cautela e de maneira criteriosa. Isto por que, segundo SHAWN (1992), estas 

ferramentas são desenvolvidas muitas vezes de maneira genérica ao invés de para um problema 

específico, possibilitando uma ampla gama de possíveis análises a serem realizadas, que 

precisam ser definidas pelo usuário. Desta forma, para garantir a qualidade dos resultados de 
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uma análise CFD, é indispensável um bom entendimento físico prévio do fenômeno que se 

desejar estudar. 

Todo software de CFD estrutura-se em torno de algoritmos numéricos complexos 

capazes de resolver problemas de fluxo. Para facilitar a sua utilização pelo usuário, interfaces 

gráficas interativas são dispostas para propiciar uma experiência computacional intuitiva e 

dinâmica. Desta forma, segundo VERSTEEG e MALALASEKERA (1995), toda ferramenta 

de fluidodinâmica computacional possui três elementos: pré-processador, solver e pós-

processador. 

No primeiro, informa-se os dados de entrada para o problema de fluxo. Este processo 

envolve a definição da região de interesse (domínio), a divisão do domínio em pequenos 

subdomínios ou células (criação da malha computacional), seleção do processo físico e/ou 

químico que será modelado, especificação das propriedades dos fluidos e de condições inicias 

e de contorno apropriadas. O correto entendimento da física do escoamento pelo usuário é 

importantíssimo nesta etapa, pois é aqui onde as características relevantes do sistema modelado 

devem ser informadas, definindo assim as equações governantes. 

Já o solver é responsável pela solução numérica das equações, onde o método dos 

volumes finitos é atualmente o mais utilizado em softwares de CFD. Para o leitor não 

familiarizado com esta técnica, aconselha-se a leitura de PATANKAR (1980).  O procedimento 

realizado pelo solver geralmente consiste em discretizar o sistema de equações através da 

introdução de aproximações para as variáveis de fluxo, transformá-las em um sistema de 

equação algébricas e resolvê-las através de procedimentos matriciais. 

 Por fim, o pós-processador possui a tarefa de fornecer os resultados obtidos pelo solver 

ao usuário de maneira compreensível e intuitiva. Isto é realizado através de uma avançada 

interface gráfica que proporciona diversos recursos, a saber: geração de vetores, curvas de 

contorno, linhas e planos, gráficos, animações dinâmicas, etc. Desta maneira, o usuário é capaz 

de analisar o comportamento de variáveis de interesse de diversas formas, possibilitando um 

maior entendimento físico do escoamento no domínio estudado. Este nível de detalhe 

geralmente não pode ser obtido por metodologias puramente experimentais. 

 

2.2 Equações médias de transporte para escoamentos multifásicos 

 

Uma das maneiras de se abordar o problema multifásico é através de procedimentos de 

média aplicados às equações locais e instantâneas de transporte. Estas são realizadas com o 
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intuito de filtrar as descontinuidades inerentes do escoamento multifásico devido à presença 

das interfaces, de modo que as propriedades médias dos fluidos e variáveis de escoamento 

possam ser tratadas de maneira contínua. Esta hipótese é comumente denominada de hipótese 

fundamental da suavidade dos valores médios. Este procedimento é similar ao que é realizado 

para o tratamento da turbulência (ver, por exemplo, WILCOX (1994)). 

Para ilustrar a motivação por trás do desenvolvimento de equações médias de transporte, 

considere o caso ilustrado na Figura 2.2, onde monitora-se a massa específica 𝜌 ao longo do 

tempo em um ponto fixo do espaço 𝑟0 por onde escoam duas fases distintas e imiscíveis 

(subscritos 1 e 2) separadas por interfaces. As descontinuidades da função devido às mudanças 

de densidade de 𝜌1 para 𝜌2 devem-se a passagem das interfaces por 𝑟0 entre os tempos 𝑡+ e 𝑡−. 

Exatamente nestes instantes de tempo, o módulo da derivada da massa específica em relação 

ao tempo tende a infinito, violando a hipótese de continuidade das propriedades dos fluidos, 

embutida no desenvolvimento das Equações de Navier-Stokes. Nos demais intervalos de tempo, 

porém, a função assume caráter contínuo, sendo portanto diferenciável, de forma que as 

equações de Navier-Stokes são válidas. 

 

Figura 2.2. Registro temporal da massa específica em um ponto fixo do espaço por onde escoam duas fases 

distintas. 

 

Fonte: Modificado de ISHII e HIBIKI (2011). 

  

Neste contexto, as equações de Navier-Stokes monofásicas devem ser escritas para cada 

fase nas regiões do espaço onde há apenas uma fase presente (ver Figura 2.3). Nas regiões onde 

há interfaces, estas são consideradas imateriais (sem massa, de espessura infinitesimal) e 
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condições de salto que expressam os balanços de massa, momento e energia através da interface 

são escritas. Por exemplo, o balanço de massa através da interface é dada pela Equação (2.2.1), 

que expressa o fato de que o fluxo líquido de massa deve ser nulo por não haver acúmulo na 

interface: 

 ∑ 𝜌𝑘(𝑼𝑘 − 𝑼𝑖)

2

𝑘=1

∙ 𝒏𝑘 = 0 (2.2.1) 

Onde 𝜌𝑘  é a massa específica da fase 𝑘, 𝑼𝑘  seu campo de velocidades, 𝑼𝑖 a velocidade 

da interface e 𝒏𝑘  um versor normal que aponta para fora de sua superfície. 

 

Figura 2.3. Volume de controle genérico contendo duas fases imiscíveis separadas por uma interface que 

se move com velocidade 𝑼𝒊. 

 

 

A simulação CFD das equações de Navier-Stokes juntamente com as equações de salto 

é denominada de simulação direta das equações locais e instantâneas. No entanto, a aplicação 

desta metodologia na indústria ainda está longe de se tornar realidade, pois para que os efeitos 

interfaciais sejam “enxergados” faz-se necessário malhas computacionais bastante refinadas, 

exigindo assim um grande esforço computacional. Ainda, algoritmos complexos de seguimento 

de interface devem ser escritos para localizar sua posição em cada instante de tempo (ROSA, 

2012). A aplicação do procedimento de média “filtra” as descontinuidades, sendo representada 

esquematicamente pela linha tracejada na Figura 2.2, de caráter contínuo, reduzindo 

substancialmente o esforço computacional requerido. No contexto das equações médias, a 

ocorrência de uma fase arbitrária 𝑘 é dada pela função indicadora de fase, definida por: 
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 𝑋𝑘 = {
1,   𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑘
0,   𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜             

 (2.2.2) 

Esta função amostra no tempo, no espaço ou no conjunto variáveis de transporte ou de 

escoamento. A média ponderada pela função indicadora de fase de uma função qualquer Φ 

associada a uma fase genérica 𝑘, denotada de Φ𝑘 , é definida por: 

 Φ̿𝑘 =
〈Φ𝑘𝑋𝑘〉

〈𝑋𝑘〉
=

〈Φ𝑘𝑋𝑘〉

𝑟𝑘
 (2.2.3) 

Onde Φ̿𝑘 representa a média ponderada da função Φ𝑘  pela função indicadora de fase e  

〈 〉 representa um procedimento de média integral genérico. O termo no denominador da 

Equação (2.2.3) diz respeito à média da função indicadora de fase, interpretada como a 

probabilidade de ocorrência da fase, tal que: 

 ∑ 𝑟𝑘 = 1

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.2.4) 

Onde 𝑛𝑓 representa o número de fases. Assim, as fases são tratadas como meios 

contínuos que se interpenetram, de forma que em um determinado ponto do espaço podem 

existir mais de uma fase, sendo sua contribuição representada por 𝑟𝑘. Para escoamentos 

compressíveis onde a variação da massa específica é significativa, utiliza-se também um 

procedimento de ponderação baseado na massa, também denominada de média de Favre: 

 Φ̃𝑘 =
〈Φ𝑘𝜌𝑘𝑋𝑘〉

〈𝜌𝑘𝑋𝑘〉
=

〈Φ𝑘𝜌𝑘𝑋𝑘〉

�̿�𝑘𝑟𝑘
 (2.2.5) 

Onde Φ̃𝑘 é a média da função Φ𝑘  ponderada pela massa. Na Equação (2.2.5) foi 

utilizada a Equação (2.2.3) para escrever que 〈𝜌𝑘𝑋𝑘〉 = �̿�𝑘𝑟𝑘. Um dos tipos de procedimento 

de média integral comumente utilizado é a média temporal, definida por: 

 〈Φ𝑘〉𝑇 =
1

∆𝑡
∫ Φ𝑘(𝑟0, 𝑡)

 

∆𝑡

𝑑𝑡  (2.2.6) 

Onde 〈Φ𝑘〉𝑇 representa a média temporal de Φ𝑘 , 𝑟0 um ponto fixo no espaço e ∆𝑡 o 

intervalo de integração. Este tipo de média é indicado para escoamentos que, em média, não 

variam com o tempo, também denominados de estacionários. Um outro tipo de média mais 

genérica aplicada a escoamentos não estacionários é a média do conjunto. Nestes casos, a média 

é tomada ao longo de diversos experimentos ou realizações em um ponto fixo do espaço e no 

tempo. Este conceito está ilustrado na Figura 2.4, onde uma média ao longo de uma linha 

diagonal representa a média de conjunto, enquanto uma média ao longo de uma linha horizontal 

indica a média temporal. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo II: Aspectos teóricos 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 17 

  

Figura 2.4. Esquema mostrando o conceito das médias temporais (linha horizontal) e das realizações 

(linha diagonal)

 

Fonte: PALADINO (2005). 

 

Seja Φ𝑘
𝑖  a amostragem temporal da função Φ𝑘  na 𝑖-ésima realização, então a média de 

conjunto é definida para as 𝑀 realizações é dada por: 

 〈Φ𝑘〉𝐶 =
1

𝑀
∑ Φ𝑘

𝑖 (𝑟0, 𝑡0)

𝑀

𝑖=1

 (2.2.7) 

Onde 〈Φ𝑘〉𝐶  é a média do conjunto para a variável Φ𝑘 .Para escoamentos homogêneos, 

isto é, que em média não variam no volume, indica-se a média espacial dada por: 

 〈Φ𝑘〉𝑉 =
1

∆𝑉
∫ Φ𝑘(𝒓, 𝑡0)

 

∆𝑉

𝑑𝑉 (2.2.8) 

Onde 〈Φ𝑘〉𝑉 é a média espacial da variável Φ𝑘 , 𝒓 o vetor posição e ∆𝑉 é o intervalo de 

integração. Para escoamentos que são ao mesmo tempo estacionários e homogêneos, assume-

se que as médias no tempo, no conjunto e no espaço são idênticas. Esta hipótese é denominada 

de hipótese ergótica, e costuma ser cumprida para a maioria dos casos de escoamento 

multifásico (PALADINO, 2005). 

A dedução das equações médias de transporte não será demonstrada neste texto por ser 

extensa, mas pode ser encontrada em ROSA (2012) e, de maneira mais aprofundada, em ISHII 

e HIBIKI (2011). As equações resultantes para a conservação da massa, momento e energia 

levando em conta um procedimento de média genérico (tempo, espaço ou no conjunto) estão 
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representadas pelas Equações (2.2.9), (2.2.10) e (2.2.11), respectivamente, sendo conhecidas 

por modelo de multifluidos: 

 
𝜕(𝑟𝑘�̿�𝑘)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘) = Γ𝑘 (2.2.9) 

 

𝜕(𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘�̃�𝑘) = −∇(𝑟𝑘�̿�𝑘) + ∇ ⋅ [𝑟𝑘(�̿�𝑘 + 𝝉𝑘

𝑇)] 

+ 𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘 + 𝑀𝑘 

(2.2.10) 

 

𝜕[𝑟𝑘�̿�𝑘(�̃�𝑘 + 휁𝑘)]

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ [𝑟𝑘�̿�𝑘(�̃�𝑘 + 휁𝑘)�̃�𝑘] = −∇ ⋅ [𝑟𝑘(�̿�𝑘 + 𝓺𝑘

𝑇)] 

+ ∇ ⋅ [𝑟𝑘�̃�𝑘 ⋅ (�̿�𝑘 + 𝝉𝑘
𝑇)] +

𝜕(𝑟𝑘�̿�𝑘)

𝜕𝑡
+ 𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘 ⋅ �̃�𝑘 + 𝐸𝑘  

(2.2.11) 

 Os sobrescritos “=” e “~” dizem respeito às médias ponderadas indicadas pelas 

Equações (2.2.3) e (2.2.5), respectivamente. Percebe-se a aparição da variável 𝑟𝑘 em vários dos 

termos destas equações. Sob hipótese de ergocidade, esta pode ser interpretada como a fração 

volumétrica da fase 𝑘, e no contexto de simulações CFD indica a parcela do volume de controle 

ocupada por esta fase, devendo obedecer a Equação (2.2.4). Os termos Γ𝑘, 𝑀𝑘 e 𝐸𝑘  surgem 

devido às descontinuidades nas interfaces, e possuem relação direta com as condições de salto. 

Eles expressam, respectivamente, a transferência de massa, momento e energia através da 

interface. Tais termos devem ser modelados através de equações constitutivas para promover o 

fechamento do sistema de equações.  

É interessante observar na Equação (2.2.10) a aparição do tensor de Reynolds ou do 

tensor de tensões turbulentas, 𝝉𝑘
𝑇. Nesta equação, de forma a decompor a média do produto das 

velocidades no termo convectivo, utilizou-se a decomposição de Reynolds, dando lugar ao 

surgimento deste tensor. Esta decomposição é baseada no procedimento de média temporal, 

embora possa ser utilizado para os outros tipos de média tratados nesta seção. Assim, observa-

se que no modelo de multifluidos são feitos dois tipos de médias: uma relativa às 

descontinuidades devido às interfaces e outra que leva em consideração as flutuações 

turbulentas. Para o caso da Equação (2.2.11), o processo de decomposição de Reynolds acarreta 

no surgimento dos termos 𝓺𝑘
𝑇 e 휁𝑘. O primeiro possui relação com a transferência de calor 

devido à turbulência, e o último com a energia cinética turbulenta.  Supondo a presença de 

apenas uma fase nas Equações (2.2.9) à (2.2.11), estas reduzem-se as equações de Navier-

Stokes Médias de Reynolds, utilizadas em softwares de CFD para simulações de escoamento 

monofásico. De maneira similar aos termos de transferência interfacial, os termos 𝝉𝑘
𝑇, 𝓺𝑘

𝑇 e 휁𝑘 

devem ser modelados através de equações constitutivas, denominadas de modelos de 
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turbulência. Para uma melhor compreensão da modelagem da turbulência em softwares de CFD 

sugere-se a leitura de WILCOX (1994). 

 Logo, observa-se que embora o procedimento de média consiga eliminar as 

descontinuidades das interfaces e flutuações advindas da turbulência, ela produz termos 

adicionais às equações de transporte, que precisam ser modelados através de equações 

constitutivas para fechar o sistema de equações. Geralmente, no modelo de multifluidos 

considera-se que a pressão e o campo gravitacional são os mesmos para todas as fases, e que 

este último pode ser considerado constante. Assim, pode-se escrever que �̿�𝑘 = �̿� e que  �̃�𝑘 =

�̃� = 𝒈. 

 

2.3 O modelo de mistura homogêneo 

 

O modelo homogêneo é o caso mais simples de escoamento multifásico, onde assume-

se que algumas propriedades são compartilhadas por todas as fases. De maneira geral, a 

diferença de velocidade, temperatura e potencial químico entre as fases induz processos de 

transferência de momento, energia e massa. No entanto, em algumas situações estes processos 

acontecem rapidamente e pode-se admitir que as fases encontram-se em equilíbrio. Nestes 

casos, as fases compartilham a mesma velocidade, temperatura e potencial químico. Esta 

característica é típica de escoamento dispersos, onde o acoplamento entre as fases é substancial 

e a magnitude dos processos de transferência interfacial é grande (WALLIS, 1969).  

Desta forma, é suficiente escrever equações de transporte para a mistura como um todo 

ao invés de para cada fase específica. Isto é feito somando as Equações (2.2.9) à (2.2.11) em 

todas as fases. Por exemplo, para a conservação da massa tem-se: 

 
𝜕(∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1
)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

) = ∑ Γ𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.1) 

O termo do lado direito da igualdade é nulo, já que não há fluxo líquido de massa através 

da interface. Define-se agora a massa específica (�̿�𝑚) e velocidade do centro de massa da 

mistura (�̃�𝑚): 

(2.3.3) �̿�𝑚 = ∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.2) 

(2.3.3) 
�̃�𝑚 =

∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘
𝑛𝑓

𝑘=1

�̿�𝑚
 (2.3.3) 
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Por que todas as fases possuem a mesma velocidade, das Equações (2.3.2) e (2.3.3) tira-

se que �̃�𝑚 = �̃�𝑘 . Assim, a Equação (2.3.1) pode ser escrita como: 

 
𝜕�̿�𝑚

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (�̿�𝑚�̃�𝑚) = 0 (2.3.4) 

O mesmo procedimento pode ser aplicado à equação de conservação do momento linear 

para obter: 

(2.3.4) 
𝜕(�̿�𝑚�̃�𝑚)

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ (�̿�𝑚�̃�𝑚�̃�𝑚) = −∇�̿� + ∇ ⋅ (�̿�𝑚 + 𝝉𝑚

𝑇 ) + �̿�𝑚𝒈 (2.3.5) 

Onde �̿�𝑚 e 𝝉𝑚
𝑇  são o tensor de tensões viscosas e de Reynolds da mistura, dados por: 

 �̿�𝑚 = ∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

= 𝜇𝑚 [∇�̃�𝑚 + (∇�̃�𝑚)
𝑇

] −
2

3
𝕀∇ ⋅ �̃�𝑚 (2.3.6) 

 

𝝉𝑚
𝑇 = ∑ 𝑟𝑘𝝉𝑘

𝑇

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.7) 

e 𝜇𝑚  a viscosidade média da mistura: 

(2.3.6) 𝜇𝑚 = ∑ 𝑟𝑘𝜇𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.8) 

Na obtenção da Equação (2.3.5), a soma dos termos de transferência interfacial de 

momento, 𝑀𝑘, foi feito nula. Isto é valido somente quando os efeitos da tensão interfacial 

puderem ser desprezados quando comparados às forças que atuam na interface, que é o caso do 

modelo homogêneo. De maneira similar, para a conservação da energia obtém-se: 

 

𝜕[�̿�𝑚(�̃�𝑚 + 휁𝑚)]

𝜕𝑡
+ ∇ ⋅ [�̿�𝑚(�̃�𝑚 + 휁𝑚)�̃�𝑚] = −∇ ⋅ (�̿�𝑚 + 𝓺𝑚

𝑇 ) 

+ ∇ ⋅ [�̃�𝑚 ⋅ (�̿�𝑚 + 𝝉𝑚
𝑇 )] +

𝜕�̿�

𝜕𝑡
+ �̿�𝑚𝒈 ⋅ �̃�𝑚 

(2.3.9) 

Onde �̃�𝑚, �̿�𝑚 e 𝓺𝑚
𝑇  são a entalpia específica total da mistura e as transferências de calor 

da mistura e turbulenta, definidas por: 

 �̃�𝑚 =
1

�̿�𝑚
∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘�̃�𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.10) 

 �̿�𝑚 = ∑ 𝑟𝑘�̿�𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

= 𝜅𝑚∇�̿�𝑚 (2.3.11) 
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𝓺𝑚
𝑇 = ∑ 𝑟𝑘𝓺𝑘

𝑇

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.12) 

e o termo 𝜅𝑚 é a condutividade térmica da mistura: 

  𝜅𝑚 = ∑ 𝑟𝑘𝜅𝑘

𝑛𝑓

𝑘=1

 (2.3.13) 

Observando as Equações (2.3.4), (2.3.5) e (2.3.9), estas são essencialmente equações 

monofásicas de conservação de massa, momento e energia utilizando propriedades médias da 

mistura. Assim, precisa-se resolver apenas para as variáveis hidrodinâmicas �̿�, �̃�𝑚 e �̿�𝑚, dadas 

equações constitutivas e de estado para as fases, um modelo de turbulência e condições iniciais 

e de contorno apropriadas. 

No contexto de escoamento homogêneo unidimensional bifásico disperso de gás no 

líquido, a fração volumétrica da fase dispersa é comumente denominado de fração de vazios, 

denotada pelo símbolo 𝛼, e pode ser estimada diretamente através das vazões volumétricas: 

 𝛼 =
𝑞𝑔

𝑞𝑔 + 𝑞𝑙
 (2.3.14) 

Onde 𝑞𝑔 e 𝑞𝑙 denotam, respectivamente, a vazão volumétrica do gás e do líquido. Em 

termos da razão gás-líquido local 𝜗 também é possível escrever que: 

 𝛼 =
𝜗

1 + 𝜗
 (2.3.15) 

Onde, 

 𝜗 = 𝑞𝑔/𝑞𝑙 (2.3.16) 

 

2.4 Fundamentos da análise de sistemas de produção de poços de petróleo 

 

Compreender os princípios do fluxo de fluidos através do sistema de produção 

petrolífero é de fundamental importância na estimava da performance de poços e na otimização 

da produção. De maneira geral, o sistema de produção é aquele que transporta os fluidos do 

reservatório à superfície e realiza seu processamento e tratamento. Os elementos básicos deste 

sistema incluem o reservatório, a coluna de produção, cabeça do poço, linhas de surgência, 

válvulas, equipamentos de separação e, se for o caso, métodos de elevação artificial. A Figura 

2.5 mostra um esquema simplificado de um sistema petrolífero, mostrando as principais perdas 

de pressão associadas ao processo de elevação dos fluidos à superfície. 
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Figura 2.5. Esquema simplificado do sistema de produção petrolífero. 

 

 A energia necessária para deslocar os fluidos até a superfície advém da energia do 

reservatório, na forma de pressão. Esta é resultado de todas as situações e circunstâncias 

geológicas que a jazida passou até se formar completamente (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2011). Se esta for suficiente para elevar os fluidos até as facilidades de separação, o poço é dito 

ser surgente, caracterizando a elevação natural. Caso contrário, faz-se necessário a introdução 

de energia suplementar ao sistema de produção na forma de métodos de elevação artificial. De 

qualquer maneira, o caminho percorrido pelos fluidos em um poço produtor compreende o meio 

poroso, o revestimento de produção, a coluna de produção e a linha de surgência, nesta ordem, 

até o separador. 

Para que haja o deslocamento dos fluidos do meio poroso para o interior do poço através 

dos canhoneados faz-se necessário uma força motriz. No caso particular de poços produtores, 

esta é o diferencial entre a pressão do reservatório e a do fundo do poço. Em condições 

dinâmicas de fluxo, esta última é denominada de pressão de fluxo de fundo, comumente 

representada na literatura por 𝑝𝑤𝑓 . Já o reservatório, devido a sua extensão, não possui um valor 

único de pressão a ele associado, mas sim um perfil que varia desde a pressão em seu limite 

mais externo, representada por 𝑝𝑒, até a pressão próxima aos canhoneados, a 𝑝𝑤𝑓𝑠. 

Normalmente, este gradiente é traduzido em torno de um valor médio, denominado de 𝑝𝑅̅̅ ̅. Sem 
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perda de generalidade, pode-se dizer que o diferencial (∆𝑝1) entre a pressão média de 

reservatório e a pressão de fluxo de fundo é a força motriz que faz com que os fluidos sejam 

deslocados do meio poroso para o interior do poço. 

Os fluidos chegam ao poço com pressão 𝑝𝑤𝑓 , mas perdem energia (∆𝑝2) durante seu 

percurso pelo revestimento de produção, chegando à sucção do método de elevação com 

pressão 𝑝𝑖𝑝 . Este, por sua vez, possui a finalidade de fornecer energia aos fluidos na forma de 

pressão (∆𝑝3), descarregando-os com pressão 𝑝𝑑𝑝 . A partir daí, sofrem perdas de carga 

adicionais na coluna de produção (∆𝑝4) e na linha de surgência (∆𝑝5), chegando finalmente ao 

separador com pressão 𝑝𝑠𝑒𝑝. Para prever a performance de um poço faz-se necessário 

compreender o escoamento em todos os componentes do sistema de produção. As próximas 

seções tratam de maneira resumida das metodologias utilizadas na modelagem do escoamento 

nestes componentes. 

 

2.4.1 Curva de desempenho do reservatório  

 

A curva de desempenho do reservatório é um dos mais importantes conceitos na análise 

de sistemas de produção de poços de petróleo. Isto porque o dimensionamento correto de 

colunas de produção, sistemas de elevação artificial e estimativas futuras de performance de 

um poço dependem do conhecimento correto da vazão dos fluidos produzidos pelo reservatório. 

A falta de informações precisas pode levar ao superdimensionamento de equipamentos, ou, em 

caso contrário, à limitação da vazão de produção devido a instalação de equipamentos 

inadequados (TAKÁCS, 2005). 

Durante o processo de produção, ocorre o deslocamento de fluidos do interior do 

reservatório para o poço – movendo-se na direção da redução de pressão - e, após um período 

inicial de transiência, desenvolve-se um fluxo estabilizado. A vazão de fluxo estabilizada é 

controlada principalmente pela pressão de fluxo de fundo, mas depende também das 

características permoporosas da rocha e das propriedades dos fluidos que a saturam. Uma 

descrição adequada do comportamento do poço, então, requer uma relação entre as pressões de 

fluxo de fundo e as vazões estabilizadas. A expressão matemática resultante é denominada 

curva de desempenho do reservatório, mas é comumente referida na literatura como IPR (do 

inglês, Inflow Performance Relationship). 

Para reservatórios que produzem com pressão de fluxo de fundo superior à pressão de 

bolha, apenas líquido satura o meio poroso, caracterizando o reservatório subsaturado. Nesta 
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condição, todo gás que porventura esteja presente no reservatório encontra-se dissolvido no 

óleo, e a IPR pode ser representada pela Lei de Darcy: 

 
𝑞𝑙

𝑠𝑐 =
2𝜋𝑘ℎ

𝜇 [𝑙𝑛 (
𝑟𝑒

𝑟𝑤
) − 3/4]

(𝑝𝑅̅̅ ̅ − 𝑝𝑤𝑓) 
(2.4.1.1) 

Onde 𝑞𝑙
𝑠𝑐 é a vazão de líquida medida nas condições padrão, 𝑘 a permeabilidade da 

rocha, ℎ sua espessura, 𝜇 a viscosidade do líquido, 𝑟𝑒 o raio de influência do reservatório e 𝑟𝑤 

o raio do poço. A Equação (2.4.1.1) é válida para fluxo monofásico incompressível, radial, 

laminar, permanente e isotérmico em um meio poroso homogêneo, sem dano, de formato 

cilíndrico que é produzido por um poço em seu centro. Geralmente, o termo que multiplica o 

diferencial de pressão na Equação (2.4.1.1) é constante, de forma que a relação entre a pressão 

de fluxo de fundo e a vazão é linear, caracterizando a IPR linear, representada na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. IPR linear. 

 

 

A inclinação da IPR linear fornece um parâmetro de grande relevância para a indústria 

do petróleo denominada de índice de produtividade (𝐽): 

 𝐽 =
𝑞𝑙

𝑠𝑐

𝑝𝑅̅̅ ̅ − 𝑝𝑤𝑓
 (2.4.1.2) 

Conhecido seu valor, é possível relacionar diretamente a vazão de produção com o 

diferencial de pressão imposto ao reservatório, comumente denominado de drawdown. Quando 

a pressão de fluxo de fundo encontra-se abaixo da pressão de bolha, bolhas de gás começam a 
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sair de solução do óleo podendo formar uma fase contínua capaz de fluir através dos poros da 

rocha. Nestes casos, o reservatório é dito ser saturado, e uma mistura multifásica compressível 

de líquido e gás está presente no meio poroso. A medida que a pressão de fluxo de fundo cai, 

mais gás é liberado de solução, o que faz com que a vazão de óleo decresça quando comparado 

ao caso monofásico devido a redução de sua permeabilidade relativa.  

Vogel, citado por TAKÁCS (2009), utilizou simulações numéricas para estudar a curva 

de desempenho de reservatórios que produziam por mecanismo de gás em solução. Variando o 

drawdown e suas propriedades permoporosas, obteve diversos resultados que, quando 

normalizados, agruparam-se razoavelmente bem em torno da relação dada por: 

 
𝑞𝑙

𝑠𝑐

𝑞𝑙,𝑚á𝑥
𝑠𝑐 = 1 − 0,2 (

𝑝𝑤𝑓

𝑝𝑅̅̅ ̅
) − 0,8 (

𝑝𝑤𝑓

𝑝𝑅̅̅ ̅
)

2

 (2.4.1.3) 

 Onde 𝑞𝑙,𝑚á𝑥
𝑠𝑐  é a vazão máxima de líquido medida nas condições padrão produzida pelo 

reservatório, que corresponde a uma condição de pressão de fluxo de fundo manométrica nula. 

A IPR de Vogel está representada na Figura 2.7.   

 

Figura 2.7. IPR de Vogel. 

 

 A aplicação do modelo da IPR de Vogel para reservatórios operados por capa de gás ou 

fraco influxo de água tem apresentado bons resultados. A utilização para fluxo trifásico de óleo, 

água e gás também pode ser considerada satisfatória, desde que a percentagem de água não seja 

muito elevada (THOMAS, 2004). 
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2.4.2 Curva de desempenho da tubulação 

 

Como discutido na seção anterior, a depender da pressão de fluxo de fundo, o 

reservatório poderá produzir uma mistura multifásica de líquido e gás, que deverá escoar através 

do revestimento de produção, coluna de produção e da linha de surgência até os separadores. O 

líquido, de maneira geral, é composto por água (com algum teor de gás dissolvido) e óleo. Este 

último é formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos dos mais variados pesos 

moleculares. No caso de um poço produtor, a medida que os fluidos escoam nas tubulações, se 

direcionam a regiões de menor pressão e temperatura. A mudança destas propriedades 

termodinâmicas induz processos de transferência de massa entre as fases que envolvem a 

liberação do gás dissolvido na água e a vaporização das frações mais leves do óleo. Além disto, 

a depender das condições termodinâmicas, das vazões volumétricas, das propriedades dos 

fluidos e do diâmetro da tubulação, o arranjo espacial do líquido e do gás pode tomar diversas 

formas, que são denominadas de padrões de fluxo. 

A teoria genérica de escoamento multifásico em dutos já foi apresentada na Seção 2.2 

deste capítulo, e diz respeito ao modelo de multifluidos. No entanto, a complexidade inerente 

do escoamento multifásico em poços de petróleo e a necessidade da indústria de desenvolver 

metodologias práticas para dimensionamento e análise de performance do sistema de produção 

inviabiliza sua utilização, pois este modelo consiste de um sistema complexo tridimensional e 

transiente de equações diferenciais parciais de transporte e de fechamento. A alternativa 

comumente adotada na indústria é a utilização de correlações empíricas. Embora tenham se 

mostrado satisfatórias devido a sua simplicidade (fáceis de implementar em algoritmos 

computacionais), muitas delas carecem de sentido físico pois não abordam compreensivelmente 

conceitos de escoamento multifásico. Além disto, algumas delas não são baseadas em 

formulações teóricas apoiadas em análise adimensional, de forma que sua extrapolação para 

condições diferentes daquelas que foram desenvolvidas não é aconselhado (SHOHAM, 2006). 

As correlações de escoamento multifásico foram desenvolvidas principalmente para 

previsão do gradiente de pressão em problemas unidimensionais de misturas bifásicas líquido-

gás. Segundo TAKÁCS (2005), este gradiente é dado por: 

 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
= −𝜌𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛휃 − 𝜌𝑚�̅�𝑚

𝑑𝑈𝑚 

𝑑𝑥
−

𝑓𝑡𝑝𝜌𝑚𝑈𝑚
2

2𝐷
 (2.4.2.1) 

 Onde 𝜌𝑚 é a massa específica da mistura, 𝑈𝑚 sua velocidade média, 𝐷 o diâmetro da 

tubulação, 𝑓𝑡𝑝 o fator de atrito multifásico e 휃 a inclinação do poço com a horizontal. Os termos 
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do lado direito da igualdade dizem respeito, da esquerda para a direita, às perdas de carga por 

elevação (gravitacional), aceleração e atrito, que compõe a perda de carga total. 

  O objetivo das correlações é, de maneira geral, possibilitar através de gráficos ou 

expressões matemáticas obtidas empiricamente a determinação das frações volumétricas das 

fases (que determinam a massa específica da mistura) e do fator de atrito multifásico. A 

transferência de massa entre as fases pode ser abordada através de um modelo composicional, 

que leva em consideração a composição detalhada dos hidrocarbonetos, ou através do modelo 

termodinâmico simplificado denominado de black oil, que trata a mistura produzida como um 

conjunto de três fases e três componente. Neste contexto, a fase aquosa é composta pelos 

componentes água e gás, a fase oleica pelos componentes óleo e gás e a fase gasosa apenas pelo 

componente gás. No modelo black oil, os processos de transferência de massa entre as fases 

são caracterizados pelas propriedades PVT, que podem ser medidas em laboratório ou 

calculadas através de correlações empíricas. A propriedade 𝑅𝑠, denominada de razão de 

solubilidade, quantifica o volume de gás que entrou/saiu  em/de solução na/da água e no/do 

óleo. Já o parâmetro 𝐵, denominado de fator volume de formação, quantifica a expansão ou 

contração das fases. 

Segundo MUKHERJEE e BRILL (1999), existem três categorias distintas de 

correlações empíricas: 

 Categoria A: não levam em consideração o padrão de fluxo e nem a diferença de 

velocidade entre as fases (escorregamento). Utiliza-se uma única correlação para a 

determinação do fator de atrito multifásico. Exemplos de correlações que pertencem a 

este grupo são: Poettmann & Carpenter, Baxendall & Thomas e Fancher & Brown. 

 Categoria B: levam em consideração o escorregamento mas ignoram os padrões de 

fluxo. Utilizam correlações para o cálculo do hold-up de líquido e do fator de atrito. 

Exemplos destas correlações são: Hagedorn & Brown, Gray e Asheim. 

 Categoria C: levam em consideração os padrões de fluxo e o escorregamento. Estas 

correlações inicialmente determinam o padrão de fluxo vigente através de mapas de 

fluxo para em seguida estimar o hold-up de líquido e o fator de atrito. Exemplos: 

correlações de Beggs & Brill, Duns & Ross, Mukherjee & Brill etc. 

 

Devido à natureza do escoamento multifásico, a solução da Equação (2.4.2.1) não pode 

ser obtida através de integração direta pois as propriedades da mistura são em geral função da 
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pressão e temperatura, que variam continuamente ao longo da tubulação. Parte-se então para 

procedimentos numéricos de integração que propõe a aproximação dada pela Equação (2.4.2.2) 

para a perda de carga total ∆𝑝: 

 ∆𝑝 = ∫ (
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)

∆𝐿

0

𝑑𝑥 ≅ ∑ (
𝑑𝑝

𝑑𝑥

̅̅̅̅
)

𝑛

∆𝐿𝑛

𝑁

𝑛=1

 (2.4.2.2) 

Onde ∆𝐿𝑛 é o comprimento do n-ésimo trecho da tubulação que fora dividida em 𝑁 

segmentos iguais (embora isto não seja absolutamente necessário), como mostra a Figura 2.8, 

e (
𝑑𝑝

𝑑𝑥

̅
)

𝑛
 o gradiente médio de pressão no trecho. 

 

Figura 2.8. Subdivisão da tubulação. 

 

Como a Figura 2.8 sugere, cada trecho define dois pontos distintos, de forma que a 

pressão em cada ponto é calculada a partir da pressão no ponto imediatamente anterior. Este 

processo se inicia no primeiro trecho, no ponto 1, e segue de maneira consecutiva até o último, 

N + 1. Devido a natureza recursiva de como os cálculos são realizados, este tipo de algoritmo 

é comumente denominado de algoritmo de marcha, e possui o benefício de poder ser facilmente 

implementado em rotinas computacionais. A curva do desempenho da tubulação diz respeito a 

relação entre a pressão no último ponto com a vazão de escoamento, dada uma pressão inicial.  

O cálculo do gradiente médio de pressão é realizado utilizando valores médios de 

pressão e temperatura calculados a partir dos valores iniciais e finais dos pontos que delimitam 

cada trecho. Tomando como exemplo o trecho n = 1, a pressão média é dada por (𝑝1 + 𝑝2)/2. 

Como o valor de 𝑝2 é incialmente desconhecido, sua estimativa é baseada em procedimentos 

de tentativa e erro. O procedimento descrito anteriormente pressupõe o conhecimento a priori 
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do perfil de temperatura. No entanto, existem metodologias que possibilitam a solução 

simultânea da equação da perda de carga e da energia, de modo que o perfil de pressão e de 

temperatura no interior da tubulação são determinados em conjunto. Mais detalhes a respeito 

deste tema podem ser encontrados em MUKHERJEE e BRILL (1999).  

 

2.4.3 Análise nodal 

 

 O objetivo da análise nodal é combinar os vários componentes do sistema de produção 

com o intuito de otimizá-los e de prever a vazão esperada de produção. Como visto na Figura 

2.5, a perda de carga total do sistema pode ser dada pela soma das perdas de carga individuais 

dos diversos componentes: 

 ∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑝1 + ∆𝑝2 + ∆𝑝3 + ∆𝑝4 + ∆𝑝5 (2.4.3.1) 

 Esta equação pode ser incrementada adicionando perdas associadas a válvulas, acessórios 

da coluna de produção, etc. A perda de carga total é geralmente conhecida e é uma condição de 

contorno do sistema de produção. Cada um destes componentes possui sua própria curva de 

performance, que consiste de uma relação matemática (explícita ou não) capaz de relacionar 

pressões com vazão. Esta última é geralmente representada nas condições padrão, pois são 

nestas condições que as medições de produção são realizadas.  

  A aplicação da análise nodal é baseada no princípio da continuidade, isto é, escolhido 

um ponto arbitrário do sistema, denominado de nó, existe apenas um valor de pressão e vazão 

a ele associado. O nó divide o sistema em dois subsistemas distintos: um a montante e outro a 

jusante. A curva de performance do subsistema a montante do nó é denominada de Curva de 

Pressão Disponível (CPD), enquanto à do subsistema a jusante dá-se no nome de Curva de 

Pressão Requerida (CPR). O valor da pressão no nó pode ser calculado através de ambas as 

curvas de performance. No entanto, devido ao princípio da continuidade, qualquer que seja o 

caso o mesmo valor deve ser encontrado (GUO; LYONS; GHALAMBOR, 2007). 

  A escolha da localização do nó de análise é arbitrária, embora alguns pontos sejam 

preferíveis na prática, tais quais: o fundo do poço, a cabeça do poço, o separador e o 

reservatório. Tomando como exemplo o nó no fundo do poço, a pressão a ser determinada é a 

pressão de fluxo de fundo (𝑝𝑤𝑓). Neste caso, a CPD consiste da curva de desempenho do 

reservatório, que é a própria IPR. Supondo um poço surgente, a CPR diz respeito ao subsistema 

composto pela coluna de produção e pela linha de surgência. A Figura 2.9 mostra uma 
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representação esquemática do gráfico composto por estas duas curvas, mostrando seu 

comportamento característico. Sua interseção define a pressão de fluxo de fundo de operação 

juntamente com a vazão esperada de surgência. 

É importante ressaltar que, embora a Figura 2.9 tenha sido plotada para o fundo do poço, 

seria possível ter escolhido qualquer local do sistema de produção. Para cada local distinto 

escolhido, observa-se mudanças no comportamento e nos valores das curvas de pressão 

disponível e requerida. De maneira análoga, a interseção entre as curvas definirá a pressão no 

nó e a vazão de produção esperada. Embora este primeiro dependa, obviamente, do 

posicionamento do nó de análise, este último não, já que há apenas um valor para a vazão 

medida nas condições de superfície. 

 

Figura 2.9. Análise nodal. 

 

Existem casos onde não observa-se a interseção entre a CPD e a CPR, que podem 

ocorrer quando esta última encontra-se deslocada demasiadamente para cima.  Nestas situações, 

diz-se que o sistema requer mais energia do que há disponível para deslocar os fluidos do 

fundo do poço à superfície, caracterizando um poço não surgente. Parte-se então para métodos 

de elevação artificial que, no contexto da análise nodal, são mecanismos utilizados para a 

redução dos valores da curva de pressão requerida, de forma a gerar um novo ponto de 

interseção, possibilitando assim a produção do reservatório. Existem basicamente dois grupos 
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de métodos de elevação artificial: os pneumáticos e os bombeados. Dentre estes últimos 

encontra-se o Bombeio Centrífugo Submerso, de maior relevância para este trabalho. 

 

2.5 Fundamentos do Bombeio Centrífugo Submerso (BCS) 

 

O Bombeio Centrífugo Submerso (BCS) foi inventado e desenvolvido pelo russo 

Armais Arutunoff na década de 1910. Desde sua concepção, tem se destacado por promover 

vazões superiores aos demais métodos de elevação artificial e também por ser aplicável 

igualmente bem em poços terrestres e marítimos (TAKÁCS, 2009). Um esquema de instalação 

terrestre típica do sistema BCS em poços de petróleo está representado na Figura 2.10. Seus 

equipamentos podem ser subdivididos em equipamentos de superfície, cujos principais são o 

quadro de comando, transformador e caixa de junção; e nos de subsuperfície, que compreendem 

o cabo elétrico, a bomba, a sucção ou separador, o selo protetor e o motor. 

No método BCS, a energia suplementar requerida para a elevação advém da energia 

fornecida pela rede elétrica. Sua voltagem geralmente não é compatível com a requerida de 

operação do motor de subsuperfície, de modo que um transformador faz-se necessário para 

adequá-la. A energia é transmitida desde a superfície até o fundo do poço através de um cabo 

elétrico responsável pelo acionamento do motor. Este então converte a energia elétrica em 

mecânica, que por fim será transformada em energia de elevação dos fluidos produzidos através 

da ação de bombeio. O quadro de comando pode vir a ser equipado com variador de frequência 

ou VSD (do inglês, Variable Speed Drive) que, dentre outras vantagens, possibilita uma partida 

mais suave do motor, aumentando sua vida útil. Também permite o ajuste do desempenho da 

bomba via controle de velocidade do motor, o que pode contribuir para a redução de sua 

temperatura, melhorar a capacidade do manuseio de gás, além de ajustar a vazão da bomba à 

vazão do reservatório. A caixa de junção é uma caixa ventilada e a prova d’água que faz a 

conexão entre o cabo BCS e o cabo de superfície (COSTA, 2012). 

O interior do motor elétrico é completamente preenchido por um óleo dielétrico 

altamente refinado que promove lubrificação, isolamento elétrico e um meio de condutividade 

térmica adequado para possibilitar a transferência de calor do interior do motor para sua 

carcaça. Sua refrigeração é propiciada pela troca de calor com o fluido produzido primariamente 

através do mecanismo de convecção. Este só produz resultados satisfatórios quando a 

velocidade do fluido no interior do espaço anular é superior a um valor limite mínimo, cuja 
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“regra de bolso” é de 1 ft/s. Quando não é possível atingir esta condição, equipamentos 

adicionais devem ser instalados no poço para garantir sua refrigeração. 

 

 

Figura 2.10. Esquema de instalação convencional do método BCS.

 

Fonte: Costa (2012). 

  

Acima do motor está o selo protetor, que possui como finalidade isolar o óleo mineral 

dos fluidos produzidos - já que estes geralmente vêm acompanhados de impurezas - e permitir 

sua livre expansão. Além disto, absorve os esforços axiais advindos da bomba sem transmiti-

las ao motor. Antes de entrarem na bomba, os fluidos são direcionados a separadores de gás 

com o objetivo de reduzir a quantidade de gás livre ingerida pela bomba, que pode provocar 

instabilidades na operação ou, em casos extremos, sua parada. Por fim, os fluidos são enviados 

a uma bomba centrífuga de múltiplos estágios, que fornece energia ao fluido na forma de 

pressão, possibilitando sua elevação até a superfície. 

 Durante a operação do sistema BCS, forma-se uma coluna de fluido no espaço anular 

que equilibra a pressão de fluxo de fundo. A distância entre a superfície e o nível de líquido é 
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definida como nível dinâmico, e a altura da coluna de líquido acima da sucção da bomba de 

submergência. Estas definições, por razões óbvias, só são utilizadas em poço sem obturador ou 

packer.  

 

2.5.1 Curvas de desempenho de bombas centrífugas 

 

Na indústria do petróleo, as bombas utilizadas para serviço ou para produção em poços 

de petróleo são de dois tipos: de deslocamento positivo ou dinâmicas. As bombas utilizadas 

para o Bombeio Centrífugo Submerso são do tipo centrífugas de múltiplos estágios, que 

pertencem ao segundo grupo. Bombas centrífugas são equipamentos utilizados para o 

transporte de fluidos através da conversão de energia cinética em energia hidrodinâmica de 

fluxo. Elas são compostas essencialmente por dois componentes denominados de rotor 

(impelidor) e estator (difusor), sendo o primeiro a parte móvel da bomba e o segundo sua parte 

estacionária, como mostra a Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Esquema de um estágio da bomba BCS.

 

Fonte: Costa (2012). 

 

O fluido adentra na bomba com velocidade relativamente baixa e é acelerado devido a 

rotação das pás do impelidor – acionado pelo eixo - adquirindo energia cinética. Existem duas 

componentes de movimento que são conferidas ao líquido pelo impelidor: a primeira é radial, 

do centro para fora, resultado da ação das forças centrífugas, enquanto a outra ocorre na direção 
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tangencial às pás. A resultante destas duas forças determina a direção do fluxo (MAITELLI, 

2010). A corrente de líquido de alta velocidade então adentra em um difusor, que promove uma 

variação brusca da direção de fluxo, desacelerando-o. Há, então, conversão de energia cinética 

em energia de pressão. Em bombas de múltiplos estágios, a saída de cada estágio é concatenada 

com a entrada de outro, de modo que o processo se repete de maneira sucessiva até que o líquido 

deixe a bomba, com pressão superior àquela que entrou. 

A performance de uma bomba centrífuga é caracterizada por suas curvas de 

desempenho, disponibilizadas pelos fabricantes, que possibilitam relacionar alguns parâmetros 

de performance com a vazão bombeada de fluido, a saber: o head, a potência absorvida pela 

bomba e sua eficiência energética.  Estas curvas são geralmente obtidas experimentalmente sob 

condições controladas utilizando água destilada (densidade unitária) na temperatura de 60ºF. 

Todos os parâmetros de performance devem representar a operação de um único estágio ou de 

uma quantidade específica destes operando, geralmente, com o motor à velocidade de 3500 

rpm, que corresponde a uma frequência de 60Hz. A Figura 2.12 mostra um exemplo 

esquemático da curva de desempenho de uma bomba centrífuga.  

 

Figura 2.12. Curvas de performance de uma bomba centrífuga. 

 

 

Juntamente com as curvas de head, potência e eficiência também está representado o 

range de operação recomendado pelo fabricante (limitada pelos valores mínimos e máximos de 

vazão), assim como o BEP (do inglês, Best Efficiency Point), que é a condição de máxima 
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eficiência possível de operação. As bombas utilizadas no método de elevação BCS são 

projetadas para operarem no interior desta range, o mais próximo possível do BEP, a fim de 

aumentar sua vida útil. 

O head da bomba é definido como a razão entre o ganho de pressão e o peso específico 

do fluido, Equação (2.5.1.1), tendo unidade de comprimento, razão esta pela qual é comumente 

denominado de altura manométrica. Esta normalização é conveniente por produzir uma 

grandeza que independe da massa específica do líquido. Assim, embora líquidos de diferentes 

densidades experimentam ganhos de pressão distintos, o head fornecido aos fluidos será 

idêntico, desde que possuam viscosidades similares a da água. 

 ℋ =
∆𝑝

𝜚𝑙
 (2.5.1.1) 

Onde ℋ representa o head, 𝜚𝑙 o peso específico do líquido e ∆𝑝 o ganho de pressão.  A 

potência absorvida pela bomba, BHP (do inglês, Brake Horsepower), é a potência fornecida 

pelo acionador ao eixo da bomba. Apenas uma fração desta é convertida efetivamente em 

potência hidráulica devido a perdas energéticas associadas, por exemplo, ao atrito do líquido 

no impelidor, as mudanças repentinas de direção de fluxo e a recirculação. A potência hidráulica 

(𝓅ℎ) entregue ao fluido é definida por: 

 𝓅ℎ = 𝜚𝑙ℋ𝑞𝑙 (2.5.1.2) 

Onde 𝑞𝑙 é a vazão de bombeio. A eficiência da bomba é então definida como a fração 

do BHP que é efetivamente convertido em energia hidráulica, e assim como o head também é 

uma grandeza que independe da massa específica do líquido: 

 휂𝑝 =
𝓅ℎ

𝐵𝐻𝑃
 (2.5.1.3) 

Embora as curvas características sejam construídas sob rotação do motor de 3500 rpm, 

pode-se requerer que a bomba opere em frequências distintas, dado que o poço esteja equipado 

com VSD. Nestes casos, as curvas devem ser corrigidas através de expressões matemáticas que 

relacionem os parâmetros de performance com a velocidade de rotação do motor. Tais relações 

são denominadas de lei das afinidades, e são derivadas de análises adimensionais aplicadas à 

bomba. Estas leis expressam o fato de que: 

A vazão volumétrica de bombeio varia proporcionalmente à variação de rotação do 

motor: 

 𝑞2 = 𝑞1 (
𝑁2

𝑁1
) (2.5.1.4) 
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O head fornecido ao fluido varia proporcionalmente com o quadrado da variação da 

rotação: 

 ℋ2 = ℋ1 (
𝑁2

𝑁1
)

2

 (2.5.1.5) 

O Brake Horsepower fornecido ao eixo do impelidor varia proporcionalmente ao cubo 

da variação da rotação do motor: 

 𝐵𝐻𝑃2 = 𝐵𝐻𝑃1 (
𝑁2

𝑁1
)

3

 (2.5.1.6) 

A eficiência, no entanto, não possui dependência com rotação. Isto pode ser 

demonstrado utilizando as leis das afinidades em conjunto com a Equação (2.5.1.3). Através 

destas relações pode-se construir curvas de performance para cada frequência de operação 

diretamente a partir dos dados das curvas de 60 Hz, como mostra a Figura 2.13 para o caso do 

head. A vantagem de poços equipados com VSD é a maior flexibilidade das condições de 

bombeio. Alterando-se a frequência pode-se buscar vazões de operação mais próximas da curva 

BEP, aumentando a eficiência da bomba e, consequentemente, sua vida útil. 

 

Figura 2.13. Curvas de head para várias frequências de operação. 

 

As curvas de performance fornecidas pelos fabricantes representam sua operação em 

condições ideais, utilizando água destilada como fluido de teste. No entanto, como via de regra, 

poços de petróleo produzem uma mistura multifásica compressível de água, óleo e gás. Em tais 

casos a utilização direta das curvas características disponibilizadas pelos fabricantes é 
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questionável, fazendo-se necessária a utilização de modelos matemáticos ou correlações 

empíricas para determinar de que maneira estes fatores influenciam nos parâmetros de 

performance. Alguns destes estão descritos nas seções seguintes. 

 

2.5.2 Efeito da viscosidade 

 

O head fornecido ao fluido pela bomba centrífuga independe da massa específica do 

líquido, dado que sua viscosidade seja similar à da água. Caso este critério não seja satisfeito, 

o aumento das perdas energéticas devido a fricção pode alterar significantemente as curvas 

características. Segundo TAKÁCS (2009), os efeitos da viscosidade na performance da bomba 

são a redução de sua capacidade de bombeio, do head, aumento do BHP e redução da eficiência. 

A principal consequência da mudança no desempenho da bomba com a viscosidade é a 

dificuldade no projeto do sistema de bombeio, uma vez que há grandes incertezas quanto a seu 

valor. Fatores como temperatura, quantidade de gás dissolvido, as proporções de água, óleo e 

gás na mistura e eventuais efeitos de emulsão podem alterar sensivelmente esta quantidade, que 

geralmente é prevista através de correlações puramente empíricas. Além disto, os modelos de 

previsão não são exatos, introduzindo incertezas que, via de regra, conduzem a um 

superdimensionamento ou subdimensionamento do sistema (COSTA, 2012). 

O primeiro modelo para correção das curvas de performance devido ao efeito da 

viscosidade foi desenvolvido por STEPANOFF (1957) apud TAKÁCS (2009). No entanto, a 

metodologia mais utilizada é aquela introduzida pelo Hydraulic Institute, que consiste em 

determinar coeficientes de correção para a vazão, 𝐶𝑞, para o head, 𝐶ℋ, e para a eficiência, 𝐶𝜂. 

Estes fatores relacionam diretamente os parâmetros de performance para a água e para fluidos 

viscosos: 

 𝑞𝑣𝑖𝑠𝑐 = 𝐶𝑞𝑞𝑤 (2.5.2.1) 

 ℋ𝑣𝑖𝑠𝑐 = 𝐶ℋℋ𝑤 (2.5.2.2) 

 휂𝑝,𝑣𝑖𝑠𝑐 = 𝐶𝜂휂𝑝,𝑤  (2.5.2.3) 

A determinação destes fatores pode ser realizada graficamente utilizando as curvas 

disponibilizadas pelo Hydraulic Institute ou através das equações desenvolvidas por TURZO 

et al (2000) apud TAKÁCS (2009). Primeiramente determina-se a vazão (𝑞𝑤
𝐵𝐸𝑃) e o head 

(ℋ𝑤
𝐵𝐸𝑃) das curvas do fabricante no ponto de maior eficiência. Em seguida, calculam-se os 

seguintes parâmetros: 
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 ω = −7,5946 + 6,6504ln(ℋ𝑤𝐵𝐸𝑃) + 12,8429𝑙𝑛(𝑞𝑤𝐵𝐸𝑃) (2.5.2.4) 

 

 𝑞∗ = 𝑒𝑥𝑝 (
39,5276 + 26,5605𝑙𝑛(𝜐) − ω

51,6565
) (2.5.2.5) 

Onde ℋ𝑤𝐵𝐸𝑃 e  𝑞𝑤𝐵𝐸𝑃 estão nas unidades ft e 100 gpm, respectivamente, e 𝜐 é a 

viscosidade cinemática do líquido em csT. Baseado nos valores de 𝑞∗, os fatores de correção 

para a vazão e para a eficiência são determinados: 

 𝐶𝑞 = 1 − 4,0327 ∗ 10−3𝑞∗ − 1,724 ∗ 10−4(𝑞∗)2 (2.5.2.6) 

 𝐶𝜂 = 1 − 3,3075 ∗ 10−2𝑞∗ + 2,8875 ∗ 10−4(𝑞∗)2 (2.5.2.7) 

A correção para o head é um tanto distinta, e começa selecionando quatro pontos da 

curva original da bomba a 60%, 80%, 100% e 120% da vazão no BEP: 

 𝑞60𝐵𝐸𝑃 = 0,6𝑞𝑤𝐵𝐸𝑃 (2.5.2.8) 

 𝑞80𝐵𝐸𝑃 = 0,8𝑞𝑤𝐵𝐸𝑃 (2.5.2.9) 

 𝑞80𝐵𝐸𝑃 = 𝑞𝑤𝐵𝐸𝑃 (2.5.2.10) 

 𝑞120𝐵𝐸𝑃 = 1,2𝑞𝑤𝐵𝐸𝑃 (2.5.2.11) 

Estas quatro vazões são corrigidas através da Equação (2.5.2.1). Em seguida, determina-

se os fatores de correção para o head: 

 𝐶ℋ60 = 1 − 3,68 ∗ 10−3𝑞∗ − 4,36 ∗ 10−5(𝑞∗)2 (2.5.2.12) 

 𝐶ℋ80 = 1 − 4,4723 ∗ 10−3𝑞∗ − 4,18 ∗ 10−5(𝑞∗)2 (2.5.2.13) 

 𝐶ℋ𝐵𝐸𝑃 = 1 − 7,00763 ∗ 10−3𝑞∗ − 1,41 ∗ 10−5(𝑞∗)2 (2.5.2.14) 

 𝐶ℋ120 = 1 − 9,01 ∗ 10−3𝑞∗ + 1,31 ∗ 10−5(𝑞∗)2 (2.5.2.15) 

Os heads associados às quatro vazões selecionadas são então corrigidos, um a um, 

através da Equação (2.5.2.2), utilizando seus respectivos coeficientes de correção. Além dos 

quatro pontos mencionados, PRADO (2006) também cita dois outros pontos a serem 

considerados: a condição de vazão nula (shut-off) e de vazão máxima (head nulo). Uma hipótese 

comum adotada é a de que a condição de shut-off independe da viscosidade do fluido. Assim 

tem-se o primeiro ponto adicional: 

 ℋ𝑣𝑖𝑠𝑐
𝑠ℎ𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓

= ℋ𝑤
𝑠ℎ𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓

 (2.5.2.16) 

O segundo advém do fato de que o fator de correção para a vazão é válido para todo o 

range de vazão disponível da curva de performance original, e portanto para o ponto de head 

nulo. Desta forma, a redução da capacidade de bombeio é expressa por: 

 𝑞𝑣𝑖𝑠𝑐
𝑚á𝑥 = 𝐶𝑞𝑞𝑤

𝑚á𝑥 (2.5.2.17) 
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Do procedimento descrito, tem-se a correção para a viscosidade apenas de seis pontos 

da curva de head. A construção completa da curva para fins de implementação computacional 

pode ser realizada através de técnicas de interpolação numérica, como é o caso das Diferenças 

Divididas de Newton, que foi a utilizada neste trabalho. A descrição desta metodologia pode 

ser encontrada, por exemplo, em BURDEN e FAIRES (2010). 

 

2.5.3 Efeito da presença de gás livre 

 

A bomba centrífuga é um dispositivo dinâmico que transmite alta velocidade de rotação 

ao fluido em seu interior, sendo que a energia cinética transmitida é proporcional a densidade 

do fluido bombeado. Devido a sua densidade relativamente elevada, partículas líquidas recebem 

uma grande quantidade de energia cinética e o consequente aumento de pressão. Como a fase 

gasosa possui, em geral, densidade bastante inferior a do líquido, para uma mesma rotação do 

motor o gás receberá incremento menor de pressão. Assim, o desempenho de bombas 

centrífugas sempre se deteriora na presença de quantidades significativas de gás livre 

(BARBOSA, 2011). Este efeito é denominado de degradação do head. A Figura 2.14 

representa esquematicamente o efeito da ingestão de uma mistura multifásica compressível na 

curva de head quando comparado ao caso monofásico: 

 

Figura 2.14. Tendência geral da degradação do head. 

 

Fonte: Modificado de TAKÁCS (2009). 
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É possível perceber que há uma região de operação instável (que geralmente ocorre em 

vazões de bombeio inferiores a BEP) onde o comportamento do head oscila constantemente, 

inclusive as vezes aumentando à medida que cresce a vazão (o que não ocorre no caso 

monofásico). Este fenômeno é denominado de surging e, de acordo com ESTEVAM (2002), 

ainda não houve progresso significativo no que tange à sua compreensão matemática. A 

diferença de densidade entre a fase líquida e gasosa acarreta, sob ação da força centrífuga, na 

segregação das fases. O gás, sendo a fase mais leve, pode se acumular em regiões de baixa 

pressão no impelidor formando bolsões. Se estes não forem transferidos para sua descarga, 

crescerão em tamanho podendo causar o bloqueio de gás, impedindo a passagem da fase líquida 

(TAKÁCS, 2009).  

Nas regiões de vazões superiores a do BEP os valores de head dispõem-se de maneira 

mais comportada, embora apresentem valores inferiores ao caso monofásico devido ao efeito 

da degradação.  Os modelos mais simples para levar em consideração o efeito da ingestão de 

gás pela bomba concentram-se nestas regiões de operação estável. Segundo PRADO (2006), se 

a dispersão de gás no líquido for suficientemente fina, o escorregamento entre as fases pode ser 

desprezado e o modelo homogêneo pode ser aplicado de maneira satisfatória. A presença do 

gás é então tratada como uma “vazão adicional de líquido”, de forma que nas curvas de 

performance para o head entra-se diretamente com vazão total da mistura (𝑞𝑚). 

Matematicamente, tem-se que: 

 ℋ𝑡𝑝 = ℋ𝑠𝑝(𝑞𝑚) (2.5.3.1) 

Onde ℋ𝑡𝑝 é o head multifásico e ℋ𝑠𝑝 o monofásico. Para a determinação do ganho de 

pressão nos estágios, utiliza-se a massa específica da mistura sem escorregamento ao invés da 

do líquido: 

 ∆𝑝𝑡𝑝 = [𝜌𝑙𝜆𝑙 + 𝜌𝑔(1 − 𝜆𝑙)]𝑔ℋ𝑡𝑝 (2.5.3.2) 

 Onde 𝜆𝑙 é o hold-up de líquido sem escorregamento. PRADO (2006) frisa que o modelo 

homogêneo não leva em consideração o efeito da degradação do head, pois a curva monofásica 

ainda é utilizada para obtenção da altura manométrica fornecida para cada estágio. O efeito da 

fase gasosa, neste caso, é o de apenas aumentar o volume ingerido pela bomba, reduzindo o 

head fornecido e também o ganho de pressão. 

Do exposto, é evidente a importância de prever em que condições o escoamento 

multifásico na bomba é estável de modo a determinar quando o modelo homogêneo pode ser 

utilizado. Uma das maneiras de fazer isto é através do amplamente utilizado índice de Turpin, 

definido por: 
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Φ =

2000

3𝑝𝑖𝑝

𝑞𝑔
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒

𝑞𝑙
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  (2.5.3.3) 

Onde 𝑝𝑖𝑝  é a pressão de sucção da bomba (do inglês, Pump Intake Pressure) e 𝑞𝑔
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  

e  𝑞𝑙
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  as vazões de gás e de líquido ingeridas nas condições de intake, respectivamente. 

Regiões de operação estáveis são esperadas quando Φ < 1, enquanto degradação e 

instabilidade severa quando Φ > 1. 

Na prática, tenta-se reduzir a ingestão de gás livre pela bomba através de ajustes 

operacionais no sistema de bombeio que buscam aumentar a pressão na sucção da bomba, 

reduzindo assim a quantidade de gás livre ingerida. Também é comum a instalação de 

separadores de gás de forma a redirecionar parte do gás livre para o anular. Quando isto não é 

suficiente, deve-se intervir no poço buscando posicionar a bomba em regiões menos propícias 

a ingestão de gás, abaixo dos canhoneados. No entanto, há casos onde nenhuma dessas medidas 

são suficientes, de forma que a presença de gás inviabiliza a utilização do BCS como método 

de elevação. 

. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: 

Estado da Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo III: Estado da Arte 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 43 

  

3  Estado da arte 

 

Não foram encontrados na literatura consultada trabalhos relativos a utilização de 

ejetores que se utilizam de uma mistura de líquido e gás (representativa da produção de um 

poço de petróleo) para aspirar gás. Assim, o estado da arte será focado na modelagem de 

ejetores multifásicos em geral. Diversos trabalhos podem ser encontrados na literatura a 

respeito deste tema, de modo que neste capítulo serão apresentados somente aqueles que foram 

considerados mais relevantes para este trabalho. 

WITTE (1962) estudou de maneira detalhada o processo de compressão na garganta de 

ejetores que se utilizam de um líquido para aspirar um gás (ejetores líquido-gás). Ele 

caracterizou o processo de mistura dos fluidos na garganta como um fenômeno peculiar que 

denominou de choque de mistura. Segundo o autor, este processo transforma um escoamento 

do tipo jato em um escoamento em regime espumoso ou borbulhento, de forma que a interação 

dos fluidos no interior da câmara de mistura resulta em uma mistura borbulhenta homogênea 

de propriedades aproximadamente uniformes na saída da garganta, como mostra a Figura 3.1: 

 

Figura 3.1. Choque de mistura. 

Fonte: WITTE (1962). 

Mostrou ainda que a variação de temperatura na garganta e no difusor é insignificante, 

atribuindo isto ao fato da capacidade calorífica do gás ser muito menor que a do líquido. A 

hipótese do choque de mistura e de escoamento isotérmico foi utilizada em praticamente todos 

os desenvolvimentos subsequentes para ejetores multifásicos.   

CUNNINGHAM (1974) desenvolveu equações unidimensionais permanentes para 

ejetores líquido-gás através de considerações de conservação de massa, momento e energia. 
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Desprezou o diferencial de pressão na sucção, argumentando que nela o escoamento é 

praticamente invíscido e as velocidades atingidas pelo gás são relativamente baixas, fazendo 

com que a perda de carga seja desprezível. Modelou as perdas por atrito nas seções do ejetor 

através de coeficientes de perda, que considerou constante. As hipóteses adotadas pelo autor 

foram de escoamento permanente, horizontal, isotérmico, sem transferência de massa e a 

presença do choque de mistura no interior da garganta. As equações obtidas para o bocal, 

sucção, garganta e difusor estão demonstradas logo abaixo, nesta ordem: 

 

 𝑝𝑖 − 𝑝𝑜 = 𝑍(1 + 𝐾𝑛𝑧) (3.1) 

 𝑝𝑠 ≅ 𝑝𝑜 (3.2) 

 
𝑝𝑡 − 𝑝𝑜 = 2𝑍 [𝑏 +

𝛾𝜙𝑜
2𝑏²

1 − 𝑏
− (1 +

𝐾𝑛𝑧

2
) (1 + 𝛾𝜙𝑜)(1 + 𝜙𝑡)²𝑏²] (3.3) 

 𝑝𝑑 − 𝑝𝑡 = 𝑍𝑏²(1 + 𝛾𝜙𝑜)[(1 + 𝜙𝑡)2 − 𝐾𝑑𝑖(1 + 𝜙𝑡) − 𝑎²(1 + 𝜙𝑑)²] 

−𝜙𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛 (
𝑝𝑑

𝑝𝑡
) 

(3.4) 

Onde, 

𝑝𝑖 , 𝑝𝑜 , 𝑝𝑠, 𝑝𝑡 , 𝑝𝑑  são as pressões na entrada do bocal, saída do bocal, entrada da sucção, 

saída da garganta e saída do difusor, respectivamente. 

𝑍 é variação de pressão dinâmica no bocal, também denominado de head do fluido 

motriz. 

𝑎, 𝑏, 𝑐 a razão entre as áreas da garganta e do difusor, do bocal e da garganta e da sucção 

e do bocal 

𝛾 a razão entre as massas específicas do fluido aspirado e motriz na entrada da garganta. 

𝜙𝑜 , 𝜙𝑡 , 𝜙𝑑 a razão entre a vazão volumétrica de gás e de líquido na saída do bocal, saída 

da garganta e saído do difusor. 

𝐾𝑛𝑧 , 𝐾𝑡ℎ , 𝐾𝑑𝑖 os coeficientes de perda do bocal, garganta e difusor. 

  

O autor comparou seu modelo com dados experimentais usando água como fluido 

motriz para aspirar ar atmosférico, e este mostrou boa concordância nas condições onde o 

processo de mistura era completado no interior da garganta. Quando isto não ocorria, 

observava-se quedas repentinas da eficiência energética do ejetor, como pode ser visto na 

Figura 3.2. O valor máximo de eficiência foi obtido quando o processo de mistura foi 

completado exatamente no fim da garganta. Cunningham comenta da importância de um 

comprimento adequado para esta seção: valores muito pequenos fariam com que a mistura 
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ocorresse no interior do difusor, e valores muito grandes aumentariam demasiadamente as 

perdas por atrito. 

 

Figura 3.2. Verificação do modelo desenvolvido por Cunningham (1974) para ejetores líquido-gás. 

 

Fonte: CUNNINGHAM (1974). 

 

Assumindo a hipótese de “ejetor ideal” (sem atrito e desprezando a razão entre as vazões 

mássicas do fluido aspirado e motriz) demonstrou que o processo de compressão na garganta 

pode ser compreendido em termos de dois parâmetros adimensionais: o número da bomba a 

jato, 𝓃𝐶 , e a razão de velocidades, 𝓋𝐶  (o subscrito “c” nestes parâmetros foi incluído para fazer 

a distinção entre dois parâmetros adimensionais similares que serão definidos na Seção 4.5 

deste trabalho). O autor também desenvolveu uma expressão analítica para a perda por mistura 

na garganta através da aplicação de um balanço energético nesta seção. Demonstrou haver um 

limite teórico para 𝓋𝐶 , que ocorre quando tal perda é nula. O autor encontrou a seguinte 

expressão que delimita o range de operação para o ejetor líquido-gás:  

 𝓋𝐶 ≤

𝑝𝑡

𝑝𝑜
(

𝑝𝑡

𝑝𝑜
− 1)

2
𝑝𝑡

𝑝𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑡

𝑝𝑜
) −

𝑝𝑡

𝑝𝑜
+ 1

 (3.5) 
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Condições que não obedecem esta inequação condizem com variação de entropia 

negativa na garganta, como demonstrado por WITTE (1962), que não é possível fisicamente. 

HATZIAVRAMIDIS (1991) desenvolveu um modelo matemático unidimensional e 

permanente para análise de performance de ejetores de subsuperfície utilizados em poços de 

petróleo como método de elevação artificial. Ele assumiu que o fluido motriz fosse um gás e 

que a produção do poço fosse um líquido incompressível (ejetor gás-líquido). Relações 

matemáticas para cada seção do ejetor utilizando considerações de conservação de massa, 

momento e energia foram escritas. De maneira similar a CUNNINGHAM (1974), tratou as 

perdas energéticas através dos coeficientes de perda, considerou a presença do choque de 

mistura no interior da garganta e tratou o escoamento como isotérmico. As equações para o 

bocal, sucção, garganta e difusor estão mostradas logo abaixo, nesta ordem: 

 𝑝𝑜𝑙𝑛 (
𝑝𝑖

𝑝𝑜
) = 𝑍(1 + 𝐾𝑛𝑧) (3.6) 

 
𝑝𝑠 − 𝑝𝑜 =

𝑍𝐹𝜌𝐹𝑞𝑜
2

𝐹𝐴𝑎
2 (1 + 𝐾𝑒𝑛) (3.7) 

 
𝑝𝑡 − 𝑝𝑜 = 2𝑍 [𝐹𝐴𝑛 + (1 − 𝐹𝐴𝑛)

𝐹𝜌𝐹𝑞𝑜
2

𝐹𝐴𝑎
2 − (1 +

𝐾𝑡ℎ

2
) (1 + 𝐹𝜌𝐹𝑞𝑜)

𝑝𝑜

𝑝𝑡

(1 + 𝐹𝑞𝑡)] (3.8) 

 
𝑝𝑑 − 𝑝𝑡 = 𝑍𝐹𝐴𝑛

2
(1 + 𝐹𝜌𝐹𝑞𝑜)

𝐹𝑞𝑜

[(
𝑝𝑜

𝑝𝑡
)

2

(1 + 𝐹𝑞𝑡)
2

− 𝐹𝐴𝑑
2 (

𝑝𝑜

𝑝𝑑
)

2

(1 + 𝐹𝑞𝑑)
2

− 𝐾𝑑𝑖

𝑝𝑜

𝑝𝑡
𝐹𝑞𝑜(1 + 𝐹𝑞𝑡)] −

𝑝𝑜

𝐹𝑞𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑑

𝑝𝑡
) 

(3.9) 

 

Onde,  

𝐹𝐴𝑎 , 𝐹𝐴𝑛 , 𝐹𝐴𝑑 a razão entre as áreas da sucção e do bocal, do bocal e da garganta e da 

garganta e do difusor. 

𝐹𝜌 a razão entre as massas específicas do fluido aspirado e motriz na entrada da garganta. 

𝐹𝑞𝑜 , 𝐹𝑞𝑡, 𝐹𝑞𝑑 a razão entre as vazões volumétricas do fluido aspirado e do fluido motriz 

na saída do bocal, saída da garganta e saído do difusor. 

𝐾𝑛𝑧 , 𝐾𝑒𝑛 , 𝐾𝑡ℎ , 𝐾𝑑𝑖 os coeficientes de perda do bocal, sucção, garganta e difusor. 

 

Para acomodar a presença de gás na produção do poço, o autor sugere que o ejetor seja 

tratado como um “caso intermediário” entre o ejetor líquido-líquido e o ejetor líquido-gás. E 

para a presença de gás no fluido motriz, que seja utilizado um “caso intermediário” entre o 

ejetor líquido-líquido e gás-líquido. Hatziavramidis, no entanto, não esclareceu o que 
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exatamente seriam estes “casos intermediários”. Discute que como a teoria de ejetores gás-

líquido ainda não havia sido desenvolvida, ele a derivou. O autor não comparou seu modelo 

com dados experimentais.   

NORONHA (1995) desenvolveu uma modelagem matemática para ejetores utilizados 

como método de elevação para poços de petróleo. Considerou a produção do poço uma mistura 

bifásica compressível de líquido e gás e o fluido motriz um líquido incompressível (ejetor 

líquido-líquido/gás). Discute que em investigações anteriores os efeitos da compressibilidade 

do gás na produção foram desprezados, e este fora tratado como “uma vazão equivalente de 

líquido”. Utilizou como hipóteses escoamento permanente, unidimensional, isotérmico e tratou 

a produção do poço como homogênea escoando nos padrões bolha ou névoa. Para o 

desenvolvimento de relações para as seções do ejetor aplicou equações de conservação de 

massa, momento e energia, obtendo para o bocal, sucção, garganta e difusor as equações abaixo, 

nesta ordem: 

 𝑝𝑖 − 𝑝𝑠 = 𝑍(1 + 𝐾𝑛) (3.10) 

 (𝑝𝑒 − 𝑝𝑠)(1 − 𝛼𝑠) + 𝛼𝑠𝑝𝑠𝑙𝑛 (
𝑝𝑒

𝑝𝑠
) =

𝑍𝛾𝑠𝜙𝑒
2𝑟²

1 − 𝑟
(1 + 𝐾𝑠) (3.11) 

 
𝑝2 − 𝑝𝑒 = 2𝑍 [𝑟 +

𝛾𝑠𝜙𝑠𝜙𝑒𝑟²

1 − 𝑟
− (1 + 𝛾𝑠𝜙𝑠)(1 + 𝜙2)𝑟²] (3.12) 

 (𝑝𝑑 − 𝑝2)(1 + (1 − 𝛼𝑠)𝜙𝑠) + 𝛼𝑠𝜙𝑠𝑝𝑠𝑙𝑛 (
𝑝𝑑

𝑝𝑡
) = 

𝑍(1 − 𝐾𝑡𝑑)(1 + 𝛾𝑠𝜙𝑠)(1 + 𝜙2)²𝑟² 

(3.13) 

 

Onde,  

𝑝𝑖 , 𝑝𝑠, 𝑝𝑒, 𝑝2, 𝑝𝑑 são as pressões na entrada do bocal, saída do bocal, entrada da garganta, 

saída da garganta e na saída do difusor, respectivamente. 

𝛼𝑠 a fração de vazios na entrada da sucção 

𝑟 a razão entre as áreas do bocal e da sucção  

𝛾𝑠 a razão entre as massas específicas do fluido aspirado e motriz na entrada da garganta. 

𝜙𝑠 , 𝜙𝑒 , 𝜙2 a razão entre as vazões volumétricas do fluido aspirado e do fluido motriz na 

saída do bocal, entrada e e saída da garganta. 

𝐾𝑛𝑧 , 𝐾𝑠, 𝐾𝑑𝑖 os coeficientes de perda do bocal, sucção, garganta e difusor. 

  

O autor, por não possuir dados experimentais próprios, validou e verificou seu modelo 

através de 269 testes catalogados por JIAO (1988). Destes utilizou efetivamente apenas 118, 
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descartando os demais, pois suas equações não apresentavam solução nestes casos. O autor 

atribuiu isso a possíveis condições de regime sônico obtidas durante o teste, que não são 

previstas pelo seu modelo. Para determinação dos coeficientes de perda que melhor ajustavam 

seu modelo aos dados experimentais, utilizou a técnica da minimização do erro quadrático 

médio da variável ganho adimensional de pressão, definida por:  

 𝑁 =
𝑝𝑑 − 𝑝𝑠

𝑝𝑖 − 𝑝𝑑
 (3.14) 

A Figura 3.3 mostra o gráfico obtido por Noronha, onde foi plotado os valores de 𝑁 

calculados através do modelo ajustado, 𝑁𝑐, e aqueles que foram medidos através dos 

experimentos 𝑁𝑚. Um erro quadrático médio de 0,05 foi obtido pelo autor para esta variável, 

produzindo resultados melhores do que o modelo desenvolvido por JIAO (1988) apud 

NORONHA (1995) e por PETRIE et. al . (1983) apud NORONHA (1995). 

 

Figura 3.3. Verificação do modelo desenvolvido por NORONHA (1995) para ejetores líquido-líquido/gás 

através dos dados de JIAO (1988). 

 

Fonte: NORONHA (1995). 
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4 Desenvolvimento do modelo matemático 

 

Neste capítulo será apresentado o procedimento de modelagem matemática de ejetores 

que utilizam como fluido motriz a produção de um poço de petróleo para aspirar um gás, como 

mostra a Figura 4.1: 

 

Figura 4.1. Esquema de ejetor que utiliza como fluido motriz a produção de um poço de petróleo para 

aspirar um gás. 

 

A nomenclatura utilizada para os fluidos será a mesma daquela de CUNNINGHAM 

(1974), isto é, os subscritos 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, o fluido motriz, secundário e a 

mistura entre os fluidos motriz e aspirado. 

 

4.1 Hipóteses simplificadoras 

 

A modelagem do escoamento multifásico no ejetor em questão apresenta diversos 

desafios, principalmente quando considera-se que este funcionará acoplado a um poço de 

petróleo. Segundo THOMAS (2004), o padrão de escoamento mais comum nestes poços é o 

slug, representado por bolsões de gás (bolha de Taylor) que se alternam entre golfadas de 

líquido. Neste caso, a hipótese de mistura homogênea não é válida, pois o acoplamento entre as 

fases não é forte e ambas possuem seu próprio campo de velocidade. Mesmo em escoamentos 

do tipo bolha, as seções de área variável do ejetor promovem aceleração ou desaceleração aos 

fluidos que podem ser da ordem de vários g’s, fazendo com que o gás tenha tendência a 

escorregar em relação ao líquido, como já mostrado por PALADINO (2005) para medidores 

venturi. O modelo homogêneo permanece válido nestes casos apenas em escoamentos 

finamente dispersos. Um estudo apresentado por BOYER e LEMONNIER (1996) mostrou que 
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o modelo homogêneo só foi capaz de predizer a vazão mássica do escoamento em medidores 

de pressão diferencial corretamente quando o diâmetro das bolhas era inferior a um milímetro.  

Devido a estas dificuldades, uma modelagem fiel do escoamento no interior do ejetor é 

extremamente difícil, principalmente quando o objetivo é o desenvolvimento de equações que 

permitam dimensionar o ejetor de maneira prática e rápida. Isto força a imposição de diversas 

hipóteses simplificadoras ao problema, a saber: 

a. O escoamento é permanente no interior do volume de controle. 

b. O escoamento é horizontal e as propriedades são uniformes nas seções. 

c. Não há realização de trabalho de eixo sob o sistema. 

d. A capacidade calorífica do gás é muito inferior à do líquido, de forma que o 

escoamento é essencialmente isotérmico. 

e. O tempo de residência dos fluidos no ejetor é pequeno, de forma que efeitos de 

transferência de massa e segregação entre as fases podem ser desprezadas. 

f. A produção do poço de petróleo escoa no padrão bolha dispersa, de modo que 

pode ser tratada aproximadamente como homogênea. 

g. O gás possui comportamento ideal e o líquido é incompressível. 

h. Na entrada da garganta, o fluido motriz (1) e aspirado (2) formam duas correntes 

distintas, mas após o choque de mistura formam uma nova mistura homogênea 

(3) de propriedades uniformes. Este processo ocorre ainda no interior da 

garganta. 

Assim, tem-se um ejetor que utiliza de uma mistura bifásica homogênea de líquido e 

gás para aspirar um gás, isto é, um ejetor líquido/gás-gás. Nada foi encontrado na literatura a 

respeito da modelagem matemática para este tipo ejetor. Assim, nas seções que se seguem neste 

capítulo, uma formulação matemática será desenvolvida. 

 

4.2 Equações básicas 

 

Das hipóteses f e h, as equações para escoamento multifásico são as mesmas daquelas 

para escoamento monofásico, introduzindo-se apenas propriedades médias para a mistura. 

Como o interesse da modelagem matemática reside nos aspecto globais do escoamento no 

interior do ejetor para fins de dimensionamento e análise de performance, serão utilizadas as 

equações integrais de conservação, escrita na forma canônica através da Equação (4.2.1): 
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𝑑𝒯𝑚

𝑑𝑡
)

𝑠𝑖𝑠𝑡.
=

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝓉𝑚𝜌𝑚𝑑𝑉 + ∫ 𝓉𝑚𝜌𝑚𝑼𝒎 ⋅ 𝒏𝑑𝐴

 

𝑆𝐶

 

𝑉𝐶

 (4.2.1) 

Onde 𝒯𝑚 é uma propriedade extensiva da mistura (massa, momento, energia, etc.), 𝓉𝑚 

sua propriedade intensiva associada, 𝜌𝑚 a massa específica da mistura, 𝑼𝒎 seu campo de 

velocidades e 𝒏 um vetor unitário normal que aponta para fora de uma superfície de  controle 

(SC) de área 𝐴 que delimita um volume de controle (VC). Sob a hipótese a, o primeiro termo 

do lado direito da igualdade da Equação (4.2.1) é nulo, tal que: 

 
𝑑𝒯𝑚

𝑑𝑡
)

𝑠𝑖𝑠𝑡.
= ∫ 𝓉𝑚𝜌𝑚𝑼𝒎 ⋅ 𝒏𝑑𝐴

 

𝑆𝐶

 (4.2.2) 

Da hipótese b, os termos no interior da integral sob a superfície de controle na Equação 

(4.2.2) não dependem da área, sendo possível retirá-los do integrando para resultar em: 

 𝑑𝒯𝑚

𝑑𝑡
)

𝑠𝑖𝑠𝑡.
= ∑ 𝓉𝑚𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ 𝓉𝑚𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (4.2.3) 

O primeiro e segundo termo do lado direito da igualdade de Equação (4.2.3) dizem 

respeito aos fluxos que saem e entram no volume de controle através de suas fronteiras, 

respectivamente. Introduz-se agora as equações de conservação para sistemas, regidas pela lei 

de conservação da massa, pela segunda lei de Newton e pela primeira lei da termodinâmica, 

Equações (4.2.4), (4.2.5) e (4.2.6) respectivamente: 

 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
)

𝑠𝑖𝑠𝑡.
= 0 (4.2.4) 

 𝑑𝒑

𝑑𝑡
)

𝑠𝑖𝑠𝑡.
= 𝑭 (4.2.5) 

 𝑑𝐸𝑚

𝑑𝑡
)

𝑠𝑖𝑠𝑡.
= �̇� − �̇� (4.2.6) 

Onde 𝑚 é a massa do sistema, 𝒑 o vetor quantidade de movimento, 𝑭 o vetor força 

externa resultante, 𝐸𝑚 a energia total do sistema, �̇� a taxa de transferência de calor e �̇� a taxa 

de realização de trabalho sob o volume de controle. As Equações de (4.2.4) à (4.2.6) são 

integradas à Equação (4.2.3) através da utilização de valores para 𝒯𝑚 e 𝓉𝑚 apropriados, dados 

na Tabela 4.1: 

Tabela 4.1: Valores das propriedades extensivas e intensivas para as leis de sistemas. 

 Massa Momento Energia 

𝒯𝑚 𝑚 𝑚𝑼𝒎 𝐸𝑚 

𝓉𝑚 1 𝑼𝒎 ℯ𝑚 
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Onde ℯ é a energia total do sistema por unidade de massa, dada pela soma da energia 

interna (𝓊𝑚) , energia cinética e potencial gravitacional: 

 
ℯ𝑚 = 𝓊𝑚 +

𝑈𝑚
2

2
− 𝒈 ⋅ 𝒓 (4.2.7) 

Onde 𝒓 é o vetor posição. Das hipóteses b e d, a variação da energia potencial e de 

energia interna são nulas, de forma que serão desconsideradas nas análises subsequentes. 

Substituindo as Equações de (4.2.4) à (4.2.6) na Equação (4.2.3) e utilizando os valores da 

Tabela 4.1, tem-se as equações hidrodinâmicas integrais de conservação de massa, momento e 

energia aplicados a uma mistura homogênea em escoamento permanente, isotérmico e 

unidimensional horizontal: 

 0 = ∑ 𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ 𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (4.2.8) 

 
𝑭 = ∑ 𝜌𝑚𝑈𝑚

2 𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ 𝜌𝑚𝑈𝑚
2 𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (4.2.9) 

 �̇� − �̇� = ∑ [(
𝑈𝑚

2

2
) 𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴]

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ [(
𝑈𝑚

2

2
) 𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴]

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (4.2.10) 

A atenção será focada agora em desenvolvimentos posteriores da Equação (4.2.10). 

Primeiramente, o termo relacionado à taxa de realização de trabalho, �̇�, pode ser subdividido 

em trabalho de eixo, trabalho das forças normais, das forças tangenciais e das forças de corpo. 

 �̇� = �̇�𝑒𝑖𝑥𝑜 + �̇�𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 + �̇�𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 + �̇�𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 (4.2.11) 

Da hipótese c, �̇�𝑒𝑖𝑥𝑜 = 0. Desconsiderando a presença de campos eletromagnéticos, o 

trabalho das forças de corpo é nulo. A taxa de realização de trabalho das forças normais sob o 

volume de controle é resultado da força exercida devido à pressão em suas fronteiras, sendo 

comumente denominado de trabalho de fluxo, determinada matematicamente pela Equação 

(4.2.12): 

 �̇�𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 = ∫ 𝑝𝑼𝒎 ⋅ 𝒏𝑑𝐴
 

𝑆𝐶

 (4.2.12) 

Sob a hipótese de uniformidade das propriedades nas seções a Equação (4.2.12) fica: 

 �̇�𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 = ∑ 𝑝𝑈𝑚𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ 𝑝𝑈𝑚𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (4.2.13) 

Já a taxa de realização de trabalho das forças de atrito é fruto da ação das tensões 

cisalhantes na superfície de controle, e pode ser feito nula através de uma escolha apropriada 
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para o volume de controle (ver, por exemplo, FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2004, p. 

146). Substituindo (4.2.13) em (4.2.10) e rearranjando: 

 �̇� = ∑ [(
𝑝

𝜌𝑚
+

𝑈𝑚
2

2
) 𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴]

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ [(
𝑝

𝜌𝑚
+

𝑈𝑚
2

2
) 𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴]

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

 (4.2.14) 

 Por que na hipótese d o escoamento é considerado isotérmico, o termo �̇� não pode ser 

feito nulo e deve ser expresso em função da pressão e temperatura. Isto pode ser feito através 

da segunda lei da termodinâmica para volumes de controle: 

 
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝓈𝑚𝜌𝑚𝑑𝑉

 

𝑉𝐶

+ ∫ 𝓈𝑚𝜌𝑚𝑼𝒎 ⋅ 𝒏𝑑𝐴
 

𝑆𝐶

≥ ∫
1

𝑇
(

�̇�

𝐴
) ⋅ 𝒏𝑑𝐴

 

𝑆𝐶

 (4.2.15) 

Onde 𝓈𝑚 é a entropia específica da mistura. Sob as hipóteses a e b e d a Equação (4.2.15) 

reduz-se a: 

 ∑ 𝓈𝑚𝜌
𝑚

𝑈𝑚𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ 𝓈𝑚𝜌
𝑚

𝑈𝑚𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

≥
�̇�

𝑇
 (4.2.16) 

 De maneira similar à entalpia total, a entropia da mistura pode ser definida como uma 

ponderação mássica entre a fase líquida e gasosa, como mostra a Equação (4.2.17): 

 𝓈𝑚 = (1 − 𝑥)𝓈𝑙 + 𝑥𝓈𝑔 (4.2.17) 

Onde 𝑥 é qualidade da mistura (fração mássica de gás), 𝓈𝑙 a entropia da fase líquida e 

𝓈𝑔 a entropia da fase gasosa. Segundo ÇENGAL e BOLES (2004), a entropia para um líquido 

incompressível e para um gás ideal é dada pelas Equações (4.2.18) e (4.2.19), respectivamente: 

 𝓈𝑙 = 𝑐𝑝,𝑙𝑙𝑛𝑇 (4.2.18) 

 𝓈𝑔 = 𝑐𝑝,𝑔𝑙𝑛𝑇 − 𝑅𝑙𝑛𝑝 (4.2.19) 

Onde 𝑐𝑝,𝑙, 𝑐𝑝,𝑔  são, respectivamente, o calor específico do líquido e do gás á pressão 

constante, e 𝑅 a constante do gás. Substituindo estas relações na Equação (4.2.17) obtém-se: 

 𝓈𝑚 = 𝑐𝑝,𝑚𝑙𝑛𝑇 − 𝑥𝑅𝑙𝑛𝑝 (4.2.20) 

 Onde 𝑐𝑝,𝑚 = (1 − 𝑥)𝑐𝑝,𝑙 + 𝑥𝑐𝑝,𝑔 é o calor específico da mistura. No entanto, como o 

escoamento é assumido ser isotérmico, o termo relativo à temperatura pode ser negligenciado, 

já que na Equação (4.2.16) está-se lidando com variações de entropia no volume de controle. 

Esta então pode ser escrita por: 

 𝑇 [∑(−𝑥𝑅𝑙𝑛𝑝)𝜌
𝑚

𝑈𝑚𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ (−𝑥𝑅𝑙𝑛𝑝)𝜌
𝑚

𝑈𝑚𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

] ≥ �̇� (4.2.21) 

Reconhecendo que a desigualdade de Equação (4.2.21) existe apenas quando há 

irreversibilidades no escoamento, pode-se também escrever que: 
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 𝑇 [∑(−𝑥𝑅𝑙𝑛𝑝)𝜌
𝑚

𝑈𝑚𝐴

 

𝑠𝑎𝑖

− ∑ (−𝑥𝑅𝑙𝑛𝑝)𝜌
𝑚

𝑈𝑚𝐴

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

] − �̇� ≥ 0 = 𝜖 (4.2.22) 

Onde 𝜖 são as perdas irreversíveis de calor (termo de geração de entropia). Substituindo 

a Equação (4.2.22) em (4.2.14) e apenas por simplicidade considerando a presença de apenas 

uma entrada e uma saída no volume de controle, chega-se a: 

 ∆ [𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴 {
𝑝

𝜌𝑚
+

𝑈𝑚
2

2
+ 𝑥𝑅𝑇𝑙𝑛𝑝}] + 𝜖 = 0 (4.2.23) 

Mas da Equação (4.2.8): 

 ∆[𝜌𝑚𝑈𝑚𝐴] = ∆[𝜌𝑚𝑞𝑚] = ∆�̇� = 0  ∴    �̇� = 𝑐𝑡𝑒 (4.2.24) 

De forma que a Equação (4.2.23) reduz-se a: 

 ∆ [
𝑝

𝜌𝑚
+

𝑈𝑚
2

2
+ 𝑥𝑅𝑇𝑙𝑛𝑝] + 휀 = 0 (4.2.25) 

Onde 휀 são as perdas irreversíveis por unidade de massa. A Equação (4.2.25) ainda pode 

ser escrita em termos da razão gás-líquido local 𝜗, que relaciona-se com a qualidade da mistura 

através da Equação (4.2.26): 

 𝑥 =
�̇�𝑔

�̇�𝑔 + �̇�𝑙
=

𝜌𝑔

𝜌𝑚

𝜗

1 + 𝜗
 (4.2.26) 

Substituindo a Equação (4.2.26) em (4.2.25): 

 ∆ [
𝑝

𝜌𝑚
+

𝑈𝑚
2

2
+

𝜌𝑔

𝜌𝑚

𝜗

1 + 𝜗
𝑅𝑇𝑙𝑛𝑝] + 휀 = 0 (4.2.27) 

Mas pela lei dos gases ideias: 

 𝜌𝑔 =
𝑝

𝑅𝑇
 (4.2.28) 

Substituindo a Equação (4.2.28) na (4.2.27) obtém-se, finalmente: 

 ∆ [
𝑝

𝜌𝑚
+

𝑈𝑚
2

2
] +

𝑝𝑟𝑒𝑓

𝜌𝑚,𝑟𝑒𝑓

𝜗𝑟𝑒𝑓

1 + 𝜗𝑟𝑒𝑓
∆𝑙𝑛𝑝 + 휀 = 0 (4.2.29) 

Onde na Equação (4.2.29) utilizou-se o fato de que 𝑥 deve ser constante por não haver 

transferência de massa, podendo ser calculado através da Equação (4.2.26) a partir de uma 

condição de pressão e temperatura qualquer, que serão aqui denominados de condição de 

referência (subscrito ref).  

As Equações (4.2.8), (4.2.9) e (4.2.29), juntamente com uma equação de estado para a 

a massa específica da mistura formam as bases matemáticas que serão utilizadas para a 

modelagem do ejetor em questão. Nas seções onde as perdas irreversíveis devem-se somente 

ao atrito (bocal, sucção e difusor), será adotado a hipótese que estas podem ser modeladas como 
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uma fração da energia cinética, dada pelos coeficientes de perdas. Matematicamente, tem-se 

que: 

 휀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝐾
𝑈²

2
 (4.2.30) 

Onde 𝐾 o coeficiente de perda e 𝑈 a maior velocidade média da seção. Esta primeira 

pode ser determinada apenas empiricamente, e na prática funciona como parâmetro de ajuste 

dos modelos, adicionando um grau de liberdade à Equação (4.2.29). Na garganta, além das 

perdas por atrito tem-se também as perdas por mistura. Estas são mais complexas e, 

aparentemente, não podem ser expressas por uma expressão matemática simples como a 

Equação (4.2.30). Isso provavelmente explica o porquê da maioria dos autores encontrados na 

revisão bibliográfica utilizarem a equação do momento para a modelagem da garganta e não a 

equação da energia, já que o balanço energético não pode ser explicitado. Este mesmo 

procedimento será utilizado neste texto. 

De modo a utilizar as Equações (4.2.8), (4.2.9) e (4.2.29) precisa-se saber como variam 

as propriedades da mistura e variáveis de escoamento com a pressão a partir de uma condição 

de referência qualquer. O desenvolvimento destas relações encontra-se no Apêndice A. Para a 

razão-gás líquido tem-se: 

 
𝜗

𝜗𝑟𝑒𝑓
=

𝑝𝑟𝑒𝑓

𝑝
 (4.2.31) 

para a vazão volumétrica, 

 
𝑞𝑚

𝑞𝑚,𝑟𝑒𝑓
=

1 + 𝜗

1 + 𝜗𝑟𝑒𝑓
 (4.2.32) 

e para a massa específica: 

 
𝜌𝑚

𝜌𝑚,𝑟𝑒𝑓
=

1 + 𝜗𝑟𝑒𝑓

1 + 𝜗
 (4.2.33) 

  

 

4.3 Bocal convergente  

 

A Figura 4.2 mostra um zoom esquemático do escoamento do fluido motriz no bocal 

convergente. Aplicando a (4.2.29) entre os pontos i e o: 

 𝑝𝑜

𝜌1𝑜
−

𝑝𝑖

𝜌1𝑖
+

𝑝𝑖

𝜌1𝑖

𝜗1𝑖

1 + 𝜗1𝑖
𝑙𝑛 (

𝑝𝑜

𝑝𝑖
) +

𝑈1𝑜
2 − 𝑈1𝑖

2

2
+

𝐾𝑏𝑈1𝑜
2

2
= 0 (4.3.1) 
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Onde utilizou-se como condição de referência o ponto i. Assumindo que 𝑈1𝑜
2 ≫ 𝑈1𝑖

2  e 

rearranjando: 

 𝑝𝑖

𝜌1𝑖
−

𝑝𝑜

𝜌1𝑜
−

𝑝𝑖

𝜌1𝑖

𝜗1𝑖

1 + 𝜗1𝑖
𝑙𝑛 (

𝑝𝑜

𝑝𝑖
) =

𝑈1𝑜
2 (1 + 𝐾𝑏)

2
 (4.3.2) 

 

Figura 4.2. Esquema de escoamento no bocal convergente entre os pontos i e o. 

 

 

Mas das Equações (4.2.31) e (4.2.33) pode-se escrever que: 

 
𝜌1𝑖

𝜌1𝑜
=

1 + 𝜗1𝑖
𝑝𝑖

𝑝𝑜

1 + 𝜗1𝑖
 (4.3.3) 

Então, substituindo a Equação (4.3.3) na Equação (4.3.2): 

 𝑝𝑖

𝜌1𝑜

1 + 𝜗1𝑖

1 + 𝜗1𝑖
𝑝𝑖

𝑝𝑜

−
𝑝𝑜

𝜌1𝑜
−

𝑝𝑖

𝜌1𝑜

𝜗1𝑖

1 + 𝜗1𝑖
𝑝𝑖

𝑝𝑜

𝑙𝑛 (
𝑝𝑜

𝑝𝑖
) =

𝑈1𝑜
2 (1 + 𝐾𝑏)

2
 (4.3.4) 

Multiplicando ambos os lados por 𝜌1𝑜  e rearranjando: 

 𝑝𝑖 − 𝑝𝑜 − 𝑝𝑖𝜗1𝑖 𝑙𝑛 (
𝑝𝑜

𝑝𝑖
)

1 + 𝜗1𝑖
𝑝𝑖

𝑝𝑜

= 𝜌1𝑜

𝑈1𝑜
2 (1 + 𝐾𝑏)

2
 (4.3.5) 

Ou ainda,  

 1 − 𝜉𝑏 − 𝜗1𝑖 𝑙𝑛𝜉𝑏

1 + 𝜗1𝑖 /𝜉𝑏
=

𝑍

𝑝𝑖
(1 + 𝐾𝑏) (4.3.6) 

Onde 𝜉𝑏  é a razão de expansão do bocal e 𝑍 o head cinético do fluido motriz, definidos 

nas Equações (4.3.7) e (4.3.8) respectivamente. 

 𝜉𝑏 = 𝑝𝑜/𝑝𝑖 (4.3.7) 
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𝑍 = 𝜌1𝑜

𝑈1𝑜
2

2
 (4.3.8) 

O efeito da compressibilidade do gás resulta no termo logarítmico da Equação (4.3.6), 

que impossibilita uma solução analítica para 𝜉𝑏 . O efeito deste termo acarreta em importantes 

consequências para a análise do escoamento no interior do bocal convergente. Isto pode ser 

melhor compreendido ao escrever a Equação (4.3.6) expressando 𝑈1𝑜 em termos da vazão 

mássica, para obter a Equação (4.3.9), onde foi desprezado o efeito do atrito apenas por 

simplicidade: 

 
�̇�1

√2𝐴𝑏
2 𝜌1𝑖𝑝𝑖

= √
(1 + 𝜗1𝑖)(1 − 𝜉𝑏 − 𝜗1𝑖 𝑙𝑛 𝜉𝑏)

(1 + 𝜗1𝑖 /𝜉𝑏)²
 (4.3.9) 

O termo do lado esquerdo da igualdade da Equação (4.3.9) é a vazão mássica 

adimensional do fluido motriz. A Figura 4.3 mostra um gráfico típico das soluções obtidas 

através desta equação para diversos valores 𝜗1𝑖 , inclusive para os casos limites onde escoa 

apenas gás (𝜗1𝑖 → ∞) e apenas líquido (𝜗1𝑖 = 0). Este primeiro está representado apenas por 

completude teórica, já que quanto maior a quantidade de gás na mistura, mais improvável é a 

hipótese de isotermicidade.  

 

Figura 4.3. Soluções matemáticas e físicas da Equação (4.3.9) para diversos valores de razão-gás líquido. 
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As linhas tracejadas representam a solução matemática direta da Equação (4.3.9), e as 

linhas cheias a solução física. Esta distinção faz-se necessária, e será explicada a seguir. 

Analisando inicialmente as soluções matemáticas, percebe-se que para razões de expansões 

próximas da unidade (diferencial de pressão pequeno), as curvas se confundem. Isto deve-se as 

baixas velocidades atingidas pela mistura, que faz com que os efeitos da compressibilidade da 

fase gasosa sejam desprezíveis. 

 Para razões de expansão menores, o efeito do aumento da razão gás-líquido local é o 

de reduzir a vazão mássica adimensional. Isto é esperado, já que ao aumentar o percentual de 

gás está-se efetivamente reduzindo a massa específica da mistura. Com a redução progressiva 

da razão de expansão, a menos da curva de líquido, as demais atingem um valor máximo a partir 

da qual começam a decrescer. Embora este comportamento do ponto de vista matemático seja 

aceitável, do ponto de vista físico é problemático. Isto implica que há uma vazão mássica 

máxima admissível para o bocal e que para uma mesma vazão mássica adimensional duas 

razões de expansão estão disponíveis. Para entender melhor estes aspectos, primeiro deseja-se 

encontrar a razão de expansão 𝜉𝑏  que maximiza a vazão mássica adimensional, denominada de 

razão de expansão crítica. Em termos matemáticos, deseja-se resolver a Equação (4.3.10): 

 
𝜕

𝜕𝜉𝑏

(√
(1 + 𝜗1𝑖 )(1 − 𝜉𝑏 − 𝜗1𝑖 ln 𝜉𝑏)

(1 + 𝜗1𝑖 /𝜉𝑏)²
)|

𝜉𝑏=�̂�𝑏

= 0 (4.3.10) 

Resolvendo a derivada na Equação (4.3.10) obtém-se a Equação (4.3.11), válida para 

𝜗1𝑖 > 0 : 

 2𝜗1𝑖(1 − 𝜉𝑏 − 𝜗1𝑖 ln 𝜉𝑏) = (𝜉𝑏 + 𝜗1𝑖)
2
 (4.3.11) 

Isto implica que a razão crítica depende apenas da razão gás-líquido local (ou da fração 

de vazios) na entrada do bocal convergente. A Equação (4.3.11) não possui solução analítica, 

tendo de ser resolvida numericamente. A Figura 4.4 mostra as soluções desta equação para 

diversos valores de frações de vazios. Analisando-a, percebe-se que o aumento do percentual 

de gás na mistura faz aumentar a razão de expansão crítica, fazendo com que a vazão mássica 

máxima no bocal seja atingida com um menor diferencial de pressão, o que está de acordo com 

a Figura 4.3. Quando a fração vazios aproxima-se de zero, 𝜉𝑏 → 0, e quando é igual à unidade 

(apenas gás presente), 𝜉𝑏 = 1/√𝑒, onde e é o número de Euler 

 Substituindo a Equação (4.3.11) na Equação (4.3.9) encontra-se a vazão mássica 

adimensional máxima. 
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�̇�1̂

√2𝐴𝑏
2 𝜌1𝑖 𝑝𝑖

= 𝜉𝑏√
1 + 𝜗1𝑖

2𝜗1𝑖
 (4.3.12) 

 

Figura 4.4. Dependência da razão de expansão crítica com a fração de vazios 

 

 

Expressando a vazão mássica em termos da velocidade do jato na saída do bocal, pode-

se mostrar que obtém-se: 

 

�̂�1𝑜 = √
𝑝𝑜

𝜌1𝑜

1 + 𝜗1𝑜

𝜗1𝑜
 (4.3.13) 

A Equação (4.3.13), que expressa a velocidade do jato na saída do bocal na condição de 

vazão mássica máxima, é idêntica à equação da velocidade do som em uma mistura homogênea, 

como já demonstrado por WALLIS (1969). Isto implica que em 𝜉𝑏 = 𝜉𝑏, o escoamento torna-

se sônico. Nesta condição, perturbações realizadas à jusante do bocal não são transmitidas à 

montante, pois estas movem-se na velocidade do som no meio. Logo, reduções da razão de 

expansão não provocam qualquer alteração no escoamento, como discutido em SHAPIRO 

(1953). Assim, nas regiões da Figura 4.3 onde 𝜉𝑏 < 𝜉𝑏 , as curvas tracejadas não possuem 

significado físico, pois representariam condições de escoamento supersônico em uma restrição, 

o que não é permitido. Este fenômeno é denominado de bloqueio de escoamento, e ocorre 

somente em escoamentos compressíveis, o que explica o porquê da curva de líquido (que foi 

considerado incompressível) na Figura 4.3 não apresentar estas características. Assim, a 
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solução física consiste em impor �̇�1 = �̇�1̂ quando 𝜉𝑏 < 𝜉𝑏 , onde a razão de expansão crítica 

𝜉𝑏  é calculada resolvendo a Equação (4.3.11) numericamente ou através da Figura 4.4. 

O número de Mach na saída do bocal convergente é definido como a razão entre a 

velocidade do jato e a velocidade sônica naquele ponto. Usando a Equação (4.3.13) tem-se que: 

 
𝑀1𝑜

2 =
𝑈1𝑜

2

�̂�1𝑜
2 =

𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2

𝑝𝑜

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
 (4.3.14) 

Ou ainda, utilizando a definição dada pela Equação (4.3.8): 

 

𝑀1𝑜 = √
2𝑍

𝑝𝑜

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
 (4.3.15) 

Assim, o termo no interior da raiz da Equação (4.3.15) deve ser limitado à unidade para 

qualquer condição de operação em que o bocal se encontrar. 

 

4.4 Sucção 

 

A Figura 4.5 mostra um zoom esquemático do escoamento do fluido aspirado na sucção 

do ejetor em questão: 

 

Figura 4.5. Esquema de escoamento na sucção entre os pontos s e o. 
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Aplicando a Equação (4.2.29) entre os pontos s e o da Figura 4.5: 

 𝑝𝑜

𝜌2𝑜
−

𝑝𝑠

𝜌2𝑠
+

𝑝𝑜

𝜌2𝑜

𝜗2𝑜

1 + 𝜗2𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑜

𝑝𝑠
) +

𝑈2𝑜
2 − 𝑈2𝑠

2

2
+

𝐾𝑠𝑈2𝑜
2

2
= 0 (4.4.1) 

Onde escolheu-se como ponto de referência o ponto o. Como nesta seção escoa apenas 

gás, então 𝜗2𝑜 → ∞ e a razão 
𝜗2𝑜

1+𝜗2𝑜
 tende à unidade. Considerando 𝑈2𝑜

2 ≫ 𝑈2𝑠
2  e rearranjando: 

 𝑝𝑜

𝜌2𝑜
−

𝑝𝑠

𝜌2𝑠
+

𝑝𝑜

𝜌2𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑜

𝑝𝑠
) = −

𝑈2𝑜
2 (1 + 𝐾𝑠)

2
 (4.4.2) 

Mas da Equação (4.2.28), para escoamento isotérmico a razão 𝑝/𝜌2 é constante, de 

modo que a equação (4.4.2) pode ser escrita como: 

 
𝑙𝑛𝜉𝑠 = −

𝜌2𝑜𝑈2𝑜
2 (1 + 𝐾𝑠)

2𝑝𝑜
 (4.4.3) 

 

Onde 𝜉𝑠 é a razão de expansão da sucção: 

 𝜉𝑠 = 𝑝𝑜/𝑝𝑠 (4.4.4) 

Colocando 𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2  em evidência na Equação (4.4.3): 

 

𝑙𝑛𝜉𝑠 = −𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2

(
𝜌2𝑜

𝜌1𝑜
) (

𝑈2𝑜

𝑈1𝑜
)

2

(1 + 𝐾𝑠)

2𝑝𝑜
 

(4.4.5) 

Aqui definem-se as razões entre massa específica e velocidade dos fluidos aspirado e 

motriz, dadas pelas Equações (4.4.6) e (4.4.7) respectivamente 

 𝛾 = 𝜌2𝑜/𝜌1𝑜 (4.4.6) 

 𝜈 = 𝑈2𝑜/𝑈1𝑜 (4.4.7) 

Substituindo as Equações (4.3.8), (4.4.6) e (4.4.7) na Equação (4.4.5) obtém-se: 

 
𝑙𝑛𝜉𝑠 = −

𝑍

𝑝𝑜
𝛾𝜈²(1 + 𝐾𝑠) (4.4.8) 

Define-se a razão entre a área da saída da sucção e do bocal: 

 𝑐 = 𝐴𝑠/𝐴𝑏 (4.4.9) 

E a razão entre as vazões volumétricas do fluido aspirado e motriz em o: 

 
𝜙2𝑜 =

𝑞2𝑜

𝑞1𝑜
=

𝑈2𝑜

𝑈1𝑜

𝐴𝑠

𝐴𝑏
= 𝜈𝑐 (4.4.10) 

De modo que a Equação (4.4.8) fica: 

 
𝑙𝑛𝜉𝑠 = −

𝑍

𝑝𝑜

𝛾𝜙2𝑜
2

𝑐²
(1 + 𝐾𝑠) (4.4.11) 
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O produto 𝛾𝜙2𝑜  pode ser interpretado como a razão entre as vazões mássicas do fluido 

aspirado e motriz. Como este primeiro é composto apenas de gás, esta razão geralmente assume 

valores pequenos, podendo ser desprezada. Fazendo isto, a Equação (4.4.11) simplifica-se para 

 𝜉𝑠 ≅ 1 (4.4.12) 

Em outras palavras, a variação de pressão na sucção é desprezível, assim como foi 

considerado por CUNNINGHAM (1974) no ejetor líquido-gás. 

 

4.5 Garganta  

 

A Figura 4.6 mostra um zoom esquemático do escoamento na garganta da Figura 4.1, 

mostrando as correntes de fluido motriz e aspirado entrando na garganta e a mistura resultante 

homogênea de propriedades uniformes (hipótese h) após o choque de mistura. O sentido 

horizontal positivo é escolhido como sendo na mesma direção do fluxo. 

 Aplicando o balanço de momento (Equação (4.2.9)) entre os pontos o e t da Figura 4.1: 

 𝑭 = 𝜌3𝑡𝑈3𝑡
2 𝐴𝑔 − 𝜌1𝑜𝑈1𝑜

2 𝐴𝑏 − 𝜌2𝑜𝑈2𝑜
2 𝐴𝑠 (4.5.1) 

Onde 𝐴𝑔, 𝐴𝑏 e 𝐴𝑠 são, respectivamente, a área da seção transversal da garganta, da saída 

do bocal e da saída da sucção. 

 

Figura 4.6. Esquema de escoamento na garganta entre os pontos o e t. 

 

 

A força resultante na direção do fluxo, na ausência de campos eletromagnéticos, deve-

se somente às forças superficiais devido à pressão e ao atrito, de tal forma que pode-se escrever: 

 (𝑝𝑜 − 𝑝𝑡)𝐴𝑔 − 𝜏𝑤𝐴𝑤 = 𝜌3𝑡𝑈3𝑡
2 𝐴𝑔 − 𝜌1𝑜𝑈1𝑜

2 𝐴𝑏 − 𝜌2𝑜𝑈2𝑜
2 𝐴𝑠 (4.5.2) 
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Onde 𝝉𝑤 é a tensão cisalhante média na parede da garganta e 𝐴𝑤 sua área interna. 

Ordenando a Equação (4.5.2): 

 
𝑝𝒕 − 𝑝𝒐 +

𝝉𝑤𝐴𝑤

𝐴𝒈
= 𝜌1𝑜𝑈1𝑜

2 [
𝐴𝑏

𝐴𝑔
+

𝜌2𝑜𝑈2𝑜
2

𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2

𝐴𝑠

𝐴𝑔
−

𝜌3𝑡𝑈3𝑡
2

𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2 ] (4.5.3) 

Aqui assume-se que o termo relativo ao atrito pode ser expresso como mostra a Equação 

(4.5.4): 

 𝜏𝑤𝐴𝑤

𝐴𝒈
=

𝐾𝑔𝜌3𝑡𝑈3𝑡
2

2
 (4.5.4) 

Substituindo a Equação (4.5.4) na Equação (4.5.3): 

 
𝑝𝒕 − 𝑝𝒐 = 𝜌1𝑜𝑈1𝑜

2 [
𝐴𝑏

𝐴𝑔
+

𝜌2𝑜𝑈2𝑜
2

𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2

𝐴𝑠

𝐴𝑔
− (1 +

𝐾𝑔

2
)

𝜌3𝑡𝑈3𝑡
2

𝜌1𝑜𝑈1𝑜
2 ] (4.5.5) 

A velocidade média da mistura na saída da garganta (𝑈3𝑡) pode ser relacionada com a 

velocidade do jato do fluido motriz através da Equação (4.5.6): 

 

𝑈3𝑡 =
𝑞3𝑡

𝐴𝑔
=

𝑞1𝑡 + 𝑞2𝑡

𝐴𝑔
= (

𝑞1𝑜

𝐴𝑏
)

(
𝑞1𝑡

𝑞1𝑜
) + (

𝑞2𝑡

𝑞1𝑜
)

𝐴𝑔/𝐴𝑏
 (4.5.6) 

Agora definem-se as seguintes quantidades: 

 𝜙1𝑡 =
𝑞1𝑡

𝑞1𝑜
 (4.5.7) 

 𝜙2𝑡 =
𝑞2𝑡

𝑞1𝑜
 (4.5.8) 

 
𝑏 =

𝐴𝑏

𝐴𝑔
 (4.5.9) 

Substituindo as Equações (4.5.7), (4.5.8) e (4.5.9) em (4.5.6) e reconhecendo que 𝑈1𝑜 =

𝑄1𝑜/𝐴𝑏: 

 𝑈3𝑡/𝑈1𝑜 = (𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡)𝑏 (4.5.10) 

Já a massa específica da mistura na saída da garganta é calculada através da aplicação 

de um balanço de massa (Equação (4.2.8)) na garganta, que resulta em: 

 
𝜌3𝑡 =

𝜌1𝑜𝑞1𝑜 + 𝜌2𝑜𝑞2𝑜

𝑞1𝑡 + 𝑞2𝑡
 (4.5.11) 

Ou ainda, em termos de parâmetros adimensionais: 

 
𝜌3𝑡 =

1 + 𝛾𝜙2𝑜

𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡
 (4.5.12) 

Substituindo as Equações (4.3.8), (4.4.6), (4.4.10), (4.5.4), (4.5.6), (4.5.7), (4.5.8), 

(4.5.9) e (4.5.11) na Equação (4.5.5) e desprezando a razão entre vazões mássicas (𝛾𝜙2𝑜): 
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𝑝𝒕 − 𝑝𝒐 = 2𝑍 [𝑏 − (1 +

𝐾𝑔

2
) (𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡)𝑏²] (4.5.13) 

A Equação (4.5.13) ainda pode ser escrita como uma equação de segundo grau se 

explicitarmos o termo 𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡  em termos das pressões. Utilizando as Equações (4.2.31) e 

(4.2.32) tem-se imediatamente que: 

 𝜙1𝑡 =
𝑞1𝑡

𝑞1𝑜
=

1 + 𝜗1𝑜/𝜉𝑔

1 + 𝜗1𝑜
 (4.5.14) 

Onde 𝜉𝑔 é a razão de compressão da garganta, definida por: 

 𝜉𝑔 = 𝑝𝑡/𝑝𝑜 (4.5.15) 

Já o termo 𝜙2𝑡 pode ser relacionado com 𝜙2𝑜 usando a fato de que a vazão volumétrica 

do gás ideal é inversamente proporcional à pressão: 

 𝜙2𝑡 =
𝑞2𝑡

𝑞1𝑜
=

𝑞2𝑜

𝑞1𝑜

𝑝𝑜

𝑝𝑡
= 𝜙2𝑜/𝜉𝑔 (4.5.16) 

Substituindo as Equações (4.5.14), (4.5.15) e (4.5.16) na Equação (4.5.13) e após 

diversas manipulações obtém-se finalmente: 

 

𝜉𝑔
2 − 𝜉𝑔 [1 +

2𝑍𝑏2

𝑝𝑜

(𝑐 +
𝜗1𝑜 −

𝐾𝑔

2
1 + 𝜗1𝑜

)] 

+
2𝑍𝑏2

𝑝𝑜
(1 +

𝐾𝑔

2
) (

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
+ 𝜙2𝑜) = 0 

(4.5.17) 

Com o objetivo de compreender o comportamento da Equação (4.5.17), definem-se o 

número do ejetor e a razão de velocidades, Equações (4.5.18) e (4.5.19) respectivamente: 

1

) 
𝓃 =

2𝑍𝑏²

𝑝𝑜
(𝑐 +

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
) (4.5.18) 

9) 𝓋 =
𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝜙2𝑜

𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝑐
 (4.5.19) 

Com estas definições, e desprezando o atrito apenas por simplicidade, a Equação 

(4.5.17) pode ser escrita como: 

 𝜉𝑔
2 − 𝜉𝑔(1 + 𝓃) + 𝓃𝓋 = 0 (4.5.20) 

Desta forma, o escoamento na garganta (desprezado o atrito) pode ser descrito em 

termos de dois parâmetros adimensionais. Este resultado concorda com as análises de 

CUNNINGHAM (1974) para o ejetor líquido-gás, como foi discutido no Capítulo III. De fato, 

a Equação (4.5.20) é idêntica à encontrada pelo autor, a menos da definição dos parâmetros 

adimensionais. Fazendo-se 𝜗1𝑜 = 0 nestas equações obtém-se o número da bomba a jato (𝓃𝐶) 
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e a razão de velocidades (𝓋𝐶) definidos por CUNNINGHAM (1974). No entanto, como a 

estrutura da Equação (4.5.20) é idêntica tanto para o ejetor líquido-gás quanto para o ejetor em 

questão, isto significa que, pelo menos do ponto de vista teórico, as conclusões obtidas pelo 

autor para o processo de compressão na garganta podem ser expandidas para o ejetor em estudo 

através da equivalência 𝓃𝐶 ≡ 𝓃 e 𝓋𝐶 ≡ 𝓋. 

 Devido ao caráter quadrático da Equação (4.5.20), tem-se duas soluções: 

(4.5.21) 𝜉𝑔 =
1 + 𝓃 + √(1 + 𝓃)2 − 4𝓃𝓋

2
 (4.5.21a) 

(4.5.21) 
𝜉𝑔 =

1 + 𝓃 − √(1 + 𝓃)2 − 4𝓃𝓋

2
 (4.5.21b) 

WITTE (1962) demonstrou que apenas a solução com sinal positivo possui significado 

físico, pois produz condições operacionais com números de Mach limitados à unidade na saída 

da garganta (𝑀3𝑡). Pode-se mostrar que este parâmetro relaciona-se com 𝓃 e 𝓋 através da 

Equação (4.5.22), cuja dedução encontra-se nos apêndices: 

2) 

(4.5.22) 
𝑀3𝑡 =

√𝓃𝓋

𝜉𝑔
 (4.5.22) 

Analisando a Equação (4.5.21a), nota-se que o ganho de pressão máximo, 𝜉𝑔 = 1 + 𝓃, 

ocorre quando o parâmetro 𝓋 é nulo. De acordo com a Equação (4.5.19), isto é apenas possível 

quando não há gás escoando no ejetor (𝜗1𝑜 = 𝜙2𝑜 = 0). Esta situação é caracterizada por um 

fluido motriz composto apenas por líquido incompressível escoando ao longo do ejetor 

mantendo-se a sucção fechada. Isto implica que para o processo de compressão na garganta, a 

presença de gás é prejudicial. CUNNINGHAM (1974) comenta a respeito deste tema, 

creditando este efeito ao fato de que parte da energia do fluido motriz que poderia ser utilizada 

para aumento de pressão do sistema é dispendida para realizar trabalho no fluido secundário. 

Já o ganho de pressão mínimo, 𝜉𝑔 =  (1 + 𝓃)/2, ocorre quando o termo no interior da raiz da 

Equação (4.5.21a) é nulo, isto é, quando a Equação (4.5.23) é satisfeita: 

 

(4.5.22) 
𝓋 = �̂� =

(1 + 𝓃)2

4𝓃
 (4.5.23) 

Utilizando a Equação (4.5.22), pode-se mostrar que isto ocorre sempre que 𝑀3𝑡 = 1, 

isto é, quando há escoamento sônico na saída da garganta. Desta forma, �̂� é a razão de 

velocidades crítica, e para 𝓋 < �̂� tem-se escoamento subsônico, enquanto que para 𝓋 > �̂� a 

Equação (4.5.20) não apresenta solução.  
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Devido a equivalência com o ejetor líquido-gás, a condição de perda por mistura nula 

(PMN) na garganta pode ser encontrada para o ejetor em questão adaptando a Equação (3.5), 

que fornece: 

(4.5.22) 
𝓋 ≤ 𝓋𝑃𝑀𝑁 =

𝜉𝑔(𝜉𝑔 − 1)

2𝜉𝑔𝑙𝑛𝜉𝑔 − 𝜉𝑔 + 1
 (4.5.24) 

Esta equação é válida na região de interesse de operação para garganta, ou seja, 𝜉𝑔 > 1. 

WITTE (1962) e CUNNINGHAM (1974) comentam que para o ejetor ideal, 𝓋𝑃𝑀𝑁 ≤ �̂�, onde 

a igualdade ocorre em 𝓃 = 1. Desta forma, em geral, não pode haver escoamento sônico após 

o choque de mistura na garganta, pois nesta condição haveria variação negativa de entropia 

(perda por mistura negativa), que não é fisicamente plausível. Assim, diferentemente do bocal, 

na garganta o limite teórico não é estabelecido pela condição sônica, mas sim pela condição 

PMN. A Figura 4.7 mostra o gráfico das soluções dadas pela Equação (4.5.21a) para diversos 

valores do número de ejetor em função da razão de velocidades.  

 

Figura 4.7. Curvas teóricas (sem atrito) da razão de compressão na garganta em função da razão de 

velocidades (𝓿) para diversos valores de número do ejetor (𝓷). 

 

 

CUNNINGHAM (1974) em seu paper plotou este mesmo gráfico utilizando valores 

para número da bomba a jato bem mais altos (até 𝓃𝑐 = 25) . Isto por que na aplicação estudada 

pelo autor o ejetor líquido-gás trabalharia como uma bomba a vácuo, succionando ar 

atmosférico a baixas pressões. Desta forma, como este parâmetro é inversamente proporcional 

à pressão, ele tende a assumir valores elevados.  
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No entanto, neste trabalho, para a aplicação do ejetor na linha de surgência esta condição 

dificilmente será atingida, já que as pressões de linha são relativamente altas. Assim, espera-se 

que para este caso 𝓃 < 1, razão este pela qual este parâmetro foi limitado à unidade na Figura 

4.7. Analisando-a, é possível perceber que todas as curvas se intersectam no ponto (𝓋, 𝜉𝑔) =

(1,1). De fato, isto é mais uma das características interessantes das soluções para a garganta: 

em 𝓋 = 1, 𝜉𝑔 = 1 ∀ 𝓃 ≤ 1. Isto implica que para a aplicação do ejetor em questão, o limite 

dado pela condição PMN será sempre 𝓋𝑃𝑀𝑁 = 1. Isto pode ser demonstrado calculando o limite 

da Equação (4.5.24) quando 𝜉𝑔 tende à unidade. Assim, o ponto de interseção das curvas é 

também o limite teórico da condição PMN. Observando a definição da razão de velocidades 

dada pela Equação (4.5.19), tira-se diretamente que se 𝓋𝑃𝑀𝑁 = 1 então 𝜙2𝑜 = 𝑐. Esta 

conclusão é bastante interessante, pois implica que a razão entre as vazões volumétricas do 

fluido aspirado e motriz é limitada simplesmente pelo parâmetro geométrico 𝑐, que é a razão 

entre as áreas da sucção e do bocal.  

 

4.6 Difusor  

 

A Figura 4.8 mostra um zoom esquemático do escoamento no difusor. Aplicando a 

Equação (4.2.29) entre os pontos t e d: 

 
𝑝𝑑

𝜌3𝑑
−

𝑝𝑑

𝜌3𝑡
+

𝑝𝑡

𝜌3𝑡

𝜗3𝑡

1 + 𝜗3𝑡
𝑙𝑛 (

𝑝𝑑

𝑝𝑡
) +

𝑈3𝑑
2 − 𝑈3𝑡

2

2
+

𝐾𝑑𝑈3𝑡
2

2
= 0 (4.6.1) 

 

Figura 4.8. Esquema do escoamento no difusor entre os pontos t e d. 
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Onde escolheu-se o ponto t como referência. Das Equações (4.2.31) e (4.2.33) pode-se 

escrever que:  

 𝜌3𝑑

𝜌3𝑡
=

1 + 𝜗3𝑡

1 + 𝜗3𝑡/𝜉𝑑
 (4.6.2) 

Onde 𝜉𝑑 é a razão de compressão do difusor, definida por: 

 𝜉𝑑 = 𝑝𝑑/𝑝𝑡 (4.6.3) 

Substituindo as Equações (4.6.2) e (4.6.3) na Equação (4.6.1) e assumindo que 𝑈3𝑡
2 ≫

𝑈3𝑑
2  : 

 𝑝𝑑

𝜌3𝑡

1 + 𝜗3𝑡/𝜉𝑑

1 + 𝜗3𝑡
−

𝑝𝑡

𝜌3𝑡
+

𝑝𝑡

𝜌3𝑡

𝜗3𝑡

1 + 𝜗3𝑡
𝑙𝑛𝜉𝑑 =

𝑈3𝑡
2 (1 − 𝐾𝑑)

2
 (4.6.4) 

Multiplicando a Equação (4.6.4) por 𝜌3𝑡 /𝑝𝑡 e reunindo termos semelhantes: 

 
𝜉𝑑 − 1 + 𝜗3𝑡𝑙𝑛𝜉𝑑

1 + 𝜗3𝑡
= 𝜌3𝑡 [

𝑈3𝑡
2 (1 − 𝐾𝑑)

2𝑝𝑡

] (4.6.5) 

Substituindo as Equações (4.5.10), (4.5.12) e (4.6.3) na Equação (4.6.3) e desprezando 

novamente o produto 𝛾𝜙2𝑜 chega-se a: 

4.6.6) 𝜉𝑑 − 1 + 𝜗3𝑡𝑙𝑛𝜉𝑑

1 + 𝜗3𝑡
=

𝑍𝑏²(𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡)(1 − 𝐾𝑑)

𝑝𝑜𝜉𝑔
 (4.6.6) 

É útil escrever a Equação (4.6.6) em termos dos parâmetros 𝓃 e 𝓋. Inicialmente, a soma 

𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡 é relacionada com 𝓋 utilizando as Equações (4.5.14) e (4.5.16): 

 

𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡 =
1 + 𝜗1𝑜/𝜉𝑔

1 + 𝜗1𝑜
+

𝜙2𝑜

𝜉𝑔
=

1 +
𝓋Ψ
𝜉𝑔

1 + 𝜗1𝑜
 

(4.6.7) 

Onde Ψ foi definido por: 

.6) Ψ = 𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝑐 (4.6.8) 

Este parâmetro pode ser interpretado como a razão entre os hold-ups de gás e líquido na 

entrada da garganta (ver apêndice). Por que as velocidades do fluido motriz e secundário são 

diferentes neste ponto (𝑈1𝑜 e 𝑈2𝑜  respectivamente), Ψ é diferente da razão gás-líquido local, 

que é dada pelo produto 𝓋Ψ: 

6) 𝓋Ψ = 𝜗3𝑜 = 𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝜙2𝑜 (4.6.9) 

Assim, deduz-se imediatamente através da Equação (4.2.31) que a razão gás-líquido na 

saída da garganta pode ser expressa como:  

 𝜗3𝑡 = 𝓋Ψ/𝜉𝑔 (4.6.10) 

Substituindo as Equações (4.6.7) e (4.6.10) na Equação (4.6.6) obtém-se: 
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 𝜉𝑑 − 1 +
𝓋Ψ

𝜉𝑔
𝑙𝑛𝜉𝑑 =

𝓃

2𝜉𝑔Ψ
(1 +

𝓋Ψ

𝜉𝑔
)

2

(1 − 𝐾𝑑) (4.6.11) 

Nota-se que a razão de compressão no difusor é uma função complexa de 𝓃, 𝓋, Ψ, 𝜉𝑔 e 

𝐾𝑑, necessitando de métodos numéricos para obtenção da solução. Para compreender o 

comportamento da Equação (4.6.11), apenas por simplicidade será desprezado o atrito tanto no 

difusor como na garganta, de forma que 𝜉𝑔 = 𝜉𝑔(𝓃,𝓋)  e consequentemente 𝜉𝑑 = 𝜉𝑑(𝓃, 𝓋, Ψ). 

A Figura 4.9 mostra as soluções da Equação (4.6.11) em função do parâmetro 𝓋 para dois 

valores distintos de 𝓃 e Ψ, onde o primeiro foi propositalmente limitado à unidade devido a 

discussão realizada na seção anterior.  

Diferentemente dos casos do bocal e da garganta, a equação para o difusor possui apenas 

uma solução. Obviamente, esta é condicionada à existência da solução nas demais seções. 

Ainda, diferentemente das parábolas 𝜉𝑔, estas são côncavas para cima. Outra observação 

importante é a de que a redução do valor de 𝓃 provoca um “achatamento” das curvas. Em 

termos práticos, isto implica que o fluxo torna-se cada vez mais instável no difusor. Para valores 

de 𝓃 muito pequenos pode-se questionar a necessidade desta seção. Por fim, é importante 

ressaltar que a Figura 4.9 é apenas ilustrativa, pois na prática seria difícil (ou até menos 

impossível) manter dois dos parâmetros adimensionais constantes enquanto se varia apenas um. 

Isto porque tais parâmetros não são completamente independentes, já que possuem vários 

termos em comum. 

Figura 4.9. Curvas teóricas (sem atrito) para o difusor. 
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4.7 Performance do ejetor 

 

A performance do ejetor pode ser avaliada através de sua eficiência energética. Esta é 

definida como a parcela da energia fornecida pela fluido motriz que foi dispendida para 

realização de trabalho útil. Por trabalho útil subentende-se a transmissão efetiva de energia do 

fluido motriz para o gás aspirado, já que as outras perdas energéticas são devidas ao atrito e ao 

processo de mistura, que são irreversíveis. Esta transmissão de energia é responsável pela 

variação de energia cinética e pelo processo de compressão do gás aspirado, onde esta primeira 

pode ser desprezada por geralmente apresentar magnitude muito inferior a esta última. Um 

observador movendo-se juntamente com uma bolha de gás veria seu diâmetro ser reduzido 

devido ao processo de compressão no sistema garganta-difusor, e a taxa de realização de 

trabalho seria dada por: 

 
�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = �̇�2 ∫ 𝑝𝑑 (

1

𝜌2
)

𝑑

𝑠

= 𝑞2𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛(𝑝𝑑/𝑝𝑠) (4.7.1) 

A energia total fornecida ao sistema é escrita através da aplicação da Equação (4.2.29) 

ao longo de todo o ejetor, fornecendo a Equação (4.7.2), onde foi desprezada a variação de 

energia cinética dos fluidos. 

) 
�̇�1 [

𝑝𝑑

𝜌1𝑑
−

𝑝𝑖

𝜌1𝑖
+

𝑝𝑜

𝜌1𝑜

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑑

𝑝𝑜
)] + �̇�2 [

𝑝𝑜

𝜌2𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑑

𝑝𝑠
)] + 𝜖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0 (4.7.2) 

Onde 𝜖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é a soma de todas as perdas irreversíveis no ejetor, composta pelas parcelas 

do atrito e das perdas por mistura. Colocando o termo �̇�1 em evidência tem-se: 

(4.7.3)

2) 
�̇�1 [

𝑝𝑑

𝜌1𝑑
−

𝑝𝑖

𝜌1𝑖
+

𝑝𝑜

𝜌1𝑜

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑑

𝑝𝑖
) +

𝜙2𝑜𝑝𝑜

𝜌1𝑜
𝑙𝑛 (

𝑝𝑑

𝑝𝑠
)] + 𝜖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0 (4.7.3) 

Usando a Equação (4.2.32) para relacionar 𝜌1𝑑  e 𝜌1𝑖  com 𝜌1𝑜  e rearranjando obtém-se: 

 
𝑞1𝑜

𝑝𝑖 − 𝑝𝑑 + 𝜗1𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛(𝑝𝑖/𝑝𝑑)

1 + 𝜗1𝑜
= 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 + 𝜖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (4.7.4) 

A equação demonstra que a variação de energia do fluido motriz ao longo do ejetor (que 

é a energia total fornecida ao sistema) é resultado do trabalho realizado para comprimir o gás 

aspirado e das perdas irreversíveis. Sendo assim, define-se a eficiência: 

(4.7.5) 
휂 =

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

(1 + 𝜗1𝑜)𝜙2𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛(𝑝𝑑/𝑝𝑠)

𝑝𝑖 − 𝑝𝑑 + 𝜗1𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛(𝑝𝑖/𝑝𝑑)
 (4.7.5) 

Como é possível observar, a eficiência do ejetor é diretamente ligada a razão de 

compressão total, 𝑝𝑑/𝑝𝑠. Fazendo-se 𝜗1𝑜 = 0 na Equação (4.7.5), obtém-se a mesma eficiência 

energética utilizada por Cunningham (1974) para plotar o gráfico da Figura 3.2. 
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5 Verificação e ajuste do modelo 

 

Tão importante quanto o desenvolvimento de relações matemáticas para previsão de 

performance e dimensionamento do ejetor é a validação do modelo. Esta pode ser feita através 

de experimentos laboratoriais ou através da fluidodinâmica computacional, que foi a 

abordagem adotada neste trabalho. Nesta dissertação, utilizou-se o software CFX da empresa 

ANSYS, versão 16.0. Este pacote foi acessado através da plataforma de simulação integrada 

denominada de ANSYS Workbench. 

Na escolha de um método de simulação, algumas considerações devem ser levadas em 

a saber: os objetivos do estudo, as variáveis que se deseja estudar, a física do escoamento que 

se deseja recriar, quantidade e qualidade dos resultados, limitação da capacidade 

computacional, tempo computacional despendido, etc. Os tópicos abaixo procuram abordar 

estes temas para fornecer ao leitor a sequência do pensamento lógico utilizado no estudo 

envolvendo CFD. 

 

5.1 ANSYS – CFX 16.0 

 

O CFX 16.0 é um software de fluidodinâmica computacional de propósito genérico que, 

através da combinação de ferramentas de pré e pró-processamento com um avançado módulo 

de simulação, possibilita a modelagem das mais diversas condições de fluxo, onde dentre estas 

está o escoamento multifásico, de importante viés neste trabalho. O ANSYS CFX consiste 

basicamente de quatro módulos que permitem, dado um certo domínio e grade computacional, 

realizar análises de CFD. A Figura 5.1 mostra um esquema destes módulos, mostrando o sentido 

lógico de utilização pelo usuário. 

O ANSYS CFX-Pre é responsável pela definição do modelo físico a ser simulado, sendo 

estabelecidas as equações governantes e as condições iniciais e de contorno para o problema. 

Este possui internamente uma gama de modelos para fechamento da turbulência, modelos 

multifásicos para transferência interfacial, e possibilita também análise de escoamento em 

meios porosos, modelagem de radiação e processos de combustão.  

Já o ANSYS CFX-Solver realiza o procedimento numérico de solução das equações 

governantes, que são discretizadas através da metodologia dos volumes finitos. O sistema de 

equações resultante é resolvido de maneira acoplada ao longo da grade computacional, formado 
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por malhas que podem ser estruturadas ou não, suportando elementos hexaédricos, prismáticos, 

piramidais e tetraédricos. 

 

Figura 5.1. Módulos que compõe o ANSYS CFX. 

 

Fonte: Modificado de ANSYS CFX- INTRODUCTION. 

 

O usuário pode acompanhar o progresso da solução ao longo das iterações através da 

interface ANSYS CFX–SOLVER MANAGER, como mostra a Figura 5.2 para um dos casos 

simulados neste trabalho. Nela, as curvas representam os resíduos normalizados médios para 

cada equação resolvida pelo solver. Estes resíduos representam uma medida do quão bem o 

sistema de equações algébricas está sendo resolvido ao longo de todo o domínio computacional, 

sendo utilizado como critério de convergência para as simulações. Os resultados obtidos são 

analisados no ANSYS CFX-Post, que possibilita a realização da análise do escoamento através 

de diversas ferramentas gráficas como: curvas de contorno, vetores, planos, animações, 

isosuperfícies, etc. 

Dois modelos para escoamento multifásico estão disponíveis no CFX: Euleriano-

Euleriano e Lagrangeano-Euleriano. Como o objetivo deste estudo de CFD é a análise dos 

aspectos gerais do escoamento no interior do ejetor e não no detalhamento de partículas 

individuais de fluido, o primeiro modelo foi utilizado. Neste caso, as equações resolvidas pelo 

solver são, segundo o manual ANSYS CFX-SOLVER THEORY GUIDE, as equações média de 

transporte que compõe o modelo de multifluidos, discutidas na Seção 2.2 do Capítulo II desta 

dissertação. 
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Figura 5.2. Interface gráfica do ANSYS CFX-Solver Manager. 

 

 

5.2 Modelo geométrico 

 

Na escolha de uma geometria de ejetor adequada para análise, buscou-se utilizar 

dimensões passíveis de serem replicadas facilmente em laboratório para propiciar futuras 

comparações entre os resultados experimentais e aqueles obtidos por CFD. Estas dimensões 

não necessariamente são compatíveis com aplicações em campo, mas servirão para o 

estabelecimento teórico do modelo.  Para a criação da geometria, utilizou-se a ferramenta 

Design Modeler disponível no ANSYS Workbench. A Figura 5.3 mostra o domínio 

computacional do ejetor estudado. 

 

Figura 5.3. Modelo geométrico (domínio computacional) utilizado para o ejetor. 
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Os principais parâmetros geométricos do ejetor da Figura 5.3 estão disponibilizados na 

Tabela 5.1.  

Tabela 5.1. Principais parâmetros geométricos do ejetor estudado 

Parâmetros geométricos Valor 

Diâmetro de saída do bocal 0,2” 

Diâmetro da garganta  0,4” 

Diâmetros da entrada do bocal, da sucção e da saída do difusor  1” 

Comprimento da garganta 9” 

Ângulo incluso do bocal 20º 

Ângulo incluso do difusor 8º 

 

Como não foi possível encontrar na literatura trabalhos a respeito do ejetor em questão, 

a escolha de alguns parâmetros geométricos foi baseada na revisão de trabalhos e manuais a 

respeito de ejetores. Por exemplo, o comprimento da garganta fora calculado através da 

correlação desenvolvida por CUNNINGHAM e DOPKIN (1974) para ejetores líquido-gás:  

 𝐿𝑔

𝐷𝑔
= 15

1 − 𝑏

√𝑏
 (5.2.1) 

Onde 𝐿𝑔/𝐷𝑔 é a razão entre o comprimento e o diâmetro da garganta e 𝑏 a razão entre 

as áreas do bocal e da garganta. Já a escolha do ângulo incluso para o bocal e o difusor foi 

baseado nos manuais da ESDU para dimensionamento e análise de performance de ejetores. 

Tais documentos abrangem ejetores líquido/líquido, gás/gás e operados com vapor. A revisão 

destes documentos mostrou que, de modo geral, o ângulo incluso do bocal deve situar-se entre 

16 e 24º para promover um bom direcionamento do fluido motriz para a garganta e, para o 

difusor, deve estar entre 6 e 10º para evitar problemas de separação da camada limite e perdas 

energéticas excessivas. Assim, foi utilizado um valor médio destes ranges. 

 

5.3 Modelo físico 

  

Procurou-se validar o modelo desenvolvido no Capítulo IV através da simulação de um 

modelo físico que recriasse exatamente as hipóteses sob as quais as equações foram 

desenvolvidas. No fim, será possível analisar se um modelo unidimensional com coeficientes 

de perdas constantes consegue descrever de maneira aceitável o complexo fluxo multifásico 
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homogêneo tridimensional e turbulento no interior do ejetor. As principais informações a 

respeito do modelo físico estão disponibilizadas abaixo: 

 Tipo de simulação: regime permanente 

 Fluidos utilizados: água (líquido incompressível) e ar (gás ideal) 

 Modelo multifásico: homogêneo (as fases compartilham os campos de velocidade, 

temperatura e turbulência) 

 Modelo de transferência de calor: isotérmico, 25ºC 

 Modelo de fechamento para turbulência: k-epsilon padrão  

 Condições de contorno: 

o Entrada do bocal: vazão mássica de fluido motriz (�̇�1) variada entre 0,5 e 0,75 

kg/s, e a mistura possui fração de vazios fixa de 10%. 

o Entrada da sucção: vazão mássica de gás aspirada (�̇�2) variada entre 10 e 80 

kg/hr. 

o Saída do ejetor: pressão de descarga (𝑝𝑑) fixa de 10 atm. 

o Paredes: lisa com condição de não deslizamento. 

 Critérios de convergência: 

o Valor máximo dos resíduos normalizados médios de 10−5 para todas as 

equações (recomendado pelo ANSYS CFX-SOLVER MODELING GUIDE). 

o Conservação global das quantidades transportadas superior a 99%. 

As condições de contorno de vazões mássicas nas entradas e pressão na saída foram 

escolhidas pois, segundo o ANSYS CFX-SOLVER MODELING GUIDE, são aquelas que 

promovem maior robustez e estabilidade para o procedimento numérico iterativo de obtenção 

das soluções. Ao total, vinte simulações foram realizadas.  

 

5.4 Escolha da grade computacional (malha) 

 

A escolha da malha em uma simulação de CFD é de extrema importância, uma vez que 

a precisão numérica dos resultados obtidos através da solução do sistema de equações depende, 

a priori, do nível de refino do domínio computacional. No entanto, na prática nem sempre é 

possível a utilização de uma malha extremamente refinada, já que deve-se levar em 

consideração também o esforço computacional requerido, limitado pela capacidade de memória 

e de processamento da máquina. Por isso, é essencial buscar uma malha que ofereça um bom 

compromisso entre precisão numérica e tempo computacional dispendido.  
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O procedimento para se determinar a malha adequada para determinada simulação de 

CFD é denominado de estudo de independência da malha (do inglês, mesh independence study). 

Este estudo consiste em realizar algumas simulações com diferentes níveis de refinamento da  

geometria e observar o comportamento das variáveis de interesse neste processo. Quando a 

resposta não varia sensivelmente com refinamentos posteriores (dado um certo nível de 

tolerância requerido), diz-se que os resultados são independentes da malha. Nestes casos, não 

necessariamente a malha com maior número de elementos é a mais adequada, pois esta pode 

exigir um tempo computacional superior sem fornecer melhorias significativas em termos 

numéricos. Para este estudo, utilizou-se software CFX-Mesh da ANSYS para geração da grande 

computacional.  

Neste trabalho serão simuladas diversas condições de fluxo para gerar uma quantidade 

razoável de dados a fim de validar o modelo proposto. Realizar a análise de independência de 

malha em cada condição de fluxo distinta é uma tarefa árdua e que demanda uma enorme 

quantidade de tempo. Desta forma, escolheu-se uma combinação de condições de contorno que 

foram consideradas como base, a partir da qual a malha mais adequada foi determinada e esta 

utilizada nas demais simulações. Três diferentes malhas foram analisadas, sendo classificadas 

pelo nível de refino como grossa, regular e fina, como mostra a Tabela 5.2. Como pode ser 

visto, de um nível de refino para outro, aproximadamente dobrou-se o número de elementos 

que formam a grande computacional. 

 

Tabela 5.2: Número de elementos associadas a cada nível de discretização para o estudo de independência 

de malha. 

Malha Número de elementos 

Grossa 386.601 

Regular 843.234 

Fina 1.528.906 

 

A combinação de condições de contorno que foi escolhida para o teste de independência 

da malha e os resultados do perfil de pressão para cada simulação estão mostrados na Figura 

5.4. Escolheu-se o perfil de pressão como variável resposta pois essa é a variável mais fácil de 

ser medida em laboratório. As demais (como velocidade e fração de vazios por exemplo) 

geralmente são inferidas indiretamente a partir dos dados. Como pode ser observado na Figura 

5.4, a variação da resposta quando passa-se da malha regular para a malha fina é pequena. No 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo V: Verificação e ajuste do modelo 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 79 

  

entanto, o tempo computacional disponível foi cerca de três vezes maior (09hr para a malha 

regular e 24hr para a malha fina) 

 

Figura 5.4. Comportamento do perfil de pressão ao longo do ejetor para os três níveis de discretização da 

Tabela 5.2. 

 

 

Desta forma, escolheu-se a malha regular composta por 843.234 elementos como a 

grade computacional a ser utilizado nas demais simulações. Um corte desta malha está 

representado na Figura 5.5, mostrando sua estrutura interna. Esta é composta prioritariamente 

por elementos tetraédricos e prismáticos, com alguns elementos em forma de pirâmide. Estes 

primeiros são mais preponderantes nas regiões centrais do ejetor, enquanto os elementos 

prismáticos formam cinco camadas mais refinadas próximas as paredes. Isto foi realizado 

através da ferramenta Inflation disponibilizada no software CFX-Mesh. 

O objetivo por trás do maior refinamento nas regiões próximas às paredes é o de melhor 

resolver o escoamento na camada limite, caracterizada por altos gradientes de velocidade. Em 

escoamentos com alto número de Reynolds, o perfil de velocidades possui caráter achatado nas 

regiões centrais do ejetor. No interior da camada limite, no entanto, a velocidade tende 

rapidamente para zero, e sua relação funcional depende da distância para a parede, que após 

sofrer processo de normalização é denominada de wall scale. O CFX possui em sua rotina 

funções de parede (do inglês, wall functions), que buscam resolver estes gradientes em 

diferentes escalas no interior da camada limite, necessitando para isto de um refinamento 

adequado. 
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Figura 5.5. Grade computacional utilizada para as simulações em CFD. 

 

 

5.5 Verificação e ajuste do modelo 

 

Os resultados das pressões obtidas através das simulações do CFX para várias condições 

de contorno encontram-se na Tabela 5.3. Utilizando estes dados, também estimou-se a 

eficiência energética. 

 

Tabela 5.3: Resultados obtidos através das análises CFD. 

Caso 
�̇�𝟏 

(kg/s) 

�̇�𝟐 

(kg/hr) 

𝒑𝒊 

(atm) 

𝒑𝒔 

(atm) 

𝒑𝒕 

(atm) 

𝜼 

(%) 

1  10 15,95 6,92 9,52 18,21 

2  20 16,11 7,11 9,44 32,79 

3  30 16,23 7,27 9,38 45,02 

4 0,7 40 16,38 7,46 9,31 53,81 

5  50 16,62 7,76 9,22 55,99 

6  60 16,93 8,14 9,11 52,08 

7  80 16,93 8,14 9,11 42,09 
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8  20 12,88 8,70 9,70 40,24 

9 0,5 30 13,00 8,82 9,66 52,07 

10  40 13,18 9,01 9,61 54,20 

11  10 14,13 7,86 9,64 20,11 

12  20 14,26 8,01 9,58 35,88 

13 0,6 30 14,39 8,15 9,53 48,20 

14  40 14,55 8,33 9,48 55,18 

15  50 14,80 8,62 9,39 53,35 

16  10 17,14 6,33 9,45 17,50 

17  20 17,29 6,55 9,35 31,66 

18 0,75 30 17,41 6,72 9,29 43,83 

19  40 17,54 6,93 9,21 53,12 

20  50 17,76 7,24 9,12 56,69 

 

A partir dos dados da Tabela 5.3 é possível calcular todos os parâmetros adimensionais 

das equações do bocal, garganta e difusor, a menos das constantes de perdas. Assim, o 

procedimento de verificação consiste em analisar a relação existente entre os termos destas 

equações através dos dados obtidos, e o procedimento de ajuste em determinar os coeficientes 

de perda. Por exemplo, para o caso do bocal convergente, percebe-se que se a Equação (4.3.6) 

realmente representar corretamente o escoamento dos fluidos em seu interior, um gráfico do 

lado esquerdo da igualdade em função do termo 𝑍/𝑝𝑖 deve produzir uma relação linear que 

passa pela origem, cuja tangente é dada por 1 + 𝐾𝑏. Esta análise está representada na Figura 

5.6. 

 Como pode ser visto, os pontos agrupam-se bem ao longo de uma relação linear, 

verificando o modelo, com coeficiente de correlação 𝑅2 = 0,9989. No entanto, percebe-se que 

a reta que melhor se ajusta aos pontos não passa pela origem, pois seu coeficiente linear não é 

nulo. A única forma de explicar este comportamento através da Equação (4.3.6) é se 𝐾𝑏 não for 

constante, mas sim uma função de 𝑍/𝑝𝑖.  De forma a desenvolver um modelo simplificado, 

seguindo a mesma metodologia dos trabalhos demonstrados no Capítulo III desta dissertação, 

determinou-se então o valor constante de 𝐾𝑏 que melhor representaria o conjunto de pontos, 

caso a reta passasse pela origem. Isto pode ser realizado através da metodologia dos mínimos 

quadrados impondo ser nulo o coeficiente linear. O valor constante de 𝐾𝑏 obtido foi então 

0,1336, com coeficiente de correlação 𝑅2 = 0,9943.  
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Figura 5.6. Gráfico mostrando a relação linear existente entre os termos da Equação (4.3.6) obtidos 

através dos dados da Tabela 5.3. 

 

  

O mesmo tipo de raciocínio pode ser empregado para o difusor. Neste caso, ao se 

construir a relação entre os termos da Equação (4.6.11), espera-se obter uma reta que passa pela 

origem cuja tangente é 1 − 𝐾𝑑. Esta análise está representada na Figura 5.7.  

 

Figura 5.7. Gráfico mostrando a relação linear existente entre os termos da Equação (4.6.11) obtido 

através dos dados da Tabela 5.3. 
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 Novamente nota-se uma boa correlação linear. Da mesma maneira que para o bocal, o 

coeficiente linear da equação não é nulo, de forma que 𝐾𝑑 não é constante. No entanto, impondo 

uma relação linear que passe pela origem, o valor constante de 𝐾𝑑 que melhor ajusta os pontos 

é 0,318, com 𝑅2 = 0,986.  

Diferentemente do que ocorre para o bocal e o difusor, a Equação (4.5.17) para a 

garganta não pode ser expressa de maneira linear, pois possui caráter quadrático e o termo 𝐾𝑔 

aparece em termos distintos. Foi utilizado então uma forma menos explícita desta equação, 

como é o caso da Equação (4.5.13), que após ser rearranjada pode ser escrita como: 

 
𝑏 −

𝑝𝑡 − 𝑝𝑜

2𝑍
= (𝜙1𝑡 + 𝜙2𝑡)𝑏² (1 +

𝐾𝑔

2
) (5.5.1) 

Assim, se esta equação descrever corretamente o processo de compressão dos fluidos 

no interior da garganta, a relação entre os termos da Equação (5.5.1) deve ser uma reta que 

passa pela origem com tangente 1 + 𝐾𝑔/2. A Figura 5.8 representa graficamente esta análise.  

 

Figura 5.8. Gráfico mostrando a relação linear existente entre os termos da Equação (5.5.1) obtido através 

dos dados da Tabela 5.3.

 

 

De maneira similar aos casos anteriores, o coeficiente linear não é nulo, indicando que 

𝐾𝑔 não é constante. No entanto, diferentemente do que ocorreu para o bocal e para o difusor, 

vê-se que o ajuste linear não é tão bom devido a presença da divergência da relação linear para 

alguns pontos. A explicação deste fenômeno será tratada mais a frente ainda nesta seção. 

Impondo a restrição de coeficiente linear nulo no método dos mínimos quadrados, obteve-se o 
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valor de 𝐾𝑔 = −0,018 com 𝑅2 = 0,9688. Obviamente, um valor negativo para o coeficiente 

de perda não possui sentido físico, e expressa o fato de que a equação para a garganta está, na 

verdade, subestimando o ganho de pressão nesta seção. Para manter a integridade física do 

modelo, foi imposto, então, 𝐾𝑔 = 0. 

Os valores calculados para o parâmetro número do ejetor (𝓃) através dos dados 

simulados situaram-se no range 0,15 ≤ 𝓃 ≤ 0,55, confirmando a discussão realizada na Seção 

4.5 deste trabalho a respeito dos valores do número de ejetor para aplicação em poços de 

petróleo, que tendem a ser inferiores a unidade. 

A Figura 5.9 mostra um gráfico relacionando os valores de eficiência energética do 

ejetor calculados pelo modelo ajustado, 휂𝑐, e aqueles calculados diretamente através dos dados 

da Tabela 5.3, 휂𝐶𝐹𝑋 , juntamente com a reta de tangente unitária. Se o modelo fosse capaz de 

prever exatamente os dados do CFX, então todos os pontos estariam situados em cima desta 

reta. No entanto, como é possível observar, isto não ocorreu.  Isto deve-se basicamente à 

imposição de valores constantes para os coeficientes de perda, que reduz a acurácia de previsão 

do modelo. Esta perda de acurácia pode ser quantificada em termos do erro quadrático médio 

(EQM), definido pela Equação (5.5.2), onde 𝑛 é o número de casos utilizados, que foram os 

vinte citados nos dados da Tabela 5.3. Estimou-se um valor de 4,73%. 

 

Figura 5.9. Valores de eficiência energética calculados pelo modelo ajustado e pelo CFX, mostrando 

comportamento divergente caracterizado por queda de eficiência em alguns casos. 
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𝐸𝑄𝑀 = √∑ (휂𝑐,𝑖 − 휂𝐶𝐹𝑋,𝑖)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
 (5.5.2) 

 

Da Figura 5.9 nota-se que os pontos parecem aglomerar-se em torno de uma relação 

linear na grande maioria dos casos, com o modelo em geral subestimando a eficiência do ejetor.  

A partir de determinado ponto, no entanto, é possível observar uma mudança de 

comportamento, evidenciado nos casos marcados em vermelho, que correspondem aos casos 6, 

7, 10 e 15 da Tabela 5.3. Nestes casos, o modelo passa a superestimar a eficiência e a relação 

linear é perdida, o que indica a falha de previsão do modelo. Com o intuito de compreender o 

porquê deste comportamento, analisaram-se contornos de fração de vazios (air volume fraction) 

destes casos ao longo do ejetor, como mostra a Figura 5.10.  

 

Figura 5.10. Contornos de fração de vazios para os casos 6, 7, 10 e 15 da Tabela 5.3. 

 

  

Analisando-a, percebe-se que nos casos 6, 7, 10 e 15 o processo de mistura não foi 

completado no interior da garganta, mas sim no difusor. Isto pode ser evidenciado pela 

predominância da cor vermelha (presença apenas de gás) próxima às paredes da garganta ao 

longo de todo o seu comprimento, mostrando que o gás aspirado não interagiu com o fluido 

motriz nesta seção. Já no interior do difusor, percebe-se a mudança da tonalidade da cor 

vermelha para tonalidades alaranjadas e amareladas, correspondendo a uma redução da fração 
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de vazios, o que implica no aumento do teor de líquido nestas regiões, que só pode ocorrer 

devido ao processo de mistura. 

Assim, o comportamento divergente observado nos pontos vermelhos da Figura 5.9 

deve-se a não ocorrência da mistura no interior da garganta, o que representa uma violação da 

hipótese h do modelo, o que explica o desvio de alguns dos pontos da relação linear na Figura 

5.8. Desta forma, o mesmo comportamento relatado por CUNNINGHAM (1974) (ver Figura 

3.2) para o ejetor líquido-gás foi observado: quando o processo de mistura passa a ser realizado 

no interior do difusor, o modelo perde o poder de previsão e observa-se uma queda de eficiência 

energética. 

Para agregar esta nova informação ao ajuste do modelo, excluíram-se os casos 6, 7, 10 

e 15 e realizou-se novamente os procedimentos descritos anteriormente para determinação dos 

coeficientes de perda. Os novos valores encontrados foram: 𝐾𝑏 = 0,1316,  𝐾𝑔 = 0 e 𝐾𝑑 =

0,2882, com novo EQM de 2,43%, como pode ser visto na Figura 5.11.  

 

Figura 5.11. Valores de eficiência energética calculados pelo modelo ajustado e pelo CFX excluídos os 

casos onde houve mistura no difusor. 

 

 

A Tabela 5.4 mostra os valores dos coeficientes de perda encontrados em trabalhos 

disponíveis na literatura, juntamente com os valores encontrados neste estudo. É válido ressaltar 

que a importância do procedimento de ajuste do modelo realizado neste trabalho não está 

necessariamente atrelada aos valores de coeficiente de perda encontrados (embora estes possam 

ser utilizados quando não houver nenhuma informação disponível) mas sim no fato de que 
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podem ser considerados constantes sendo capazes de descrever relativamente bem o fluxo no 

interior do ejetor. Isto porque os valores numéricos encontrados para 𝐾𝑏, 𝐾𝑔 e 𝐾𝑑 podem ser 

influenciados pelo modelo de turbulência utilizado, pelo refinamento da malha e pela presença 

de rugosidade nas paredes. Idealmente, o uso de CFD deve ser atrelado a procedimentos 

experimentais de forma a definir, por exemplo, qual o modelo de turbulência mais adequado a 

ser utilizado. 

 

Tabela 5.4: Valores para os coeficientes de perda relatados na literatura e neste trabalho. 

Autor 𝑲𝒔 𝑲𝒃 𝑲𝒈 𝑲𝒅 

CUNNINGHAM (1974) 0 0,18 0,2 0,36 

PETRIE & CHRIST (1989) 0 0,03 0 0,2 

NORONHA (1995) 0 0,1 0 0,192 

OLIVEIRA (2017) 0 0,1316 0 0,2882 

 

 

5.6 Análise simplificada da influência do escorregamento entre as fases 

 

A desvantagem de uma descrição mais detalhada do escoamento através de simulações 

em fluidodinâmica computacional é a adição de novas equações a serem resolvidas, que 

comumente inserem instabilidades nos procedimentos numéricos de solução, impossibilitando 

a convergência a níveis aceitáveis. Buscou-se então compreender de maneira simplificada como 

o escorregamento entre as fases influenciaria na performance do ejetor. Para isto, relaxou-se 

apenas a hipótese de homogeneidade do campo de velocidades, de modo que o CFX resolverá 

três equações de momento (em x, y e z) distintas para a água e para o ar. 

O termo que leva em consideração os mecanismos de transferência de momento entre 

as fases no modelo de multifluidos é o termo 𝑀𝑘 (ver Equação 2.2.10). Ela engloba todas as 

forças conhecidas que podem que atuar na interface, são elas: a força de arraste (drag), de massa 

virtual, de parede, de sustentação e de dispersão turbulenta. Está fora do escopo deste trabalho 

uma discussão a respeito de cada uma delas, e a simulação em CFD de todos estes efeitos é 

bastante complexa. Desta forma, apenas a força de arraste foi modelada pois, segundo 

PALADINO (2005), em escoamentos dispersos esta desempenha um papel fundamental, e é 

responsável pela maior parte da transferência de quantidade de movimento interfacial. 
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Para as simulações, escolheu-se um dos casos da Tabela 5.3 correspondentes ao modelo 

homogêneo, que foi utilizado como parâmetro de comparação. Para este caso específico, 

manteve-se as mesmas condições de contorno, retirando a hipótese de homogeneidade e 

variando apenas o diâmetro médio das bolhas de gás. Da Equação (5.6.1), percebe-se que o 

termo de transferência interfacial por arraste é inversamente proporcional a este parâmetro. 

Logo, o aumento do diâmetro da bolha deve reduzir a magnitude da transferência de quantidade 

de movimento entre as fases e, consequentemente, o acoplamento entre elas. Neste contexto, o 

modelo homogêneo pode ser encarado como um caso limite onde o diâmetro das bolhas tende 

a zero, o que faz com que o acoplamento entre as fases seja bastante elevado, de modo que o 

gás e o líquido compartilham o mesmo campo de velocidades. 

O caso escolhido para comparação foi o Caso 13 da Tabela 5.3. Buscou-se escolher um 

caso que envolvesse velocidades inferiores àquele do modelo base (Caso 4), que foi o utilizado 

para a escolha da malha. O objetivo por trás disto foi o de procurar garantir que a mesma malha 

utilizada para a simulação do modelo homogêneo pudesse ser utilizada para a análise com 

escorregamento. Valores menores de velocidade reduzem os erros de dispersão numérica e, 

consequentemente, aqueles atrelados a discretização do volume de controle. 

 

5.6.1 Modelo de transferência interfacial devido ao arraste 

 

Para escoamentos com número de Mach baixo, o arraste exercido em um corpo imerso 

por uma corrente de fluido surge através de dois mecanismos. O primeiro deve-se às tensões 

viscosas em sua superfície, denominadas de skin, e o segundo à distribuição de pressão ao redor 

do corpo, caracterizando o arraste de forma (ANSYS-CFX SOLVER MODELING GUIDE). A 

força de arraste total por unidade de volume, 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒, é dado por: 

 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒 =
3

4
𝜌𝑐𝐶𝐷

𝑟𝑑

𝐷𝑝

|𝑼𝑑 − 𝑼𝑐|(𝑼𝑑 − 𝑼𝑐) (5.6.1.1) 

Onde 𝜌𝑐 é a massa específica da fase contínua, 𝐶𝐷 o coeficiente de arraste, 𝑟𝑑 a fração 

volumétrica da fase dispersa, 𝐷𝑝 o diâmetro médio das partículas, 𝑼𝑑 a velocidade da fase 

dispersa e 𝑼𝑐 da fase contínua. Para corpos de formato simples imersos em um fluido 

newtoniano, o coeficiente de arraste depende apenas do número de Reynolds da Partícula, 𝑅𝑒𝑝: 

 
𝑅𝑒𝑝 =

𝜌𝑐|𝑼𝑑 − 𝑼𝑐|𝐷𝑝

𝜇𝑐
 (5.6.1.2) 
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Onde 𝜇𝑐 é a viscosidade da fase contínua. Para valores de 𝑅𝑒𝑝 suficientemente 

pequenos, bolhas de gás comportam-se como esferas sólidas, de modo que seu coeficiente de 

arraste é aproximado pelo de uma esfera submersa em uma corrente de escoamento. No regime 

de Stokes, isto é, quando 𝑅𝑒𝑝 ≪ 1, apenas o efeito da viscosidade é relevante, e ele pode ser 

deduzido analiticamente, resultando em: 

 
𝐶𝐷

𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
=

24

𝑅𝑒𝑝
 (5.6.1.3) 

Para 𝟎, 𝟏 < 𝑹𝒆𝒑 < 𝟏𝟎𝟎𝟎 tem-se o regime de transição, onde ambos os efeitos inerciais 

e viscosos são importantes, de modo que o coeficiente de arraste é uma função complexa de 

𝑹𝒆𝒑. Diversas correlações existem para este regime, sendo que o CFX utiliza a de Schiller 

Naumann: 

 
𝐶𝐷

𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
=

24

𝑅𝑒𝑝

(1 + 0,15𝑅𝑒𝑝
0,687) (5.6.1.4) 

Para valores maiores de 𝑅𝑒𝑝 , os efeitos inerciais dominam sob os viscosos de tal modo 

que o coeficiente de descarga torna-se independente do número de Reynolds. No entanto, neste 

regime, o efeito da tensão interfacial entre as fases passa a ser relevante, distorcendo o formato 

das bolhas, que perdem sua estrutura esférica para assumir formatos elipsoidais ou de semi-

esfera (spherical cap). Por essa razão, este regime é denominado de regime distorcido. Quando 

as bolhas assumem formato de semi-esfera, o valor do coeficiente de descarga adota um valor 

constante 𝐶𝐷
𝑠𝑒𝑚𝑖−𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

 = 8/3 . Já para o formato elipsoidal, o CFX disponibiliza dois modelos 

distintos: o de Ishii e Zuber e o de Grace. Este último foi utilizado neste trabalho por ter sido 

desenvolvido para escoamentos bifásicos dispersos de ar em água, que é o caso em questão. 

  No modelo de Grace, o coeficiente de descarga para uma bolha de formato elipsoidal 

é avaliado por: 

 
𝐶𝐷

𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙
=

4

3

𝑔𝐷𝑝∆𝜌

𝑈𝑇
2𝜌𝑐

 (5.6.1.5) 

Onde 𝑈𝑇 é a velocidade terminal da bolha calculada como: 

 𝑈𝑇 =
𝜇𝑐

𝜌𝑐𝐷𝑝
ℳ−0,149(𝒿 − 0,857) (5.6.1.6) 

Onde ℳ é o número de Morton: 

 
ℳ =

𝜇𝑐
4𝑔∆𝜌

𝜌𝑐
2𝜎³

 (5.6.1.7) 
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O termo 𝜎 representa a tensão interfacial entre as fases. Já o parâmetro 𝒿 na Equação 

(5.6.1.6) é calculado por: 

 
𝒿 = {

0,94𝐻0,757, 2 < 𝐻 ≤ 59,3

3,42𝐻0,441,                 𝐻 > 59,3
 (5.6.1.8) 

Com: 

 
𝐻 =

4

3
𝐸𝑜ℳ−0,149 (

𝜇𝑐

𝜇𝑟𝑒𝑓
)

−0,14

 (5.6.1.9) 

 
𝐸𝑜 =

𝑔𝐷𝑝
2∆𝜌

𝜎
 (5.6.1.10) 

Onde 𝐸𝑜 é o número de Eotvos e 𝜇𝑟𝑒𝑓  a viscosidade da água à 25ºC e 1 bar. O CFX une 

todos os modelos apresentados nesta seção em uma rotina automática que determina 

inicialmente se o escoamento se dá no regime esférico ou distorcido, e dentro deste último, se 

será utilizado o modelo para elipses ou semi-esferas. Os limites destes regimes são levados em 

consideração fazendo: 

 𝐶𝐷
𝑑𝑖𝑠𝑡 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝐶𝐷

𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙
, 𝐶𝐷

𝑠𝑒𝑚𝑖−𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
) 

𝐶𝐷 = 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 (𝐶𝐷
𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

, 𝐶𝐷
𝑑𝑖𝑠𝑡) 

(5.6.1.11) 

Onde os termos menor e maior determinam, respetivamente, o menor e o maior valor 

entre os argumentos no interior dos parênteses da Equação (5.6.1.11).  

 

5.6.2 Resultados 

 

Quatro diâmetros de bolha foram simulados de maneira bem sucedida, isto é, utilizando 

os mesmos critérios de convergência das simulações anteriores: 0,05mm, 0,1mm, 0,5mm e 

1mm. Seu aumento, como esperado, acarretou em um maior escorregamento entre as fases. A 

Figura 5.12 mostra o cenário onde isto ocorreu de maneira mais significativa, para 𝐷𝑝 = 1mm, 

representando a velocidade da água e do ar no eixo central do ejetor. É possível perceber que 

no início do bocal convergente, as velocidades das fases são praticamente idênticas. Devido a 

redução da área de seção transversal, os fluidos aceleram. O ar, por ter menor inércia, tende a 

acelerar em relação a água, adquirindo velocidade superior. Na saída do bocal, o 

escorregamento entre as fases atinge seu valor máximo, cerca de 11,6 m/s, quando a velocidade 

do ar é cerca de 40% maior que a da água. 

Ao adentrarem na garganta, os fluidos desaceleram devido ao processo de mistura. 

Neste caso, efeito contrário daquele observado no bocal ocorre. Devido a sua maior inércia, a 
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desaceleração da água ocorre em menor magnitude, possuindo maior velocidade nesta seção. 

Esta tendência perdura ainda no difusor. A magnitude do escorregamento entre as fases é menor 

nestas seções devido ao processo turbulento de mistura, que tende a equalizar as velocidades. 

 

Figura 5.12. Velocidade das fases para diâmetro de bolha de 1mm. 

 

A Figura 5.13 mostra o perfil de pressão obtido para os quatro diâmetros de bolhas 

simulados juntamente com o do modelo homogêneo para comparação. Várias conclusões 

podem ser retiradas.  

Primeiramente, é possível notar que o perfil de pressão no difusor praticamente não foi 

alterado, o que indica que o modelo homogêneo permaneceu aproximadamente válido nesta 

seção. Isto é resultado do processo de mistura na garganta, que devido a sua turbulência 

intrínseca reduz a diferença de velocidade entre as fases, enviando uma corrente praticamente 

homogênea ao difusor. Já o perfil de pressão no interior da garganta foi alterado 

consideravelmente. Tomando como exemplo a curva do modelo homogêneo (em preto), a 

pressão cresce na garganta até determinado ponto a partir da qual começa a decrescer. Esta fase 

inicial de ganho de pressão resulta do processo de mistura, que desacelera os fluidos através da 

transferência de momento interfacial, convertendo energia cinética em energia de pressão. 

Quando esta atinge seu valor máximo, a mistura foi finalizada, e as perdas subsequentes devem-

se ao atrito. 
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Figura 5.13. Perfis de pressão para os diâmetros de bolhas simulados. 

 

 É possível perceber que, à medida que o diâmetro da bolha aumenta, o local do pico de 

pressão desloca-se cada vez mais em direção ao difusor, o que implica que o processo de mistura 

tarda mais a ser finalizado. Isto é de se esperar, já que a medida que o acoplamento entre as 

fases é reduzido, a transferência de momento ocorre com menor intensidade. Na prática isto 

implica que com o aumento do escorregamento, faz-se necessário comprimentos maiores de 

garganta para que a mistura ocorra em seu interior. Por exemplo, para o caso 𝐷𝑝 = 1mm, não 

observa-se pico de pressão nesta seção, indicando que a mistura não foi completada. 

Observando o perfil de pressão no interior do bocal, é possível perceber que para uma 

mesma vazão mássica de fluido motriz, o aumento do escorregamento atua de maneira a reduzir 

a pressão de entrada 𝑝𝑖 e aumentar a pressão de saída 𝑝𝑜 , isto é, de maneira a reduzir o 

diferencial de pressão sob a seção. Embora o primeiro efeito seja desejável, pois implicaria em 

uma menor perda de carga no equipamento (já que o valor de 𝑝𝑑  foi fixado), o último não, pois 

possui relação com a pressão de revestimento que poderá ser alcançada na prática. A explicação 

por trás deste comportamento pode ser atrelada ao fato de que no escoamento acelerado com 

escorregamento, a fração volumétrica de gás é inferior àquela estimada pela fração de vazios 

no modelo homogêneo. No contexto da Figura 4.3, para uma mesma vazão mássica 

adimensional a ser escoada no bocal, quanto menor for o conteúdo de gás, maior será a razão 

de expansão necessária, isto é, menor o diferencial de pressão. 

A Tabela 5.5 mostra um comparativo entre as pressões nas fronteiras do ejetor e 

eficiências energéticas calculadas a partir dos dados do CFX para os quatro cenários de 
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diâmetro de bolha simulados, juntamente com o cenário homogêneo. É mostrado ainda os 

valores estimados pelo modelo proposto. Mostra também dois erros relativos absolutos 

calculados, denominados de 𝐸1 e 𝐸2, definidos pelas Equações (5.6.2.1) e (5.6.2.2) 

respectivamente, que são os erros em relação ao cenário homogêneo e ao modelo: 

 
𝐸1 = 100 |

η𝐶𝐹𝑋 − η𝐶𝐹𝑋 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜

η𝐶𝐹𝑋 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜

| (5.6.2.1) 

 
𝐸2 = 100 |

η𝐶𝐹𝑋 − η𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

η𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
| (5.6.2.2) 

  

Tabela 5.5: Resultados obtidos variando o diâmetro da bolha. 

Cenários 𝒑𝒊 (atm) 𝒑𝒔 (atm) 𝒑𝒕 (atm) 𝜼 (%) 𝑬𝟏 (%) 𝑬𝟐 (%) 

Homogêneo 14,39 8,15 9,53 48,19 0 5,39 

𝐷𝑝 = 0,05mm 14,34 8,19 9,55 47,51 1,43 3,88 

𝐷𝑝 = 0,1mm 14,29 8,23 9,57 46,83 2,83 2,41 

𝐷𝑝 = 0,5mm 14,32 8,26 9,59 45,70 5,17 0,06 

𝐷𝑝 = 1mm 14,31 8,47 9,62 39,73 17,57 13,13 

Modelo ajustado 14,34 8,25 9,54 45,73 5,11 0 

 

Analisando a quinta coluna da Tabela 5.5, conclui-se que o aumento do escorregamento 

entre as fases atuou no sentido de reduzir a eficiência energética do ejetor quando comparado 

ao cenário homogêneo. Isto deve-se basicamente a redução da taxa total de compressão do 

ejetor (dado pela razão 𝑝𝑑 𝑝𝑠⁄ )  a medida que alterou-se o diâmetro das bolhas. Analisando 

agora a terceira coluna, para diâmetros de bolha até 0,5mm o modelo homogêneo permanece 

razoavelmente válido, com erro máximo pouco maior que 5%. Para o diâmetro de 1mm, no 

entanto, observa-se um aumento súbito no erro, de 5,17% para 17,57%. Quando a mistura não 

é completada no interior da garganta, o modelo homogêneo perde validade pois não há 

equalização das velocidades dos fluidos. 

Analisando agora a quarta coluna, observa-se algo curioso. Aparentemente, para os 

primeiros três diâmetros de bolha, o modelo proposto consegue descrever melhor os resultados 

com escorregamento do que o próprio cenário homogêneo. Se lembramos que uma das 

hipóteses sob a qual o modelo foi baseado é a de não escorregamento entre as fases, parece 

haver alguma inconsistência nestes resultados. No entanto, deve-se lembrar que no 

procedimento de ajuste realizado na seção anterior, foi imposto que os coeficientes de perda 
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deveriam ser constantes. Ao se fazer isto, introduz-se inevitavelmente erros que acabam por 

“mascarar” o efeito do escorregamento, coincidentemente fornecendo um melhor ajuste nestes 

casos. Isto não quer dizer, de forma alguma, que o modelo desenvolvido consegue explicar o 

fenômeno do escorregamento no interior do ejetor. 

É importante ressaltar que todas as conclusões aqui apresentadas são válidas apenas para 

os quatro diâmetros de bolhas simulados, dadas as condições de contorno utilizadas no Caso 13 

da Tabela 5.3. Mais simulações com diferentes condições de contorno, diâmetro de bolhas e 

geometrias de ejetor devem ser realizadas com o intuito de entender melhor este tema. O intuito 

desta seção foi o de somente introduzir a problemática e demonstrar a importância de se tentar 

compreender estes efeitos, sem se preocupar necessariamente com a extensão das conclusões 

aqui apresentadas. 
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6 Acoplamento poço-ejetor 

 

Desenvolvido um modelo matemático para o ejetor em questão e realizado os 

procedimentos de verificação e ajuste, a próxima etapa é o estudo da influência de sua instalação 

em um poço de petróleo que opere com um método bombeado de elevação. Isto pode ser 

realizado através da metodologia denominada de análise nodal, tratada na Seção 2.4.3 do 

Capítulo II. Como já discutido no Capítulo I desta dissertação, seções de área transversal 

pequenas do ejetor como o bocal e a garganta acarretam em restrições ao fluxo, que tendem a 

provocar um aumento da pressão de cabeça. Na escolha do método bombeado a ser analisado, 

ponderou-se sobre os efeitos adversos que isto poderia acarretar no sistema de bombeio.  

Dentre os métodos bombeados utilizados na indústria petrolífera destacam-se o BM, 

BCP e BCS. Nos dois primeiros, a bomba de subsuperfície é do tipo deslocamento positivo. 

Este tipo de bomba possui a característica de que sua capacidade de bombeio praticamente 

independe da pressão imposta, já que a quantidade de fluido deslocada depende apenas de sua 

geometria, dada uma mesma rotação do motor. O mesmo não pode ser dito, porém, do sistema 

BCS, já que neste caso a bomba utilizada é do tipo centrífuga, que se utiliza de princípios 

hidrodinâmicos para o deslocamento do fluido. Assim, estas categorias de bombas são mais 

sensíveis ao aumento da resistência imposta por uma maior contrapressão proporcionada pelo 

aumento da pressão de cabeça devido a instalação do ejetor. Desta forma, o método bombeado 

escolhido para a análise foi o sistema BCS, já que acredita-se que se for possível obter 

resultados satisfatórios neste caso, teoricamente também será possível nos demais. 

As próximas seções estão destinadas a explicação da metodologia por trás da análise 

nodal realizada. Por esta apresentar um grande número de cálculos e procedimentos, uma seção 

será destinada a cada tópico considerado relevante pelo autor com o intuito de facilitar a 

compreensão pelo leitor. 

 

6.1 Da escolha do nó e da imposição das restrições de acoplagem 

 

Para a realização da análise nodal, inicialmente deve-se escolher a localização do nó de 

análise no sistema compreendendo o reservatório, poço, bomba BCS, ejetor e linha de 

surgência. Independentemente de qual for, os resultados e conclusões obtidos devem ser os 

mesmos, de forma que nesta dissertação seu posicionamento foi escolhido com o intuito de 
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simplificar os cálculos e facilitar as interpretações gráficas. A Figura 6.1 mostra um 

esquemático do sistema estudado juntamente com a posição escolhida para o nó de análise. 

 

Figura 6.1. Esquema mostrando o sistema estudado e a localização do nó de análise. 

 

 

 A acoplagem do ejetor ao poço consiste em impor as seguintes restrições em regime 

permanente: 

 
{

𝑝𝑤ℎ = 𝑝𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣 = 𝑝𝑠

𝑝𝑛ó = 𝑝𝑑

 (6.1.1) 

É importante ressaltar que, diferentemente de uma análise nodal convencional, aqui a 

pressão de revestimento não é um dado de entrada, mas sim uma variável determinada pelo 

escoamento no interior do ejetor. Além das restrições impostas pela Equação (6.1.1), as vazões 

mássicas de fluido motriz, �̇�1, e do fluido aspirado, �̇�2, devem ser idênticas a vazão mássica 

advinda da coluna de produção e da vazão mássica de gás separado, respectivamente. Estes 

parâmetros dependem diretamente do processo de separação de gás na subsuperfície. A escolha 

do posicionamento do nó de análise como mostrado na Figura 6.1 possibilita uma interessante 

interpretação gráfica da análise nodal. Neste contexto, a curva de pressão disponível do sistema 

é dada por: 

 𝑝𝑛ó
𝑑𝑖𝑠𝑝.

= 𝑝𝑤𝑓 − ∆𝑝1 + ∆𝑝2 − ∆𝑝3 − ∆𝑝4 (6.1.2) 
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 E a curva de pressão requerida: 

 𝑝𝑛ó
𝑟𝑒𝑞.

= 𝑝𝑠𝑒𝑝 + ∆𝑝5 (6.1.3) 

 Combinando as Equações (6.1.2) e (6.1.3) e isolando o termo relativo à perda de carga 

no ejetor: 

 ∆𝑝4 = (𝑝𝑤𝑓 − ∆𝑝1 + ∆𝑝2 − ∆𝑝3) − (𝑝𝑠𝑒𝑝 + ∆𝑝5) ≡ 𝑝𝑖 − 𝑝𝑑 (6.1.4) 

Analisando a Equação (6.1.4), percebe-se que o primeiro e segundo termos entre 

parênteses no lado direito da igualdade dizem respeito, respectivamente, as curvas de pressão 

disponível e requerida na cabeça caso a análise nodal fosse realizada desconsiderando a 

presença do ejetor. Assim, os valores de pressão da CPD e da CPR compreendem todos os 

possíveis valores de 𝑝𝑖 e 𝑝𝑑 na qual o ejetor pode operar acoplado ao poço de petróleo, e sua 

diferença delimita a perda de carga no equipamento, que é imposta ao sistema. A Figura 6.2 

ajuda na compreensão deste conceito. 

 

Figura 6.2. Análise nodal na cabeça de um poço produzindo por BCS, mostrando a interpretação gráfica 

do efeito da instalação do ejetor. 

 

Supondo um poço que produz por BCS (sem ejetor), a análise nodal na cabeça do poço 

resultaria em um ponto de interseção que definiria a pressão de cabeça e a vazão de operação, 

representada pelo ponto hachurado. A interpretação da instalação do ejetor, neste mesmo 

gráfico, seria o de deslocar o ponto de operação para longe do ponto de interseção das curvas, 

já que este geraria um desbalanceio local de pressão, que é justamente a perda de carga imposta 
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ao sistema. A pressão de entrada do ejetor, 𝑝𝑖, seria dada pelo valor da curva de pressão 

disponível calculado na nova vazão de operação, e 𝑝𝑑 pela curva de pressão requerida. Esta 

interpretação é relevante para qualquer metodologia que busque o dimensionamento do ejetor 

acoplado a poços de petróleo. 

É possível perceber também que apenas as regiões à esquerda do ponto de interseção 

original são condições operacionais fisicamente plausíveis, já que o ejetor só pode operar em 

regimes onde 𝑝𝑖 > 𝑝𝑑. Isto implica que o ejetor atua de maneira a reduzir a vazão de produção, 

funcionando para todos os efeitos como uma restrição imposta ao fluxo. Desta forma, conclui-

se que sua instalação por si só não possibilita o aumento da vazão de produção do poço em 

poços que operam por BCS, já que as regiões à direita da interseção não possuem significado 

físico no contexto da instalação do equipamento. No entanto, será mostrado mais a frente que 

o aumento de submergência atrelado à redução da pressão de revestimento fornece meios para 

o aumento da frequência de bombeio e, consequentemente, da vazão de produção. 

 

6.2 Da modelagem da separação de gás na subsuperfície 

 

A quantidade de gás livre na sucção da bomba BCS depende fundamentalmente das 

condições de pressão e temperatura e também das propriedades termodinâmicas dos fluidos. 

Esta quantidade pode ser estimada a partir de parâmetros de produção e das propriedades PVT: 

 𝑞𝑔
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 = 𝑞𝑙

𝑠𝑐(1 − 𝐵𝑆𝑊)(𝑅𝐺𝑂 − 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒)𝐵𝑔

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  (6.2.1) 

Onde 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  e  𝐵𝑔

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  representam a razão de solubilidade e o fator volume-formação 

do gás nas condições de pressão e temperatura de intake, respectivamente. 

No processo de separação de gás, considera-se que parcela do gás livre que chega à 

sucção da bomba seja redirecionada para o espaço anular através de dois mecanismos: a 

separação natural e a atuação de separadores de gás. Este primeiro, como sugere o nome, ocorre 

naturalmente devido a segregação gravitacional resultante da diferença de densidade entre as 

fases líquida e gasosa, que pode fazer com que bolhas de gás escapem do gradiente de pressão 

resultante da ingestão dos fluidos pela bomba, como está representado na Figura 6.3. Já os 

separadores de gás são equipamentos instalados a montante da bomba centrífuga com o intuito 

separar o resto do gás que não conseguiu ser separado naturalmente.  

Os efeitos destes processos de separação são modelados através das eficiências de 

separação, de forma que a quantidade de gás efetivamente ingerida pela bomba é dada por: 
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 𝑞𝑔
𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

= 𝑞𝑔
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒(1 − 휂𝑡) (6.2.2) 

Onde 휂𝑡 é a eficiência total de separação, composta pelas parcelas da eficiência de 

separação natural, 휂𝑛, e do separador de gás, 휂𝑠,  sendo definida por: 

 1 − 휂𝑡 = (1 − 휂𝑛)(1 − 휂𝑠) (6.2.3) 

 

Figura 6.3. Separação natural. 

 

Fonte: Modificado de PRADO e LIU (2004). 

 

Diversos modelos podem ser encontrados na literatura para a modelagem da eficiência 

de separação natural, e neste trabalho foi utilizado o modelo simplificado proposto por Alhanati, 

citado por TAKÁCS (2009). Já a eficiência de separação do separador de gás é estimada através 

de gráficos fornecidos pelos fabricantes. 

A Equação (6.2.1), embora esteja avaliada nas condições de intake, pode ser utilizada 

de maneira genérica para estimar a quantidade de gás livre em qualquer trecho do sistema, 

bastando apenas utilizar os valores de 𝑅𝑠 e 𝐵𝑔 nas condições de pressão e temperatura desejada. 

No cálculo do head fornecido pela bomba e do gradiente multifásico na coluna de produção, 

faz-se necessário o conhecimento desta quantidade de gás livre. No entanto, devido ao processo 

de separação, a razão gás-óleo utilizada para os cálculos não pode ser a total de produção, mas 

sim um valor corrigido, dado por: 
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 𝑅𝐺𝑂𝑐 = (𝑅𝐺𝑂 − 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 )(1 − 휂𝑡) + 𝑅𝑠

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  (6.2.4) 

Onde 𝑅𝐺𝑂𝑐 é a razão gás-óleo na coluna de produção. A interpretação deste conceito 

possui fins didáticos. Quando todo o gás livre no intake da bomba é separado para o anular, 

nenhum gás livre é ingerido pela bomba, de tal forma que toda a vazão de gás advinda da coluna 

de produção nas condições padrão se origina do gás que estava dissolvido, isto é, 𝑅𝐺𝑂𝑐 =

𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 . Se não há separação, então todo o gás livre será ingerido pela bomba, e 

consequentemente 𝑅𝐺𝑂𝑐 = 𝑅𝐺𝑂.  

A repercussão da separação de gás na subsuperfície não se limita apenas à vazão 

volumétrica de gás livre efetivamente ingerida pela bomba. Há também outro efeito que 

aparentemente é desconsiderado na literatura: a mudança da composição da fase gasosa. 

Considere o esquema da Figura 6.4: 

 

Figura 6.4. Esquema do processo de separação de gás no intake da bomba, mostrando a mudança 

de composição da fase gasosa. 

 

 

O gás livre que chega à sucção da bomba possui densidade 𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 . O processo de 

separação, devido a sua natureza, faz com que as frações mais leves sejam as primeiras a serem 

redirecionadas para o espaço anular, enquanto as mais pesadas são ingeridas pela bomba. As 

densidades do gás separado para o anular e a do gás ingerido pela bomba estão representados, 

respectivamente, por 𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝 e 𝑑𝑔𝑓𝑏
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 . Estas três densidades relacionam-se através de um 

balanço de quantidade de matéria, que resulta em: 

 𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 = 𝑑𝑔𝑓𝑏

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒(1 − 휂𝑡) + 𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝휂𝑡 (6.2.5) 
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Desta equação, apenas o valor de 𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  é prontamente conhecido, podendo ser 

estimado através da Equação (6.2.6): 

 
𝑑𝑔𝑓

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 =
𝑅𝐺𝑂𝑑𝑔 − 𝑅𝑠

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒𝑑𝑔𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒

𝑅𝐺𝑂 − 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒

 (6.2.6) 

Onde 𝑑𝑔 é a densidade total do gás produzido e 𝑑𝑔𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  a densidade do gás dissolvido 

no óleo nas condições de intake, que pode ser determinado através de correlação empírica. 

Como há duas incógnitas e apenas uma equação, a Equação (6.2.5) não possui utilidade a menos 

que alguma hipótese adicional ou modelo seja desenvolvido para determinar uma das outras 

duas densidades desconhecidas. Não foi possível encontrar nada na literatura a respeito deste 

tema, de modo que buscou-se sugerir uma solução simplificada para este problema, buscando 

modelar a densidade do gás separado 𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝, que possui relevância para o cálculo da 

submergência e na previsão da vazão mássica a ser aspirada pelo ejetor. 

Esta solução se baseia no fato de que, mesmo desconhecidos os valores de 𝑑𝑔𝑓𝑏
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  e 

𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝, pode-se argumentar que para manter a consistência física do balanço de massa, as 

densidades aqui apresentadas devem obedecer a seguinte inequação: 

 0,56 ≤ 𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝 ≤ 𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 ≤ 𝑑𝑔𝑓𝑏

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 ≤ 𝑑𝑔𝑑
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  (6.2.7) 

Onde 0,56 é a densidade do metano, o gás hidrocarboneto mais leve. Assim, a densidade 

do gás separado é limitada pela densidade do metano e pela densidade do gás livre. Ainda, não 

é absurdo supor que ela deva ser somente função de  𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒  e da eficiência de separação total, 

휂𝑡. Assim, quando nenhuma informação é conhecida a respeito da densidade do gás separado, 

o autor desta dissertação sugere estimá-lo a partir de uma simples relação linear: 

 𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝 = 0,56 + (𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 − 0,56)휂𝑡 (6.2.8) 

Esta equação, válida no range 0 < 휂𝑡 ≤ 1 e restringida a 0,56 ≤ 𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝 ≤ 𝑑𝑔𝑓
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 , 

representa o fato de que quando a eficiência de separação é próxima de 100%, a densidade do 

gás separado deve ser muito próxima da do gás livre. Por outro lado, quando tende a zero, deve 

se aproximar da densidade do metano, já que apenas este, por ser mais leve, teria sido separado. 

A relação linear entre estes extremos pode ser questionada, mas o autor acredita que deve-se 

manter aproximadamente válida quanto menor for a diferença entre os termos no interior do 

parêntese da Equação (6.2.8). 
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6.3 Da modelagem do escoamento nos estágios da bomba 

 

Devido a compressibilidade da mistura multifásica ingerida pela bomba, sua vazão 

volumétrica e propriedades variam com a pressão e a temperatura. Estes parâmetros, por sua 

vez, mudam continuamente a medida que os fluidos são encaminhados a sua descarga. Desta 

forma, a performance de cada estágio de uma bomba BCS será distinta das demais, fornecendo 

heads diferentes a medida que os fluidos são encaminhados a regiões de maior pressão. Isto 

implica que para o cálculo do ganho de pressão total na bomba, deve-se somar os incrementos 

individuais fornecidos por cada estágio: 

 

∆𝑝𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = ∑ ∆𝑝𝑗 = ∑ 𝜚𝑚,𝑗ℋ𝑗

𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠

𝑗=1

𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠

𝑗=1

 (6.3.1) 

Onde 𝜚𝑚 e ℋ dizem respeito, respectivamente, ao peso específico da mistura e ao head 

fornecido, e o subscrito j especifica o cálculo destas propriedades nas condições de pressão e 

temperatura do j-ésimo estágio. Para o cálculo da massa específica, utilizou-se o modelo 

homogêneo, discutido na Seção 2.5.3 do Capítulo II. 

Desta forma, o procedimento de cálculo para o ganho total de pressão fornecida pela 

bomba BCS consiste dos seguintes passos: 

1. Calcular as propriedades PVT nas condições de intake do estágio; 

2. Determinar as vazões de líquido, gás e da mistura; 

3. Determinar a viscosidade do líquido;  

4. De posse da curva da bomba, calcular o head fornecido ℋ𝑗 realizando as devidas 

correções para viscosidade através das equações desenvolvidas por Turzo. Se a 

frequência não for igual a 60 Hz, aplicar a lei das afinidades. 

5. Determinar o hold-up sem escorregamento, 𝜆𝑙,𝑗; 

6. Determinar a massa específica da mistura, 𝜌𝑚,𝑖; 

7. Calcular o ganho de pressão, ∆𝑝𝑗 = 𝜚𝑚,𝑗ℋ𝑗 

8. Calcular a pressão de descarga, 𝑝𝑗+1 = 𝑝𝑗 + ∆𝑝𝑗. Esta será considerada a 

pressão de intake do estágio seguinte. 

9. Com o valor de 𝑝𝑗+1, voltar ao passo 1 e repetir o processo até o último estágio. 

 

Neste trabalho, desconsiderou-se variações de temperatura dos fluidos na bomba, sendo 

utilizado uma temperatura constante e igual a do intake. 
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6.4 Da determinação da submergência 

 

Devido ao processo de separação do gás, o espaço anular pode ser subdividido em duas 

regiões distintas: a primeira composta de uma coluna imóvel de líquido por onde borbulha gás 

e a segunda por uma coluna monofásica de gás, como mostra a Figura 6.5. Esta figura não 

mostra o espaço anular completo (já que este estende-se até o fundo do poço), mas apenas a 

parte relevante para o cálculo da submergência, isto é, do trecho que vai da superfície a 

profundidade da bomba (𝐿𝑏). 

Algumas hipóteses foram adotadas para possibilitar o cálculo da submergência, são elas: 

a. A fase líquida é composta apenas por óleo (já que a água, por diferença de 

densidade, tende a decantar e ser produzida pela bomba) e este não possui gás 

dissolvido; 

b. As perdas de carga por atrito e por aceleração são desprezíveis; 

c. A temperatura dos fluidos no espaço anular é muito próxima da temperatura da 

formação, pois há tempo suficiente para a troca de calor. 

 

Figura 6.5. Representação esquemática da disposição dos fluidos no anular.

 

 

Sob estas hipóteses, o balanço de pressão na Figura 6.5 pode ser expresso por: 
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𝑝𝑖𝑝 = 𝑝𝑟𝑒𝑣 + ∫

𝑑𝑝

𝑑𝑥
)

𝑔á𝑠
𝑑𝑥

𝐿𝑏−𝒮

0

+ ∫
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)

𝑡𝑝
𝑑𝑥

𝐿𝑏

𝐿𝑏−𝒮

 (6.4.1) 

Onde 𝑝𝑖𝑝  é a pressão de intake, 𝒮 a submergência, 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

𝑔á𝑠
 o gradiente de pressão na 

coluna de gás e 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

𝑡𝑝
 o gradiente na coluna multifásica. O primeiro gradiente pode ser 

facilmente calculado a partir da lei dos gases reais: 

 𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

𝑔á𝑠
= 𝜌𝑔,𝑠𝑒𝑝𝑔 =

29𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝𝑝𝑔

𝒵𝑅𝑇
 (6.4.2) 

 Onde 𝒵 é o fator de compressibilidade do gás, 𝑅 a constante universal dos gases e 𝑇 a 

temperatura absoluta. Da hipótese c, esta última relaciona-se com a profundidade a partir da 

Equação (6.4.3): 

 𝑇 = 𝑇𝑠𝑢𝑝 + 𝒢𝑥 (6.4.3) 

 Onde 𝑇𝑠𝑢𝑝 é a temperatura da superfície terrestre e 𝒢 o gradiente geotérmico. O fator de 

compressibilidade 𝒵 depende da pressão e temperatura. Como esta primeira, de maneira geral, 

não varia significativa na coluna de gás, pode-se utilizar um valor médio calculado através da 

pressão de revestimento e da temperatura média, isto é, �̅� = 𝒵(𝑝𝑟𝑒𝑣 , �̅�). Substituindo a 

Equação (6.4.3) na Equação (6.4.2) e integrando de 0 à 𝐿𝑏 − 𝒮: 

 

𝑝𝑖𝑛𝑡 = 𝑝𝑟𝑒𝑣 [1 +
𝒢

𝑇𝑠𝑢𝑝

(𝐿𝑏 − 𝒮)]

29𝑑𝑔𝑠𝑒𝑝𝑔

�̅�𝑅𝒢
 (6.4.4) 

Onde 𝑝𝑖𝑛𝑡 é a pressão na interface entre as colunas de gás e de líquido. Já para a coluna 

de líquido o gradiente multifásico é dado por: 

 𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

𝑡𝑝
= 𝜌𝑚𝑔 = [𝜌𝑙𝐻𝑙 + 𝜌𝑔,𝑠𝑒𝑝(1 − 𝐻𝑙)]𝑔 (6.4.5) 

De maneira análoga ao que fora discutido na Seção 2.4.2 do Capítulo II, a integração 

deve ser feita numericamente através do algoritmo de marcha, dado que exista uma correlação 

empírica para a determinação do hold-up de líquido para escoamentos multifásicos em espaços 

anulares. Neste trabalho, a correlação de PAPADIMITRIOU e SHOHAM (1991) foi utilizada. 

Dos resultados da análise nodal serão conhecidos, para cada valor de vazão, ambos os 

valores de 𝑝𝑟𝑒𝑣 e 𝑝𝑖𝑝 . Desta forma, a única incógnita na Equação (6.4.1) é, portanto, a 

submergência. Sua determinação foi realizada através de um procedimento iterativo de tentativa 

e erro, que consiste em chutar valores de nível de líquido até que a Equação (6.4.1) seja 

satisfeita. Este procedimento está descrito pelo passo a passo abaixo: 
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1. Chutar um valor para a submergência, 𝒮 

2. Calcular a altura da coluna de gás, 𝐿𝑏 − 𝒮. 

3. Calcular a temperatura na profundidade da interface, 𝑇𝑖𝑛𝑡, através da Equação 

(6.4.3). 

4. Calcular o valor médio de temperatura, (𝑇𝑠 + 𝑇𝑖𝑛𝑡)/2. 

5. Calcular o fator de compressibilidade médio �̅� utilizando a pressão de 

revestimento e a temperatura média. 

6. Calcular a pressão na interface, 𝑝𝑖𝑛𝑡, através da Equação (6.4.4). 

7. De posse do valor de 𝑝𝑖𝑛𝑡, aplicar o algoritmo de marcha na coluna de líquido 

par obter a 𝑝𝑤𝑓 . 

8. Se o valor calculado for diferente do obtido pela análise nodal dada uma certa 

tolerância, retornar ao passo 1 e repetir o procedimento. 

 

6.5 Das correlações multifásicas utilizadas 

 

Para a realização da análise nodal, faz-se necessário o cálculo do gradiente de pressão 

multifásico no interior do revestimento de produção entre os canhoneados e a bomba, na coluna 

de produção e na linha de surgência. Tais gradientes foram estimados através de correlações 

empíricas. De maneira geral, estas dependem das vazões dos fluidos, das condições de pressão 

e temperatura, de suas propriedades e da geometria da tubulação, como mostra a Equação 

(6.5.1): 

 𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝜕𝑝

𝜕𝑥
(𝑞𝑙, 𝑞𝑔, 𝑝, 𝑇, 𝜇𝑙 , 𝜇𝑔, 𝜌𝑙 , 𝜌𝑔, 𝐷, 𝛿, 휃) (6.5.1) 

Onde 𝑞𝑙 e 𝑞𝑔 são as vazões de líquido e gás in-situ, 𝑝 a pressão, 𝑇 a temperatura, 𝜇𝑙 e 

𝜇𝑔 as viscosidades do líquido e do gás, 𝜌𝑙 e 𝜌𝑔 as massas específicas do líquido e do gás, 𝐷 o 

diâmetro da tubulação, 𝛿 a rugosidade e 휃 a inclinação com a horizontal. As correlações 

utilizadas neste trabalho para estimar o gradiente de pressão multifásico, as propriedades dos 

fluidos e os parâmetros PVT estão dispostas na Tabela 6.1.  

Neste trabalho, não utilizou-se a equação da energia para prever o gradiente de 

temperatura no interior do poço. Ao invés disto, este foi um dado de entrada, onde utilizou-se 

uma relação linear construída entre os valores de temperatura dos fluidos na cabeça e no fundo 

do poço. Além disso, a solubilidade do gás na água foi desprezada, uma vez que esta em geral 
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é bastante inferior à solubilidade do gás no óleo. Desta forma, o fator volume formação da água 

é unitário, e sua compressibilidade isotérmica e razão de solubilidade nulas.  

 

Tabela 6.1: Correlações empíricas do modelo black-oil utilizadas na análise nodal. 

Propriedade Correlação 

Razão de solubilidade do gás no óleo Standing 

Fator volume formação do óleo Standing 

Pressão de bolha Standing 

Densidade do gás dissolvido Katz et al. 

Viscosidade do óleo saturado Beggs & Robinson 

Viscosidade do óleo subsaturado Vazques & Beggs 

Viscosidade do óleo morto Beggs & Robinson 

Compressibilidade isotérmica do óleo Vazques & Beggs 

Tensão superficial do óleo Baker & Swerdloff 

Fator de compressibilidade Beggs & Brill 

Fator volume formação do gás Equação de estado para gás real 

Pressão e temperatura pseudocríticas Standing 

Viscosidade do gás Lee et al. 

Viscosidade da água Kestin, Khalifa & Correa 

Tensão superficial da água Katz et al. 

Gradiente de pressão multifásico Beggs & Brill modificada 

 

Várias destas correlações dependem do valor da densidade do gás produzido, 𝑑𝑔, que 

reflete sua composição total. No entanto, devido aos processos de separação, este é composto 

de duas parcelas: aquela que foi efetivamente produzida através da coluna de produção e aquela 

vinda do anular. Esta primeira parcela não possui a mesma densidade do gás total produzido, 

mas sim um valor maior, pois contém uma maior quantidade de frações pesadas, já que as mais 

leves foram separadas. Desta forma, para os cálculos multifásicos na bomba centrífuga e na 

coluna de produção, um novo valor de densidade deve ser utilizado para levar em consideração 

o efeito da separação, dado pela Equação (6.5.1), que obedece o balanço da quantidade de 

matéria. 
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𝑑𝑔𝑐 =

(𝑅𝐺𝑂 − 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 )(1 − 휂𝑡)𝑑𝑔𝑓𝑏

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 + 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒𝑑𝑔𝑑

(𝑅𝐺𝑂 − 𝑅𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 )(1 − 휂𝑡) + 𝑅𝑠

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒
 (6.5.1) 

Em outras palavras, o que se está efetivamente considerando é um novo sistema black-

oil. Este conceito, idealizado pelo engenheiro Benno Waldemar Assman da Petrobras, foi 

utilizado neste trabalho. 

 

6.6 Do estudo de caso 

 

O acoplamento entre o poço e o sistema de produção foi analisado através de um estudo 

de caso baseado em dados reais de um poço operando por BCS, que neste texto será denominado 

de POÇO X. Alguns dos dados, no entanto, foram alterados para permitir a criação de situações 

didáticas que melhor demonstrem o que se está tentando argumentar neste trabalho: que o ejetor 

fornece condições de aumento da produção. Para a realização das análises, os cálculos descritos 

nas seções anteriores deste capítulo foram implementados em rotinas computacionais utilizando 

a ferramenta Visual Basic for Applications (VBA) disponível no Excel 2013.  

O POÇO X é um poço aproximadamente vertical que produz equipado com uma bomba 

BCS de 226 estágios. Dados de poço e de propriedades dos fluidos estão informados na Tabela 

6.2. O comprimento da linha de surgência é pequeno e o choke encontra-se totalmente aberto, 

de modo que a pressão no separador pode ser considerada aproximadamente idêntica à de 

revestimento e à de cabeça 

 

Tabela 6.2: Dados do poço e dos fluidos utilizados no estudo de caso. 

Dados do poço Valores 

Profundidade da bomba (m) 2010  

Profundidade dos canhoneados (m) 2150  

Coluna de produção 2 7/8” 7,5 lb/ft  

Revestimento de produção 7” 26 lb/ft 

Temperatura dos fluidos na superfície (ºC) 55  

Temperatura dos fluidos no fundo (ºC) 120  

Temperatura ambiente (ºC) 18,3 

Rugosidade da coluna (pol) 0,0052  

Gradiente geotérmico (ºC/m)  0,035  
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Pressão de separação (kgf/cm²) 30  

Dados dos fluidos Valores 

API 25 

BSW (%) 85 

RGO (m³/m³) 190 

Densidade do gás produzido 0,70 

Densidade da água produzida 1,05 

 

As curvas de desempenho do reservatório e dos estágios da bomba centrífuga estão 

representadas, respectivamente, nas Figuras 6.6 e 6.7.  

 

Figura 6.6. Curva IPR do estudo de caso.

 

 

Três cenários distintos serão citados neste texto, sendo identificados por Cenários I, II e 

III. O primeiro diz respeito à condição atual de operação do poço. O segundo se refere às 

condições após a instalação de um ejetor na linha de surgência, sem ser feita qualquer alteração 

nos parâmetros de bombeio. Já o Cenário III diz respeito às condições de operação após a 

instalação do ejetor para uma nova frequência de bombeio. Esta última foi determinada de 

forma a manter a submergência da bomba idêntica à do Cenário I. A Figura 6.8 mostra a análise 

nodal para o Cenário I, informando ainda o valor de alguns dos parâmetros operacionais mais 

relevantes. 
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Figura 6.7. Curva de desempenho dos estágios da bomba instalada no POÇO X.

 

A interseção entre as duas curvas define a pressão de cabeça e a vazão de operação na 

condição atual do poço. Nesta condição, produzindo com vazão de 71,69 m³/d, a pressão de 

revestimento representa quase 60% da pressão de fluxo de fundo. A consequência disto é um 

valor baixo de submergência, 16,1 m, que limita o sistema de bombeio a operar com frequência 

de 52Hz.  

 

Figura 6.8. Análise nodal para o Cenário I.

 

Analisando a IPR da Figura 6.6, pode-se perceber que se os 30 kgf/cm² correspondentes 

à pressão de revestimento fossem aliviados da pressão de fluxo de fundo atual, haveria um 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo VI: Acoplamento do ejetor ao poço 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 111 

  

aumento substancial da produção do poço, de 71,69 m³/d para cerca de 87 m³/d, que 

corresponderia a um acréscimo de cerca de 21% na produtividade. Uma possível solução para 

esta perda de potencial produtivo é a instalação de um ejetor na linha de surgência do poço. 

Através da despressurização do anular, parte deste potencial perdido pode ser reaproveitado. 

No entanto, por que o ejetor tende a provocar um aumento da pressão de cabeça, sua instalação 

por si só não é capaz de promover um ganho de produção, acarretando na verdade no efeito 

contrário. Para demonstrar este conceito, que caracteriza o Cenário II estudado, utilizou-se um 

ejetor com a seguinte geometria: 

 

- Diâmetro do bocal: 0,15” 

- Diâmetro da garganta: 0,4” 

- Diâmetro do difusor: 3,068” (idêntico a da linha de surgência do POÇO X) 

 

O ejetor fora acoplado ao poço através das restrições mencionadas na Equação (6.1.1), 

e os coeficientes de perda utilizados foram aqueles determinados através do procedimento de 

ajuste do modelo, descrito na Seção 5.5 do Capítulo V. A Figura 6.9 representa a análise nodal 

para cada um dos cenários estudados. 

 

Figura 6.9. Análise nodal para os Cenários I, II e III.

 

Antes de qualquer discussão, é importante atentar para o fato de que o ponto de 

interseção nos Cenários II e III, diferentemente do Cenário I, não representa a pressão na 
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cabeça, mas sim a pressão na saída do difusor (ver Figura 6.1). É possível perceber que para 

vazões baixas, a curva de pressão disponível do Cenário II é praticamente idêntica à do Cenário 

I. Isto é de se esperar, já que neste regime as perdas de carga associadas ao ejetor são 

desprezíveis. Para vazões maiores, no entanto, é nítido sua influência, provocando um 

deslocamento do ponto de interseção para regiões de menor vazão.  

A descontinuidade observada na curva de pressão disponível do Cenário II diz respeito 

à condição de escoamento sônico no ejetor. Exatamente nesta descontinuidade, que ocorre para 

uma vazão crítica de cerca de 65 m³/d, as equações do modelo desenvolvido no Capítulo IV 

não apresentam solução. Em regime sônico, perturbações a jusante do ejetor não são 

transmitidas a montante e, consequentemente, para o poço. A integração deste fenômeno à 

análise nodal consiste em traçar uma reta perpendicular à abcissa do gráfico desde um valor 

nulo de pressão até a descontinuidade. Esta reta define a vazão volumétrica (e também mássica) 

máxima que o poço pode produzir com o ejetor, para uma dada frequência de bombeio. O 

mesmo comportamento pode ser observado para o Cenário III, mas para um valor diferente de 

vazão. Isto porque a vazão crítica depende, dentre outras coisas, do nível de pressão. Como 

neste cenário as pressões são maiores, o regime sônico se dá necessariamente a uma maior 

vazão. 

Para possibilitar uma melhor análise quantitativa entre os três cenários estudados, a 

Tabela 6.3 mostra os valores dos parâmetros operacionais mais relevantes para este estudo de 

caso.  

 

Tabela 6.3: Parâmetros operacionais calculados para os três cenários estudados. 

Parâmetros Cenário I Cenário II Cenário III 

Frequência de operação (Hz) 52,00 52,00 56,90 

𝑝𝑤𝑓  (kgf/cm²) 50,79 66,44 41,47 

𝑝𝑤ℎ (kgf/cm²) 30,00 48,19 59,36 

𝑝𝑟𝑒𝑣 (kgf/cm²) 30,00 25,17 22,25 

𝑞𝑙
𝑠𝑐 (m³/d) 71,69 59,81 77,57 

𝒮 (m) 16,12 299,54 16,12 

 

Como pode ser observado para os Cenários I e II, a instalação do ejetor provoca um 

aumento da pressão de cabeça e de fluxo de fundo, que acaba por acarretar na redução da vazão 

de produção, de 71,69 m³/d para 59,81 m³/d. Isto é resultado da restrição imposta ao fluxo pelas 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo VI: Acoplamento do ejetor ao poço 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 113 

  

seções do ejetor. No entanto, como esperado, a zona de baixa pressão criada na saída do bocal 

convergente é capaz de reduzir a pressão de revestimento, de 30 kgf/cm² para 25,17 kgf/cm². O 

resultado da combinação dos fatores descritos acima é um aumento substancial da 

submergência, de 16,12 m para cerca de 299 m. Parte deste aumento deve-se somente ao 

aumento da pressão de fluxo de fundo e não possui relevância. Já a outra parte deve-se à 

despressurização do anular, que representa de fato algo benéfico e um potencial a ser explorado. 

Embora o Cenário II represente uma condição de operação obviamente indesejada, pois 

representa uma perda de produtividade quando comparada ao Cenário I, o ganho de 

submergência possibilita o aumento da frequência de bombeio dado que o poço esteja equipado 

com variador de frequência (VSD). Os dados do Cenário III demonstrados na Tabela 6.3 

retratam este caso, onde aumentou-se a frequência de 52 para cerca de 57 Hz. Este último valor 

não foi escolhido de maneira aleatória. Ele foi determinado de forma a reestabelecer a 

submergência do Cenário I, pois ao se fazer isto está-se convertendo integralmente a 

despressurização do anular em vazão adicional de óleo. O resultado é um aumento da produção 

de cerca de 8,2%, dos iniciais 71,67 m³/d para 77,57 m³/d. 

Do exposto acima, é fácil perceber que o ganho de vazão depende não somente da 

capacidade do ejetor de reduzir a pressão do anular, mas também da capacidade do sistema de 

bombeio de converter efetivamente o ganho de submergência em produção através do aumento 

da frequência de bombeio. Estes dois mecanismos devem atuar em conjunto de modo a produzir 

resultados benéficos. Em poços que operam sem VSD mas que utilizam de chokes de superfície 

para o controle da vazão, a operação equivalente ao aumento da frequência seria a abertura do 

choke, reduzindo a restrição imposta ao fluxo e, consequentemente, aumentando a produção. 

Obviamente, nestes casos, faz-se necessário na análise nodal a implementação de modelos que 

levem em consideração as perdas de carga neste equipamento. Por fim, outro fator importante 

para o sucesso da instalação do ejetor é o índice de produtividade do reservatório: quanto maior 

este for, mais sensível será a vazão de produção a variações de pressão de fluxo de fundo, e 

consequentemente maior o ganho de produtividade esperado da despressurização do anular. 

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos com o ganho da vazão de produção, dois 

fatores importantes devem ser observados. O primeiro deles é o de que este ganho vem 

acompanhado, necessariamente, de um aumento da pressão de cabeça. Observando a Tabela 

6.3, pode-se observar que este parâmetro teve um aumento expressivo, praticamente dobrando 

do Cenário I para o Cenário III. Na prática, seu valor deverá sempre ser limitado pela classe de 

pressão dos tubos que compõe a linha a montante do ejetor de modo a manter a segurança das 
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operações.  O segundo é o fato de que o aumento da frequência de bombeio representa uma 

maior exigência do motor de subsuperfície. Desta forma, pode haver casos em que o valor da 

frequência necessária para reestabelecer a submergência original seja tal que prejudique 

mecanicamente o motor, reduzindo sua vida útil. De modo a evitar que isto aconteça, pode-se 

estipular um valor limite para a frequência. No entanto, isto restringe o potencial do sistema de 

bombeio de converter a despressurização do anular em vazão.  

Para ilustrar este conceito, a Tabela 6.4 demonstra alguns parâmetros operacionais 

relativos ao Cenário III para quatro subcasos distintos com diferentes diâmetros do bocal.  

 

Tabela 6.4: Pressão de cabeça e ganhos de vazão para diversos valores de diâmetro de bocal. 

Diâmetro do bocal 

(in) 

𝒑𝒓𝒆𝒗 

(kgf/cm²) 

𝒑𝒘𝒉 

 (kgf/cm²) 

Frequência 

 (Hz) 

∆𝒒𝒍
𝒔𝒄 

(m³/d) 

0,20 26,14 37,68 53,63 2,85 

0,18 25,22 42,57 54,44 3,75 

0,15 22,25 59,36 56,90 5,88 

0,12 18,79 97,31 60,00* 0,50 

* Valor limitado à 60 Hz. 

 

É possível perceber que, em geral, diâmetros menores de bocal acarretam em maiores 

ganhos de vazão de produção, que se deve basicamente à maior redução da pressão de 

revestimento. No entanto, como discutido anteriormente, ganhos maiores de vazão sempre 

virão acompanhados de maiores valores para a pressão de cabeça. É possível perceber também 

que a frequência necessária para restabelecer a submergência torna-se cada vez maior. Se 

supormos apenas a título de exemplo que deseja-se trabalhar com uma frequência máxima de 

60 Hz, percebe-se que isto restringe fortemente a capacidade de reaproveitamento do sistema 

de bombeio. Esta situação está representada para o caso do diâmetro de 0,12”, onde devido a 

limitação da frequência o ganho de produção torna-se insignificante, já que não foi possível 

reestabelecer a submergência original. Assim, dado esta restrição, o caráter inicialmente 

crescente e depois decrescente do ganho de vazão de produção sugere a existência de uma 

geometria ótima para o bocal e, de maneira geral, para o ejetor. 
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7 Conclusões e Recomendações 

 

Neste trabalho foi desenvolvido uma modelagem matemática simplificada para ejetores 

que utilizam uma mistura bifásica de líquido e gás para aspirar gás, aparentemente inexistente 

na literatura. A metodologia baseou-se na aplicação dos princípios da conservação da massa, 

momento e energia em cada seção ejetor, considerando o escoamento unidimensional, 

permanente, isotérmico e desconsiderando o escorregamento entre as fases. As equações foram 

desenvolvidas em detalhes, seguido de discussões a respeito de seus comportamentos a fim de 

compreender suas implicações.  

Foi possível demonstrar que no bocal convergente existe um limite físico para a 

quantidade de fluido motriz que escoa na seção, que ocorre quando o escoamento torna-se 

sônico. Comportamento similar também foi observado na garganta para a quantidade de gás 

aspirada, mas neste caso a limitação se dá pela condição de perda por mistura nula. Estes limites 

físicos restringem as possíveis condições de operação do ejetor, que não são imediatamente 

óbvias a partir da análise puramente matemática das equações. Desta forma, as discussões 

físicas a respeito do modelo desenvolvido são uma importante contribuição no melhor 

entendimento do escoamento no interior do ejetor em estudo. Desconsiderando as perdas por 

atrito, o processo de compressão no sistema garganta-difusor pôde ser modelado em termos dos 

parâmetros adimensionais número do ejetor (𝓃), razão de velocidades (𝓋) e razão entre hold-

ups (Ψ). Na aplicação do ejetor em poços de petróleo, este primeiro tende a assumir valores 

menores que a unidade, já que as pressões nas linhas de poços de petróleo são relativamente 

altas. Isto se apresenta como um importante fator a se levar em consideração no 

dimensionamento do ejetor, pois impõe restrições ao parâmetro 𝓋 e, consequentemente, à 

quantidade de gás aspirada. 

O modelo desenvolvido foi validado e ajustado com o auxílio da fluidodinâmica 

computacional, onde utilizou-se o software CFX da empresa ANSYS, versão 16.0. Os valores 

encontrados para os coeficientes de perda foram 𝐾𝑏 = 0,1316, 𝐾𝑔 = 0 e 𝐾𝑑 = 0,2882, 

produzindo um erro quadrático médio da eficiência de 2,43%, considerado satisfatório. Os 

valores encontrados estão de acordo com o que geralmente é encontrado na literatura de 

ejetores. Ainda, de maneira similar ao ejetor líquido-gás estudado por CUNNINGHAM (1974), 

foi possível observar quedas da eficiência energética quando a mistura não foi completada no 

interior da garganta. Desta forma, as conclusões obtidas pelo autor sob a importância de se 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo VII: Conclusões e Recomendações 

Leonardo Asfora de Oliveira, Junho de 2017 117 

  

garantir a completa mistura no interior da garganta pôde ser extrapolada para o ejetor em estudo. 

Todos estes fatores sugerem que a utilização de CFD para análise do escoamento no interior 

deste equipamento se apresenta como uma importante alternativa na falta de dados 

experimentais 

Simulações foram realizadas levando em consideração o escorregamento entre as fases 

para quatro diâmetros de bolha: 0,05mm, 0,1mm, 0,5mm e 1mm, onde foram modeladas as 

forças de transferências interfacial por arraste. O principal efeito observado foi no processo de 

mistura, evidenciando que o efeito de um maior escorregamento é a necessidade de maiores 

comprimentos de garganta para a realização da mistura. O modelo desenvolvido apresentou boa 

concordância com os resultados nos casos onde a mistura foi completada no interior da 

garganta. 

Neste trabalho, foi sugerida uma maneira simplificada de levar em consideração a 

mudança de composição do gás livre devido ao processo de separação no fundo do poço - que 

não é abordado na literatura -, sendo portanto uma contribuição nesta área. O modelo proposto, 

de fácil implementação computacional, pôde ser agregado às rotinas convencionais geralmente 

implementadas na metodologia de análise nodal para poços com métodos bombeados de 

elevação. O autor sugere sua utilização quando nenhuma outra informação é conhecida a 

respeito da mudança de composição do gás. Isto porque este fenômeno impacta diretamente no 

cálculo da vazão mássica de gás separada para o anular e, consequentemente, nos cálculos de 

submergência das bombas de subsuperfície. 

 A influência da instalação do ejetor em um poço de petróleo que produz pelo método 

do Bombeio Centrífugo Submerso foi observada através de análise nodal, onde foi realizado 

um estudo de caso utilizando dados reais de um poço de petróleo. Foi possível constatar que 

apenas a instalação do ejetor nestes poços provoca uma redução da vazão de produção devido 

ao aumento da pressão de fluxo de fundo ocasionada pela restrição ao fluxo imposta pelo ejetor. 

No entanto, o ganho de submergência atrelado a despressurização do anular permitiu o aumento 

da frequência de bombeio, propiciando um ganho de produtividade de cerca de 8,2%, 

comprovando ao menos na teoria a eficácia do ejetor. Esta pode ser considerada a maior 

contribuição deste trabalho, pois justifica definitivamente novas investigações nesta área, não 

apenas em poços que operam com BCS mas também com demais métodos de elevação 

bombeados. 

  

Para trabalhos futuros, recomenda-se: 
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 Realizar análises paramétricas com o intuito de determinar a influência da geometria do 

ejetor em sua performance. Sugere-se, principalmente, analisar os diversos tipos de 

bocal (convergente-divergente, reto, multifuros, etc.), assim como também o 

comprimento da garganta e inclinação do difusor. 

 Analisar o efeito do escorregamento utilizando outras condições de contorno e 

diâmetros de bolha.  

 Incorporar o efeito do escorregamento no modelo matemático desenvolvido, seja 

através de modelos simplificados ou de correlações desenvolvidas através de 

fluidodinâmica computacional. 

 Validação experimental do modelo desenvolvido, buscando analisar os limites da 

hipótese homogênea. 

 Realizar análise nodal para os demais métodos de elevação bombeados considerando o 

ejetor acoplado ao sistema de produção. 

 Desenvolvimento de modelagem numérica para o ejetor. 
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Apêndice: Deduções adicionais 

 

Variação da razão gás-líquido local  

 

A razão entre o valor da razão gás-líquido local e seu valor tomado numa condição de 

pressão e temperatura qualquer, denominada de condição de referência, é dada por: 

 𝜗

𝜗𝑟𝑒𝑓
=

𝑞𝑔

𝑞𝑙

𝑞𝑙

𝑞𝑔,𝑟𝑒𝑓
 (A.1) 

Da hipótese de incompressibilidade fase líquida, as vazões volumétricas do líquido são 

eliminadas: 

 𝜗

𝜗𝑟𝑒𝑓
=

𝑞𝑔

𝑞𝑔,𝑟𝑒𝑓
 (A.2) 

Da hipótese de gás ideal e de escoamento isotérmico: 

 𝑞𝑔

𝑞𝑔,𝑟𝑒𝑓
=

𝑝𝑟𝑒𝑓

𝑝
 (A.3) 

            Assim, substituindo a Equação (A.3) em (A.2): 

 𝜗

𝜗𝑟𝑒𝑓
=

𝑝𝑟𝑒𝑓

𝑝
 (A.4) 

  

Variação da vazão volumétrica da mistura  

 

A vazão volumétrica da mistura pode ser relacionada com a razão gás-líquido local 

através da Equação (A.5): 

 𝑞𝑚 = 𝑞𝑙(1 + 𝜗) (A.5) 

Assim, a razão entre a vazão volumétrica em uma condição qualquer de pressão e 

temperatura e a vazão da mistura em uma condição de referência é dada por:  

 
𝑞𝑚

𝑞𝑚,𝑟𝑒𝑓
=

𝑞𝑙(1 + 𝜗)

𝑞𝑙(1 + 𝜗𝑟𝑒𝑓)
=

1 + 𝜗

1 + 𝜗𝑟𝑒𝑓
 (A.6) 

Onde novamente foi utilizada a hipótese de incompressibilidade da fase líquida para 

eliminar a vazão de líquido.  
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Variação da massa específica da mistura  

 

Da continuidade,  

 𝜌𝑚𝑞𝑚 = 𝜌𝑚,𝑟𝑒𝑓𝑞𝑚,𝑟𝑒𝑓 (A.7) 

De onde obtém-se: 

 
𝜌𝑚

𝜌𝑚,𝑟𝑒𝑓
=

𝑞𝑚,𝑟𝑒𝑓

𝑞𝑚
 (A.8) 

E utilizando o resultado da Equação (A.6): 

 
𝜌𝑚

𝜌𝑚,𝑟𝑒𝑓
=

1 + 𝜗𝑟𝑒𝑓

1 + 𝜗
 (A.9) 

  

Número de Mach na saída da garganta 

 

A velocidade do som na saída da garganta é dada por: 

 �̂�3𝑡 = √
𝑝𝑡

𝜌3𝑡

1 + 𝜗3𝑡

𝜗3𝑡
 (A.10) 

Já o número de Mach:  

 𝑀3𝑡
2 =

𝑈3𝑡
2

�̂�3𝑡
2 =

𝜌3𝑡𝑈3𝑡
2

𝑝𝑡
1 + 𝜗3𝑡

𝜗3𝑡

 (A.11) 

Utilizando as definições dadas pelas Equações (4.5.10), (4.5.12), (4.5.14), (4.5.15) e 

(4.5.16) na Equação (A.11) e eliminado a razão entre vazões mássicas resulta em: 

 
𝑀3𝑡

2 =
2𝑍𝑏²

𝑝𝑜

𝜗3𝑡

1 + 𝜗3𝑡

1 + 𝜗1𝑜/𝜉𝑔

1 + 𝜗1𝑜
+

𝜙2𝑜

𝜉𝑔

𝜉𝑔
 

(A.12) 

Em termos do número do ejetor e da razão de velocidades, Equações (4.5.18) e (4.5.19) 

respectivamente, também escreve-se: 

 𝑀3𝑡
2 = (

𝓃𝑣

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
+ 𝜙2𝑜

)
𝜗3𝑡

1 + 𝜗3𝑡

1 + 𝜗1𝑜/𝜉𝑔

1 + 𝜗1𝑜
+

𝜙2𝑜

𝜉𝑔

𝜉𝑔
 (A.13) 

A razão gás-líquido local total na entrada da garganta pode ser escrita como: 

 
𝜗3𝑜 =

𝑞1𝑜
𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
+ 𝑞2𝑜

𝑞𝑙
= 𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝜙2𝑜 

(A.14) 
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 Assim, da Equação (A.4) tira-se que: 

 𝜗3𝑡 =
𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝜙2𝑜

𝜉𝑔
 (A.15) 

 Substituindo a Equação (A.15) na Equação (A.13) e eliminando termos semelhantes 

chega-se a: 

 𝑀3𝑡 =
√𝓃𝑣

𝜉𝑔
 (A.16) 

 

Razão entre os hold-ups de gás e líquido na entrada da garganta 

  

 O hold-up de gás na entrada da garganta é a razão entre as áreas ocupadas pelo gás e a 

área total da garganta: 

 𝐻𝑔 =
𝐴𝑔á𝑠

𝐴𝑔
 (A.17) 

 O termo 𝐴𝑔á𝑠 é composto por duas parcelas: a área ocupada pelo gás do fluido motriz, 

𝐴1𝑔, e a área ocupada pelo gás aspirado, 𝐴𝑠. O primeiro termo é dado pela Equação (A.18):  

 𝐴1𝑔 = 𝐴𝑏

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
 (A.18) 

 Onde 𝐴𝑏 é a área do bocal. A área ocupada pelo gás aspirado é a própria área da sucção 

𝐴𝑠, que pode ser escrita como: 

 𝐴𝑠 = 𝑐𝐴𝑏 (A.19) 

O hold-up de gás é calculado substituindo as Equação (A.18) e (A.19) na Equação 

(A.17): 

 𝐻𝑔 =
𝐴𝑏

𝐴𝑔
(

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
+ 𝑐) = 𝑏 (

𝜗1𝑜

1 + 𝜗1𝑜
+ 𝑐) (A.20) 

De maneira análoga, o hold-up de líquido é dado pela Equação (A.21): 

 𝐻𝑙 = 1 − 𝐻𝑔 = 𝑏
1

1 + 𝜗1𝑜
 (A.21) 

Onde utilizou-se o fato de que: 

 𝐴𝑠 = 𝐴𝑔 − 𝐴𝑏 ∴  𝑐 =
1 − 𝑏

𝑏
 (A.22) 

Assim, a razão entre os hold-ups é calculada dividindo a Equação (A.20) pela Equação 

(A.21): 

 Ψ = 𝜗1𝑜 + (1 + 𝜗1𝑜)𝑐 (A.23) 


