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GUTIERREZ SABINO, Renzo. ANÁLISE DA DINÂMICA DE UMA BOLHA DE GÁS 

EM UMA BOMBA CENTRÍFUGA, 2015, Dissertação (Mestrado em Engenharia) – 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 146p. 

RESUMO 

A indústria petrolífera utiliza diversos tipos de bombas conforme a natureza da 

operação ou a fase do processamento considerada. Entretanto, devido às condições nas 

quais opera esse tipo de indústria, óleo e gás podem ser produzidos simultaneamente, o que 

constitui uma questão de escoamento bifásico. A presença de gás em canais de bombas 

centrífugas prejudica significativamente o seu funcionamento, degradando a capacidade de 

elevação. As pesquisas relacionadas ao escoamento bifásico em bombas centrífugas 

centram seus estudos na avaliação da influência de condições operacionais, tais como a 

fração de vazio, rotação do rotor e pressão de entrada, no desempenho global da bomba. 

Essa influência, entretanto, é condicionada ao padrão de escoamento bifásico no interior do 

equipamento. Nesse cenário, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o escoamento 

bifásico nos canais de uma bomba centrífuga mediante o comportamento de uma bolha 

isolada no meio líquido em rotação. Para isso, foi construída uma bancada experimental no 

laboratório do NUEM. A carcaça da bomba e o rotor do primeiro estágio originais foram 

substituídos por outros de material transparente a fim de permitir a visualização das bolhas 

no interior do canal do rotor. Em particular, pretende-se seguir o movimento de bolhas 

isoladas nos canais do rotor, como forma de identificar seus caminhos preferenciais, para 

avaliar suas velocidades ponto a ponto. Além disso, foi desenvolvido um estudo numérico 

como forma de obter as velocidades do líquido e pressão estática ao longo do canal, 

utilizando as posições das bolhas obtidas experimentalmente. Um modelo algébrico utilizou 

os dados numéricos e experimentais para calcular o coeficiente de arrasto e a força de 

arrasto segundo diferentes condições operacionais. 

 

Palavras-chave: Bomba centrífuga submersa, escoamento bifásico, coeficiente de arrasto, 

força de arrasto. 
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GUTIERREZ SABINO, Renzo. ANALYSIS OF DYNAMIC OF A GAS BUBBLE IN A 

CENTRIFUGAL PUMP, 2015, MSc Thesis – Postgraduate Program in Mechanical and 

Materials Engineering, Federal University of Technology – Paraná, Curitiba, 146p. 

ABSTRACT 

Electrical Submersible Pump (ESP), are quite common in the oil industry. Due to 

the nature of the oil production operations, multiphase flow of oil, gas and other fluids are 

present in reservoirs, pipelines and equipment, including ESP’s. Two-phase flows inside 

pump diffusers and impellers decrease an ESP’s lift and efficiency. Literature presents a 

large number of studies about the influence of operational parameters such as void fraction, 

rotor speed and inlet pressure, on an ESP’s global efficiency. Nevertheless, this influence is 

strictly related to the two-phase flow pattern. The present study evaluates the two-phase 

flow inside a pump diffuser and impeller by means of a single bubble flowing through the 

liquid mass. An experimental apparatus was designed and built at the NUEM facilities. The 

original pump housing and impeller were replaced by transparent pieces so that bubbles 

flowing inside the pump could be visualized. The path of the bubbles were followed so as to 

both define preference paths and to calculate bubbles velocities. Additional CFD analyses 

provided liquid velocities and static pressure through the pump impeller. An algebraic 

model fed with numerical and experimental data evaluated the drag coefficient and the drag 

force according to different experimental conditions. 

 

Keywords: Electrical submersible pump, two-phase flow, drag coefficient, drag force. 
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1 INTRODUÇÃO 

Reservatórios petrolíferos, em especial aqueles encontrados sob profundas lâminas 

d’água submarinas, tal como em grande parte da costa brasileira, são normalmente 

caracterizados pela existência de elevados níveis de pressão. Em cenários de exploração, se 

essa pressão é suficiente para vencer o peso da coluna do fluido e as perdas até a superfície, 

o óleo proveniente do poço escoa naturalmente até a plataforma. Nessa situação, o poço 

produtor é dito surgente (Thomas, 2001).  

Quando um poço é submetido a um longo histórico de exploração, a pressão do 

reservatório cai substancialmente. Neste caso, o poço pode deixar de ser surgente ou 

simplesmente passar a produzir petróleo a uma taxa demasiadamente baixa. Na segunda 

hipótese, o poço torna-se inviável economicamente. Intervenções são então utilizadas para 

compensar a falta de energia necessária para se elevar o petróleo até a superfície. Este 

procedimento pode ser feito, por exemplo, através da injeção de água ou gás no 

reservatório, a fim de restaurar sua pressão a um nível aceitável, ou por meio da utilização 

de técnicas de bombeamento. O conjunto de técnicas de injeção e bombeamento recebe o 

nome de elevação artificial (Thomas, 2001). 

Um exemplo de elevação artificial é o método por Bombeio Centrífugo Submerso, o 

qual é amplamente utilizado na indústria petrolífera, principalmente em reservatórios de alta 

vazão, e consiste na utilização de uma bomba centrífuga como peça principal de bombeio, 

como se mostra na Figura 1-1. Na Figura 1-1 (a) se observa o sistema elétrico e mecânico 

utilizado para a extração de petróleo no subsolo marinho. A energia elétrica, que é 

produzida por um transformador localizado na superfície, é controlada pelo quadro de 

comando e aciona o motor localizado no leito marinho. O motor elétrico utilizado é 

normalmente de corrente alternada, trifásico, dipolo e de indução. A refrigeração do motor é 

realizada pelo fluido do poço que passa pela carcaça do motor. O eixo do motor se conecta 

ao eixo do protetor, admissão da bomba e ao rotor, ou seja, trata-se de um único eixo cujo 

alinhamento deve ser garantido de modo a não ocorrerem falhas durante a operação. 

Configura-se assim um espaço anular formado pelo eixo do motor e o tubo de produção 

(Oliveira, 2014). A peça principal que é a bomba centrífuga submersa, mostrada na Figura 

1-1 (b), consta de uma carcaça, uma base, uma cabeça, um difusor inferior e vários estágios 

empilhados um sobre outro.  
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(a) (b) 

Figura 1-1. Poço produtor por bombeio centrífugo submerso: (a) esquema do método 

por Bombeio Centrífugo Submerso e (b) bomba centrífuga submersa (adaptado de 

Barrios, 2007). 
 

Bombas centrífugas são equipamentos amplamente utilizados nas indústrias em 

geral. Elas têm a finalidade de adicionar energia ao fluido e, consequentemente, promover o 

seu transporte. Elas são muito empregadas, por exemplo, em serviços de abastecimento de 

água, sistemas de irrigação, sistemas de drenagem, na indústria nuclear, no setor 

automobilístico, na indústria petroquímica, entre outros. O princípio de funcionamento de 

uma bomba centrífuga consiste na transferência de energia cinética, do rotor ao fluido 

bombeado, sob a forma de pressão. O acionamento é feito principalmente por meio de um 

motor elétrico acoplado à bomba, embora a potência necessária também possa ser fornecida 

por um motor a diesel, uma turbina a vapor, entre outros. 

A bomba centrífuga pode ter um ou mais estágios dependendo de sua aplicação. Ela 

é geralmente composta por um elemento rotativo (rotor) e um elemento estático (difusor, 

voluta, canal de indução, entre outros). Um exemplo de uma bomba de um estágio é 

apresentado na Figura 1-2. Na Figura 1-2 (a) são observadas as principais peças da bomba e 

a direção do escoamento do fluido. Na Figura 1-2 (b) são detalhados as partes do rotor. O 

Apêndice A apresenta a teoria fundamental sobre bombas centrífugas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_a_diesel
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As dimensões geométricas de cada estágio, tais como diâmetro e altura do rotor, são 

fatores importantes que afetam a vazão e a altura de elevação do fluido bombeado. Além 

disso, fatores como tipo e tamanho do rotor, a viscosidade do líquido e a presença de gás no 

escoamento são parâmetros que influenciam no seu desempenho. 

 

Figura 1-2. Bomba centrífuga de um estágio: (a) Bomba centrifuga radial e (b) rotor 

do tipo radial (adaptado de Gamboa, 2008). 
                                                                                

Um problema enfrentado pela indústria de petróleo em bombeio centrífugo 

submerso é a presença de gás no escoamento que, em geral, pode afetar significativamente 

o desempenho da bomba em comparação com uma operação com escoamento monofásico. 

Como nem sempre é viável realizar um processo submarino de separação líquido-gás 

anterior à etapa de bombeio, surge a necessidade de se compreender e, eventualmente, 

estimar o desempenho de bombas com escoamentos líquido-gás. Essa demanda incentivou 

um razoável número de estudos sobre o tema, com foco no desenvolvimento de correlações 

para prever a altura de elevação para o escoamento bifásico em bombas centrífugas, como 

Lea e Bearden (1982), Estevam (2002), Barrios (2007), entre outros. 

Uma vez que a queda do desempenho da bomba provoca uma redução na sua 

capacidade de elevação, a vazão associada à produção de óleo também será reduzida em 

função da presença de gás no escoamento. Operações corretivas são utilizadas para reduzir 

o efeito do gás no desempenho, por exemplo, atuando-se diretamente sobre a rotação do 

rotor. Em muitos casos, entretanto, esses procedimentos não surtem efeito, sendo por vezes 

necessária uma troca do conjunto instalado ou uma onerosa intervenção no poço para 

manutenção.  
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Operações de intervenção geram elevados custos financeiros (com uso de materiais, 

equipamentos e horas de trabalho dos funcionários) e até, possivelmente, uma parada da 

planta. Nos poços submarinos, sob lâmina d’água profunda, esses custos se tornam ainda 

maiores. Portanto, justifica-se a necessidade do desenvolvimento de estudos do escoamento 

bifásico nos rotores de bombas centrífugas submersas (Estevam, 2002). 

O estudo do efeito da presença mútua de líquido e gás em bombas não é novo. Em 

particular, o fenômeno de cavitação, que é investigado por décadas em função da 

deterioração que provoca nos componentes da bomba (Stepanoff, 1948), compreende um 

problema associado à mudança de fase do líquido no interior da bomba.  

Entretanto, a dinâmica do gás no fenômeno de cavitação se diferencia em muitos 

aspectos daquela encontrada em cenários onde o gás se forma não no interior da bomba, 

mas já se encontra separado do líquido à montante do rotor. Estudos específicos para esse 

fim surgiram na década de 1970, muito em função dos problemas de acidentes por perda de 

refrigerante em reatores de água pressurizada de plantas nucleares (Estevam, 2002).  

Em meados dos anos 1980, o estudo do escoamento de líquido e gás em bombas 

centrífugas passou a ser de grande interesse por parte da indústria petrolífera. Trabalhos 

dessa época, como o de Lea e Bearden (1982), surgiram com o intuito de testar o 

desempenho de bombas centrífugas submersas operando com óleos e gases em condições 

controladas, bem como fornecer modelos preditivos para situações mais abrangentes. 

Além disso, surgiu uma atenção especial para prever o fenômeno de surging, no 

qual se tem uma redução da eficiência da bomba devido a um acúmulo de gás no rotor, tal 

como mostra a Figura 1-3. Dependendo-se da velocidade de rotação, das vazões de líquido 

e gás e de outras condições, uma bolha alongada pode ficar aprisionada na entrada do canal, 

o que reduz a área por onde pode escoar o líquido e, consequentemente, a parte ativa do 

canal. Quando isso ocorre, uma operação instável da bomba é normalmente observada, com 

uma queda da altura de elevação produzida e flutuações na corrente elétrica de alimentação 

da bomba (Estevam, 2002).  

Quando se analisa a curva do ganho de pressão da bomba em função da vazão de 

líquido para uma operação com líquido e gás, como indicado na Figura 1-4, observa-se que, 

diferentemente de escoamentos monofásicos, o ganho de pressão da bomba não aumenta 

continuamente com a diminuição da vazão de líquido. Na realidade, esse aumento é 

observado até uma vazão limite, a partir de qual uma seguida diminuição da vazão de 

líquido provoca uma drástica diminuição do ganho de pressão. Esse ponto, comumente 

denominado de ponto de surging, conforme indicado na Figura 1-4, está diretamente 
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relacionado a um repentino aumento da coalescência de bolhas no interior do rotor (Barrios, 

2007).  

 

Figura 1-3. Corte do rotor mostrando a bolha alongada e a região com 

escoamento em bolhas dispersas (adaptado de Estevam, 2002). 

                                                  

 

Figura 1-4. Resultados Experimentais Típicos do Desempenho da Bomba com 

Escoamento Monofásico e Bifásico (adaptado de Trevisan, 2009). 

 

Uma seguida diminuição da vazão de líquido a partir do ponto de surging pode 

estabilizar esse fenômeno, fazendo com que o ganho de pressão permaneça 

aproximadamente constante com a vazão, tal como observado na parte à esquerda da curva 
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para escoamento bifásico na Figura 1-4. Entretanto, para vazões de líquido extremamente 

baixas, a bolha alongada pode passar a ocupar praticamente todo o canal da bomba, o que 

causa um bloqueio da área disponível ao escoamento do rotor. Esse fenômeno, por sua vez, 

é denominado de gas locking, ou bloqueio de gás (ver Figura 1-4). 

1.1 OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo experimental, numérico e algébrico 

do escoamento bifásico de água e ar no interior dos canais do rotor de uma bomba 

centrífuga. O estudo experimental pretende, por meio da visualização do escoamento no 

interior do canal do rotor, analisar a trajetória de bolhas individuais que escoam em meio ao 

líquido a fim de avaliar seus diâmetros e velocidades.  

A metodologia numérica analisa os campos de velocidade de líquido e a pressão ao 

longo do canal do rotor como base para a compreensão do comportamento de uma bolha de 

gás. Além disso, pretende-se avaliar a velocidade do líquido e a pressão ponto a ponto. 

Apresenta-se uma formulação algébrica para a obtenção do coeficiente de arrasto, a 

partir dos resultados obtidos dos estudos experimental e numérico, a fim de analisar o 

comportamento do coeficiente de arrasto para diferentes parâmetros operacionais no interior 

dos canais do rotor. Por fim, estima-se a força de arrasto com o objetivo de avaliar seu 

comportamento e sua influência sobre a bolha de gás. 

Assim, espera-se que os fenômenos analisados por meio das metodologias numérica 

e experimental e o modelo algébrico desenvolvido sirvam como ferramentas a fim de 

contribuir para uma maior compreensão do escoamento bifásico no interior do rotor, 

levando-se em conta a complexidade da geometria da bomba, diâmetro da bolha, vazão de 

líquido e rotação do conjunto. Na medida em que o trabalho não fornece apenas 

informações sobre o movimento da bolha, mas também estimativas para o coeficiente de 

arrasto sobre elas nas referidas condições, acredita-se que ele possa fornecer subsídios aos 

trabalhos futuros nesta área.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

A previsão do desempenho de bombas centrífugas operando sob escoamento 

bifásico tem sido objeto de pesquisas por várias décadas, especialmente nas áreas nuclear e 

petrolífera (Estevam, 2002). A prevenção de acidentes por perda de refrigerante em reatores 

nucleares e um melhor dimensionamento de bombas centrífugas para elevação artificial de 
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petróleo são dois importantes exemplos de áreas que, apesar das várias décadas de estudo 

no tema, ainda carecem de informação a respeito do fenômeno. 

Devido à complexidade do escoamento bifásico de líquido e gás no interior de 

bombas centrífugas, a maioria das pesquisas na indústria do petróleo são de natureza 

empírica. Os estudos realizados com técnicas de visualização têm sido fundamentais para 

compreender os padrões de escoamento das bolhas que ocorrem no interior do rotor, além 

das condições de operação críticas para a ocorrência de surging e/ou do bloqueio de gás. 

Porém, pouco ainda se conhece sobre a dinâmica das bolhas no interior dos canais da 

bomba. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo serão apresentados estudos sobre o escoamento bifásico em bombas 

centrífugas. As pesquisas relacionadas ao assunto serão divididas em duas seções: (i) 

estudos dos desempenhos de bombas centrífugas, segundo diferentes condições 

operacionais, operando sob escoamento bifásico; e (ii) estudos sobre visualização do 

escoamento bifásico em protótipos de rotores com ênfase nos padrões das bolhas e nos 

fenômenos gerados por elas. 

2.1 BOMBAS CENTRÍFUGAS COM ESCOAMENTO BIFÁSICO 

Murakami e Minemura (1974a) desenvolveram um dos primeiros estudos sobre a 

influência do escoamento bifásico no funcionamento de uma bomba centrífuga, sendo 

talvez os pioneiros em visualização do escoamento líquido-gás nesse tipo de equipamento. 

A carcaça metálica da bomba analisada (bomba comumente utilizada em sistemas de 

refrigeração de reatores na indústria nuclear) foi substituída por um modelo transparente.  

Murakami e Minemura (1974a) avaliaram os parâmetros que governam o 

movimento da bolha, tais como força devido ao gradiente da pressão, força de arrasto 

devido à resistência ao escoamento circundante e a força de inércia em função da massa 

virtual do líquido. Os autores demostraram, por exemplo, como essas forças são 

influenciadas pelo diâmetro da bolha. Os autores estudaram também a influência da 

mudança do padrão de escoamento no funcionamento da bomba. Para frações de gás 

maiores que 4%, eles observaram a ocorrência de um acúmulo de bolhas na entrada do 

canal do rotor seguida pela coalescência e formação de bolhas ainda maiores com o 

aumento da fração de vazio de entrada. 

A Figura 2-1 apresenta resultados de medições de coeficiente de carga,  , potência,

 , e a eficinência, n , em função do coeficiente de fluxo,  , para várias razões de vazões 

volumétricas de gás e de líquido, /g lQ Q . Como esperado, o desempenho da bomba cai 

conforme se aumenta /g lQ Q . Para valores de /g lQ Q  entre 0 e 0,04, as curvas de 

desempenho apresentam queda suave com o aumento da vazão volumétrica de gás. A partir 

desse / 0,06g lQ Q  , os autores apontam o surgimento de descontinuidades nas curvas de 

desempenho. 
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Figura 2-1. Curvas de desempenho da bomba em função das vazões de líquido, para 

várias vazões de gás (adaptado de Murakami e Minemura, 1974a). 
 

Ao alcançar um determinado valor de fração de vazio na entrada, foi observada uma 

repentina queda do ganho de pressão proporcionado pela bomba. Este efeito veio associado 

a um comportamento instável do conjunto. Segundo os autores, o acúmulo de bolhas e a 

consequente coalescência na forma de uma bolha maior, gerou uma diminuição na área de 

passagem do líquido, o que causou um desvio significativo na direção do escoamento de 

líquido em comparação com o triângulo de velocidades ideal da bomba. Tal fenômeno 

acarretou em uma diminuição na altura de elevação.  

Murakami e Minemura (1974a) desenvolveram, também, um modelo algébrico que 

correlaciona a altura de elevação de um rotor sujeito a escoamento bifásico com a altura de 

elevação para escoamento monofásico. Embora não tenha sido intenção dos autores criar 

um modelo para uma estimativa completa do desempenho de bombas nessas condições, 

esse modelo permitiu com que analisassem individualmente o desempenho do rotor e, mais 
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especificamente, as perdas hidráulicas envolvidas com a presença de uma fase gasosa 

escoando em conjunto com o líquido. 

Como uma continuação do estudo anterior, os autores Murakami e Minemura 

(1974b) utilizaram o mesmo circuito experimental, além de uma metodologia semelhante, 

para estudar o efeito do número de pás em bombas centrifugas operando com escoamento 

bifásico. Neste estudo foram utilizados rotores com 3, 5 e 7 pás (Figura 2-2), enquanto em 

Murakami e Minemura (1974a) foi utilizado apenas o rotor com 5 pás. 

 

Figura 2-2. Rotores de 3, 5 e 7 pás respectivamente (adaptado de Murakami e 

Minemura, 1974b). 
  

Murakami e Minemura (1974b) compararam o desempenho das bombas com rotores 

de 3, 5 e 7 pás, mediante coeficientes de fluxo,  , carga,  , potencia,  , e a eficiência, n , 

em função de /g lQ Q , como mostrado na Figura 2-3. Os valores são normalizados pelos 

coeficientes obtidos para operação sem admissão de ar, 
0 , 

0 , 
0  e 

0n . Observou-se que, 

para baixos valores de /g lQ Q , a altura de elevação e potência consumida usando a mistura 

agua-ar da bomba de 3 pás aumentaba em relação a sua operação com agura pura. 

A Figura 2-4 apresenta os valores máximos de /g lQ Q , em função de 
'

0 , para os 

quais as bombas podem operar com misturas líquido-gás sem a perda da capacidade de 

elevar pressão. Nota-se que, quanto maior o número de pás, maior tende a ser a quantidade 

permitida de gás sem que a bomba perca sua capacidade de operar de forma positiva. 

Segundo os autores, para maior número de pás, menor tamanho médio das bolhas escoam 

através do rotor. Para altos valores de 
'

0 , entretanto, eles afirmam que um menor número 

de pás diminui a tendência à formação de grandes bolsões de gás, uma vez que o canal se 

torna mais largo. Nesses casos, a bomba de 3 pás tende a suportar maiores vazões de gás 

sem que ocorra um bloqueio de sua operação. 
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Figura 2-3. Curvas de desempenho das bombas com rotores de 3, 5 e 7 pás (adaptado 

de Murakami e Minemura, 1974b). 

 

Figura 2-4. Quantidades máximas de gás em que as bombas de 3, 5 e 7 pás podem 

operar com incremento de pressão (adaptado de Murakami e Minemura, 1974b). 
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Lea e Bearden (1982) realizaram um dos primeiros estudos experimentais 

relacionados ao escoamento bifásico em Bombas Centrífugas Submersas (BCS). O trabalho 

foi realizado para escoamentos bifásicos, tanto de água e ar quanto de diesel e gás 

carbônico, segundo diferentes pressões de entrada. Foram feitos testes em três tipos de 

rotores diferentes, dois radiais e um de fluxo misto, com o objetivo de avaliar o efeito do 

gás livre no desempenho da BCS. 

A partir dos resultados, Lea e Bearden (1982) avaliaram como o desempenho das 

bombas se degrada em função do aumento da fração de vazio de gás na entrada da bomba. 

Eles concluíram, por exemplo, que rotores de fluxo misto têm, em geral, uma menor 

degradação de desempenho em relação aos rotores radiais. Além disso, eles comprovaram 

que maiores pressões de entrada garantiam, em geral, um melhor desempenho nas 

condições testadas. Por fim, os autores identificaram a existência de zonas de operação 

instável na bomba, denominando-as de surging. De acordo com Estevam (2002), Lea e 

Bearden (1982) foram os primeiros a utilizar este termo que, hoje em dia, é largamente 

utilizado na indústria do petróleo. Entretanto, Lea e Bearden (1982) não propuseram 

explicações físicas para o fenômeno. 

Cirilo (1998) apresentou um estudo experimental para três bombas centrífugas 

submersas operando com água e ar. Duas bombas de fluxo misto com capacidade nominal 

de 26,5 m3/h (4000 bpd) e 46,4 m3/h (7000 bpd), e outra de fluxo radial com capacidade 

nominal 13,9 m3/h (2100 bpd). 

Os resultados obtidos por Cirilo (1998) foram apresentados em função da fração de 

gás, pressão na sucção, velocidade de rotação e geometria da bomba. Conforme apresentado 

na Figura 2-5, é possível verificar a existência da degradação da altura de elevação em 

função da fração de vazio. Segundo o autor, este fato se agrava em condições de baixas 

vazões de líquido quando, então, ocorre a mudança na inclinação da curva da altura de 

elvação, o escoamento se torna instável e o fenomeno de surging é identificado. 

Os experimentos foram realizados para vazões de líquidos até 66,3 m3/h (10000 

bpd), onde as bombas de fluxo misto foram incapazes de operar com mais de 30% de fração 

de vazio a uma pressão manométrica de 3447,4 kPa (500 psig) na entrada, conforme 

apresentado na Figura 2-5. Já a bomba radial que apresenta limitações de trabalho para 

frações de vazio maiores que 10%, só é capaz de operar com no máximo 18% de fração de 

gás a 3447,4 kPa (500 psig) da pressão manométrica de entrada. 

Cirilo (1998) observou que, para uma pressão de sucção fixa, o desempenho da 

bomba reduz de forma contínua com o aumento da fração de gás e, ainda, que tal fato se 

agrava conforme a diminuição da vazão de líquido, até atingir um ponto em que a 
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inclinação da curva de desempenho se torna positiva. Este ponto, segundo o autor, identifica 

o fenômeno de surging. O autor apresentou uma correlação entre a pressão de entrada e a 

fração de gás máxima que a bomba pode tolerar em uma operação estável: 

 
0,43420,0187 ep    (2.1) 

onde 
ep  é a pressão de sucção em psig. Essa correlação é limitada para frações de gás 

maiores que 15% e não depende da velocidade e do número de estágios da bomba. A 

equação só é aplicável para bomba de fluxo misto. 

 

Figura 2-5. Desempenho da bomba GN7000 para frações de vazio a 10% (172,4 kPa), 

13% (689,5 kPa), 18% (1378,95 kPa), 24% (2068,4 kPa), 27% (2757,9 kPa) e 28% 

(3102,6 kPa) (adaptado de Cirilo, 1998). 

 

 Pessoa (2001) realizou um estudo no desempenho de uma BCS composta por 22 

estágios operando com escoamento bifásico, água e ar. O autor modificou uma BCS 

convencional a fim medir o ganho de pressão de cada estágio da bomba separadamente, tal 

como apresentado no gráfico Figura 2-6, ao contrário dos estudos anteriores onde as 

pressões só eram medidas na entrada e saída de todo o conjunto de estágios. 

A Figura 2-6 mostra a medição do incremento de pressão ao longo dos estágios da 

bomba, onde a curva tracejada indica a curva de incremento de pressão media de todos os 

estágios. Pessoa (2001) observou que o desempenho médio da bomba é significativamente 

diferente do desempenho de cada estágio e que os últimos estágios tem maior capacidade de 

bombeamento de misturas bifásicas em comparação aos inicias.  Além disso, ele observou 

que o primeiro estágio apresentou um desempenho muito abaixo do obtido para os demais 
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estágios. Segundo o autor, este fato ocorre porque o primeiro estágio tem a função de 

misturar as fases, quebrando as bolhas grandes em bolhas pequenas, acarretando em uma 

melhora do desempenho dos estágios posteriores. Pessoa (2001) mostrou que, com o 

aumento da fração de gás, as condições para a ocorrência de surging mudavam 

progressivamente para maiores vazões de líquido e, consequentemente, diminuiam a janela 

de operação da bomba. 

 

Figura 2-6. Incremento de pressão por estágio em função da vazão do líquido, para 

uma vazão de gás de 21,3 m3/h (adaptado de Pessoa, 2001). 

 

Estevam (2002) desenvolveu uma bancada experimental utilizando dois tipos de 

bomba: um protótipo baseado na bomba tipo Reda DN-280, com o objetivo de visualizar os 

padrões de escoamento, e uma bomba Itap 65-330/2 como simulador BCS utilizado apenas 

para estudar o desempenho dessa similar à aplicada em poços de petróleo, e coletar dados 

da ocorrência de escoamento bifásico em bolhas, utilizando água e ar como fluidos de 

trabalho.  

Com base em suas observações experimentais, Estevam (2002) desenvolveu uma 

metodologia para representar o fenômeno em função das condições de entrada do fluido no 

canal. Tal metodologia tem o objetivo de definir a ocorrência dos padrões de escoamento 

bifásico no canal do rotor. Utilizando o modelo de dois fluidos, o autor propôs um número 

adimensional chamado indicador de surging 
SI , mostrado na Eq. (2.2) abaixo, que 

relaciona a força centrífuga com a força de arrasto e a fração de gás na entrada do rotor: 

 
S D r

b

R
I C F

d


 
  

 
  (2.2) 
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onde 
DC  é o coeficiente de arrasto, R  é o raio do rotor, 

bd  é o diâmetro de bolha e 
rF 

 é 

o número de Froude centrífugo.  

A aplicação do indicador delimita a ocorrência do surging, definindo as fronteiras 

onde ocorre escoamento com bolhas dispersas, ou estratificado com bolhas dispersas 

(região de ocorrência de surging) e a região com gas locking (bloqueio de gás). Estas 

fronteiras são apresentadas no gráfico da Figura 2-7: 

 

Figura 2-7. Fronteiras para a ocorrência de surging e bloqueio de gás no canal do 

rotor (Estevam, 2002). 

 

Segundo Estevam (2002), para uma dada condição operacional da bomba e para 

uma mesma fração de vazio, um valor de 
SI  

maior do que o valor obtido na fronteira entre 

a região de bolhas dispersas e surging indica que a força de arrasto é maior que a força 

centrífuga, tal que um padrão de bolhas dispersas ocorrerá em todo o canal. Caso contrário, 

uma bolha alongada será formada, ocasionando o fenômeno de surging ou bloqueio de gás, 

conforme a Figura 2-7. 

Beltur (2003) realizou um trabalho teórico e experimental, baseado no 

comportamento de uma BCS de 22 estágios, com o propósito de obter dados de 

desempenho em cada estágio da bomba operando com a mistura água e ar. Os testes foram 

realizados com uma rotação igual 55 Hz segundo uma pressão de sucção de 689,5 kPa e 

com uma rotação igual a 50 Hz segundo pressões de sucção iguais a 689,5 kPa, 1034,2 kPa, 

1379 kPa e 1723,7 kPa. 
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 Beltur (2003) verificou que as condições hidrodinâmicas variavam em cada estágio 

de bombeio e, em função disso, os resultados mostraram uma variação no desempenho e 

potência consumida em cada estágio. Por isso, segundo o autor, qualquer predição baseada 

nas condições médias para toda a bomba pode levar a resultados errados. O autor verificou 

também um aumento gradativo do desempenho a cada estágio, confirmando que os últimos 

estágios apresentavam melhores desempenhos, que se mostrou em concordância com o 

estudo de Pessoa (2001). Isso se deve ao fato de que, na medida em que as bolhas avançam 

de estágio a estágio, a maior compressibilidade provocada pelo aumento da pressão causa 

um aumento da massa específica do gás, e paralelamente uma redução da fração de vazio. 

Esses dois efeitos, por sua vez, culminam em uma menor degradação de desempenho ao 

longo dos estágios. 

Duran (2003) continuou os trabalhos de Pessoa (2001) e Beltur (2003), testando 

experimentalmente o desempenho de uma BCS operando com escoamento bifásico: água e 

ar. O objetivo foi mapear o desempenho do décimo estágio de um conjunto de BCS’s para 

diferentes vazões de gás e pressões na entrada, estabelecendo os limites para transição do 

regime de escoamento do padrão bolhas dispersas para bolhas alongadas. 

A partir dos resultados experimentais, apresentados no gráfico da Figura 2-8, Duran 

(2003) observou três padrões de escoamento no interior do décimo estágio da bomba. No 

primeiro padrão observado, o de bolhas dispersas, foi verificado que o comportamento da 

bomba pouco se desviou do observado para o escoamento monofásico, tal que o ganho de 

pressão aumentou continuamente à medida que a vazão do líquido diminuiu. O segundo 

padrão observado, a região de transição, foi caracterizado pelo ganho de pressão 

decrescente com a diminuição da vazão de líquido. Por fim, o terceiro, a região de 

escoamento de bolhas alongadas, apresentou aumento da pressão muito pequeno, ou seja, 

praticamente constante com o decréscimo da vazão de líquido. 

Baseado nos resultados experimentais, o autor desenvolveu um modelo para prever 

o desempenho da bomba para os diferentes padrões de escoamento. O modelo apresentou 

boa concordância em comparação ao modelo homogêneo. Duran (2003) desenvolveu, 

também, uma correlação para prever a ocorrência de surging através da definição de um 

limite admissível da vazão de gás entre o segundo padrão (região de transição) e o terceiro 

padrão (região de bolhas alongadas): 

1,421

,max ,max

5,58 0,098
g g l

l l l

q q

q q





  
     
  

                             (2.2) 
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onde ,maxlq  é a vazão máxima de operação da bomba com escoamento monofásico, gq  é a 

vazão de gás, 
lq  é a vazão de líquido, g  é a densidade do gás e l  é a densidade do 

líquido. 

 

Figura 2-8. Fronteiras dos padrões de escoamento no desempenho da bomba com 

escoamento bifásico (adaptado de Duran, 2003). 

 

Lopez (2006) avaliou o efeito do tamanho da bolha de gás na sucção no 

desempenho de uma BCS. Ele utilizou água e ar como fluidos de trabalho, para diferentes 

frações de vazio, desde zero até 2%, e a pressão de sucção de 137,9 kPa, 172,4 kPa e 206,8 

kPa. O autor verificou que o efeito combinado da dinâmica da bolha (força de arrasto e 

força devido ao gradiente de pressão), junto à fração de gás e a pressão de sucção 

influenciam significativamente no tamanho da bolha e consequentemente no desempenho 

da bomba. Adicionalmente, o autor verificou que pequenas flutuações de temperatura na 

bancada de testes não influenciam de forma significativa no desempenho da bomba com 

água e ar. 

Barrios (2007) realizou um extenso trabalho que compreendeu a medição de 

desempenho, visualização de escoamento, modelagem teórica e simulação numérica do 

escoamento bifásico líquido-gás em uma BCS. Apesar de avaliar uma larga faixa de 

condições operacionais, a autora impõe como seu objetivo principal a identificação dos 

fenômenos relacionados à ocorrência do fenômeno instável de surging. 

A Figura 2-9, Figura 2-10, Figura 2-11 e Figura 2-12 a seguir mostram o incremento 

de pressão obtido em função da vazão de líquido, operando a 600, 900, 1200 e 1500 rpm 

respectivamente e várias vazões de gás dispersas. Como esperado, o desempenho se 

degrada continuamente com o aumento da quantidade de gás, mantidas fixas as demais 
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condições. Na Figura 2-12, por exemplo, para vazões moderadas a altas o desempenho da 

bomba praticamente não é afetado pela vazão de gás de 5,663 l/h (0,2 scf/h), porém para 

vazões de gás de 7,079 l/h (0,25 scf/h) ou superiores, se observou uma queda abrupta no 

desempenho da bomba conforme vai se diminuindo a vazão de líquido, revertendo o sentido 

de inclinação natural da curva de elevação de pressão, na qual o ponto exato onde essa 

descontinuidade ocorre é referido pela autora como o “ponto de surging”. Observa-se 

também, que das quatro figuras mostradas, os resultados obtidos com o aumento da rotação 

aumentaram a janela de operação da bomba. 

 

Figura 2-9. Ganho da pressão em função da vazão de líquido, para várias vazões 

volumétricas de gás de entrada a 600 rpm (adaptado de Barrios, 2007) . 

 
Figura 2-10. Ganho da pressão em função da vazão de líquido, para várias vazões 

volumétricas de gás de entrada a 900 rpm (adaptado de Barrios, 2007) . 
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Figura 2-11. Ganho da pressão em função da vazão de líquido, para várias vazões 

volumétricas de gás de entrada a 1200 rpm (adaptado de Barrios, 2007) . 

 

 

Figura 2-12. Ganho da pressão em função da vazão de líquido, para várias vazões 

volumétricas de gás de entrada a 1500 rpm (adaptado de Barrios, 2007) . 

 

Barrios (2007) desenvolveu, também, um modelo mecanicista unidimensional para 

descrever as condições operacionais do funcionamento da bomba. O modelo de Barrios 

prevê que as bolhas menores que certo diâmetro (menor diâmetro onde a bolha fica 

estagnado na entrada do canal), são levadas pelo canal da bomba ao difusor ou para o trajeto 

de recirculação do líquido, mas as bolhas maiores ficam aprisionadas no canal do rotor e 

coalescem com outras bolhas, esse diâmetro é chamado de diâmetro crítico. Para a maioria 

dos casos, as condições de operação previstas para ocorrência de surging apresentaram bons 

resultados ao serem comparadas com os dados experimentais. 
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Barrios (2007) também desenvolveu dois modelos em Dinâmica dos Fluidos 

Computacional, para predizer e visualizar a dinâmica do escoamento. O primeiro modelo 

foi feito para escoamento monofásico, em que ela mostra a existência de vórtices no canal 

do rotor. Devido às dificuldades encontradas nos testes experimentais, não foi possível fazer 

uma comparação com as simulações numéricas para o escoamento monofásico. Sendo 

assim, a autora realizou comparações com o trabalho de Yu et al (2000). Estes resultados 

são consistentes com os obtidos a partir de CFD. 

Para o modelo em CFD com escoamento bifásico, Barrios (2007) realizou duas 

simulações distintas. A primeira, baseado no modelo de Langrange, feita com o coeficiente 

tradicional de arrasto de partículas, cujos resultados não mostraram boa concordância com a 

visualização experimental do comportamento do gás, em que ocorreu acúmulo de gás na 

entrada do rotor e não houve recirculação na saída do rotor. A segunda simulação, baseada 

no modelo Euleriano e utilizando a premissa pelo modelo não homogêneo, desenvolveu 

uma nova correlação para o coeficiente de arrasto, com a qual os resultados mostraram boa 

concordância com a visualização experimental do comportamento do gás. 

Monte Verde (2011) avaliou o desempenho de uma BCS, de rotor do tipo misto, 

segundo diferentes condições operacionais de rotação, trabalhando com água e ar. Ele 

analisou os efeitos da pressão de sucção no desempenho da bomba e observou uma 

tendência de aumento de desempenho devido ao incremento da pressão de entrada, 

conforme mostra o gráfico da Figura 2-13. Segundo o autor, essa melhora de desempenho 

ocorreu devido à diminuição do diâmetro das bolhas com o aumento da pressão de sucção o 

que, por sua vez, dificultou sua coalescência. Além disso, verificou-se o deslocamento do 

ponto de surging para a esquerda, aumentando a janela de operação da bomba. 

 

Figura 2-13. Efeito da pressão no desempenho da bomba GN 7000 operando a 

1800 rpm e 10% de fração volumétrica de gás (Monte Verde, 2011). 
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Monte Verde (2011) chegou a outras conclusões, tais como a boa repetitividade e 

semelhança da BCS com o AGH e à ineficiência do manuseador de gás nas condições 

operacionais testadas. 

Paternost (2013) avaliou os efeitos da fração de gás, diâmetro da bolha e pressão de 

entrada no desempenho de uma BCS, utilizando escoamento bifásico com ar e água, e ar e 

glicerina. Para isso o autor utilizou uma bomba de duplo estágio com rotores radiais e 

voluta. Foi instalada também uma estrutura em acrílico na entrada da bomba, para visualizar 

o escoamento logo antes da sucção. 

 Paternost (2013) observou que as bolhas coalescem no centro da tubulação, 

gerando bolhas maiores que o diâmetro crítico, critd , proposto por Barnea et al. (1982b), 

prejudicando o desempenho da bomba. A equação é da seguinte maneira: 

 
0,4
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1
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g

l

l

d

g









 
 

 

  (2.3) 

onde   é a tensão superficial e g  é a aceleração da gravidade.  

O autor verificou que o aumento da viscosidade é também prejudicial para o 

desempenho da bomba, como mostrado na Figura 2-14. Segundo o autor, isso ocorre porque 

o aumento da viscosidade diminui a turbulência no escoamento, produzindo uma menor 

quebra de bolhas e, consequentemente, diâmetro de bolhas maiores. 

 

Figura 2-14. Curvas de elevação da bomba em função da viscosidade para diversas 

frações de gás livre (Paternost, 2013). 

 



 

22 

 

2.2 VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR DAS BOMBAS BCS 

Estevam (2002), além de utilizar a bomba Imbil para estudar o desempenho, 

construiu um protótipo feito em acrílico, em escala real, equivalente à uma bomba 

centrífuga tipo Reda DN-280, que é utilizada na indústria do petróleo, para visualizar as 

bolhas no interior dos canais da bomba, utilizando água e ar como fluidos de trabalho, ver 

Figura 2-15. 

 

Figura 2-15. Bancada experimental com rotor transparente em escala 

(adaptado do Estevam, 2002). 

 

Dos testes experimentais e dependendo das condições operacionais, Estevam (2002) 

apresentou uma correlação entre a presença de gás no interior do rotor da bomba e a 

deterioração de seu desempenho. Mediante a visualização do interior do rotor, como 

mostrado na Figura 2-16 e Figura 2-17, observou-se a formação de dois tipos de padrões de 

escoamento de bolhas: o primeiro padrão é caracterizado pela formação de bolhas dispersas 

na entrada do rotor (ver Figura 2-16), que só ocorre em escoamentos bifásicos no canal de 

bombas quando a fração de vazio é mínima ou quando as condições operacionais e 

propriedades dos fluidos determinam a existência de uma bolha estacionária muito pequena 

ou mesmo inexistente. O segundo padrão observado é caracterizado pela formação de uma 

bolha estacionária seguida de bolhas dispersas (ver Figura 2-17). A bolha estacionária se 

forma a partir da coalescência das bolhas dispersas cujos diâmetros médios são maiores do 

que o diâmetro crítico, onde segundo o autor esse diâmetro crítico representa o máximo 

diâmetro que a bolha, do escoamento bifásico em bolhas esféricas, terá, quando ocorrer o 

equilíbrio entre a força de arrasto e a força centrífuga na região do canal de saída do rotor. 
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Nesse padrão, apenas pequenas bolhas conseguem escapar do canal do rotor, conforme 

mostrado na Figura 2-18: 

 

Figura 2-16. Padrão de Escoamento de Bolhas Dispersas (Estevam, 2002). 

 

 

Figura 2-17. Padrão de Escoamento de Bolha Estacionária (Estevam, 2002). 

 

 

Figura 2-18. Corte do rotor mostrando a disposição das bolhas no interior do rotor 

(Estevam, 2002). 
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A parte do trabalho de Barrios (2007) ligada à visualização envolve identificação de 

padrões, do fenômeno de surging e da medição do diâmetro de bolhas. Para tal fim, 

construiu um protótipo para a visualização do escoamento bifásico água e ar, como 

mostrado na Figura 2-19. Nesse sentido, a autora utilizou uma câmera de alta velocidade 

para observar o comportamento de escoamento no interior do rotor, e paralelamente 

realizou medidas do ganho de pressão do conjunto para correlacionar o padrão observado 

com o desempenho obtido. 

 

Figura 2-19. a) Bancada experimental, b) Tampa transparente e c) Protótipo de 

bomba para visualização (Barrios, 2007). 
 

Mediante a visualização, Barrios (2007) analisou e comparou o comportamento das 

bolhas de gás no interior do rotor com o incremento de pressão em função da vazão do 

líquido, para operação com duas velocidades de rotação diferentes. O objetivo dessa 

comparação é associar o comportamento observado no desempenho da bomba aos 

fenômenos visualizados no rotor, em especial ao ponto de surging. 

A Figura 2-20 mostra o incremento de pressão obtido em função da vazão do 

líquido para uma velocidade de rotação de 600 rpm e uma vazão de gás fixa de 4,25x10-3 

m3/h (0,15 scf/h). Onde foram indicados oito pontos sobre os valores medidos. Denotados 

de FS1 a FS8, são os pontos onde são relacionados os padrões observados com os valores 

de incremento da pressão. Cada um desses oito pontos é avaliado por meio de fotografia de 

alta velocidade, sendo as imagens resultantes mostradas na Figura 2-21, para comparação. 
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Na Figura 2-21, são observados diversos fenômenos específicos. Para as condições 

FS1 e FS2, que são a altas vazões de líquido, Barrios (2007) observou bolhas fora do rotor 

em sua periferia migraram para outro canal do rotor, contornando a ponta da pá, e 

adentrando o canal seguinte junto à face de sucção (movimento ilustrado por linhas 

vermelhas). Ao ingressar no novo canal as bolhas são empurradas em direção à face de 

pressão, onde podem ser arrastadas para a saída e, eventualmente, entrar em um novo canal, 

em um movimento de recirculação. 

Na condição FS3, foi observada uma aglomeração maior de bolhas em comparação 

aos pontos FS1 e FS2, localizando-se próximo à ponta da pá, junto à face de pressão. 

Segundo a autora, na condição FS4, as bolhas foram “expelidas” da face sucção 

devido às recirculações de líquido presente nesse lado do canal.  

Entre as condições FS5 e FS6, a autora observou uma redução abrupta do 

incremento da pressão, juntamente com um bolsão de gás na entrada da bomba, o que é o 

resultado da coalescência das bolhas. Bolhas vindas da entrada, na condição FS6, tenderam 

a coalescer com o bolsão de gás na entrada (gas pocket), enquanto que as bolhas que 

recircularam entre os canais na saída da bomba sofreram dois movimentos: retornar à 

entrada da bomba e coalescer com o bolsão de gás, ou serem direcionadas à face de pressão. 

Se a vazão de líquido é reduzida além do ponto FS6, o bolsão de gás ganha quase 

toda a extensão do canal, como em FS7, e o ganho de pressão da bomba cai ainda mais. 

Com redução ainda maior do líquido para o ponto FS8, o gas pocket toma praticamente 

todo o canal da bomba, e a bomba tende ao bloqueio de sua operação a partir desse ponto. 

No caso da rotação de 900 rpm, Barrios (2007) relata que os fenômenos observados 

são muito semelhantes aos fenômenos observados para 600 rpm. 

 

Figura 2-20. Incremento de pressão em função da vazão de líquido para velocidade de 

rotação de 600 rpm (adaptado de Barrios, 2007). 
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Figura 2-21. Imagens da distribuição do gás no canal do rotor (Barrios, 2007). 
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Gamboa (2008) também realizou testes de visualização do escoamento com o 

objetivo de estudar o comportamento das bolhas no interior do rotor de uma BCS. Para isso, 

o autor modificou o protótipo feito por Barrios (2007), trocando a carcaça da bomba por 

uma feita em acrílico transparente, deixando expostas as pás e os canais do rotor e criando, 

assim, uma janela de visualização, ver Figura 2-22. No trabalho de escoamento bifásico, o 

autor utilizou diferentes tipos de fluidos tais como ar e hexafluoreto de enxofre (
6SF ), com 

água destilada como líquido. Também foi utilizada uma mistura de isopropanol para 

investigar o efeito de tensão superficial entre o ar e a água. 

A Figura 2-22 mostra a bancada de experimentos e é composta por um estágio de 

entrada e um tubo de acrílico estendido que a conecta com o estágio de visualização, como 

mostra a Figura 2-22 (a). A parte metálica externa do difusor do estágio de visualização foi 

removida e substituída por um revestimento de acrílico, como mostra a Figura 2-22 (b), o 

que possibilita a visualização das bolhas de gás na saída do rotor e na entrada do difusor. 

 

 

Figura 2-22. (a) Ilustração da montagem do estágio de visualização e (b) imagem da 

cobertura de acrílico utilizada no estágio modificado (adaptado de Gamboa, 2008). 

 

A extensão entre o estágio de entrada e o de visualização foi imposta para observar 

o diâmetro das bolhas na entrada do estágio de visualização. Como pode ser visto na Figura 

2-23 (a), existem três entradas para injeção de gás. As entradas 1 e 2 (Port #1 e Port #2), 

onde se consegue injetar o gás logo antes do estágio de entrada e logo antes do estágio de 

visualização, respectivamente. A entrada 3 (Port #3) serve para a inserção de esferas de 

isopor, utilizadas pelo autor para inferir  sobre o caminho preferencial das bolhas em 

algumas situações. 
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Figura 2-23. (a) Esquema de visualização da bancada de experimentos e (b) ilustração 

do circuito experimental completo (adaptado de Gamboa, 2008). 

 

O trabalho de Gamboa (2008) teve como objetivo identificar e descrever o 

comportamento da fase do gás para todos os padrões de escoamento identificados, e propôs 

um mapa de degradação da bomba que relaciona as vazões das fases, os padrões de 

escoamento e o desempenho. 

Gamboa (2008) identificou dois padrões de escoamento no ponto do surging que 

ocorreram para as mesmas vazões de gás e líquido. Inicialmente foi observado um grupo de 

pequenas bolhas que depois, devido à coalescência, formaram uma grande bolha 

estacionária que segrega as duas fases e provoca o fenômeno de surging. Foi observado, 

também, que para elevadas vazões do líquido, o surging é associado a uma bolha 

estacionária instável. Vazões de líquido baixas, por sua vez, estão relacionadas a uma bolha 

estacionária estável. Segundo o autor, o surging é um fenômeno relacionado com a 

coalescência de um aglomerado de bolhas no interior dos canais. 

Os padrões identificados, por Gamboa (2008), foram descritos com base na curva de 

desempenho mostrado na Figura 2-24, que representa a curva de desempenho feita para 

rotação de 600 rpm, pressão de 13,8 kPa, e 6,95 m3/h de vazão de líquido, com injeção de ar 

através do primeiro estágio. 

Na Figura 2-24, observa-se os padrões do escoamento que são representados pelos 

seguintes pontos: 

O ponto (1) corresponde a baixas frações de gás, caso em que o ganho de pressão é 

o mesmo que para escoamento monofásico. As bolhas nesse ponto ficam isoladas e dessa 

maneira não existe interação entre elas. 
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O ponto (2) corresponde à formação de bolhas dispersas, que é produto do aumento 

da fração de gás em relação ao ponto (1). Foi observado, nessa região, que o número e o 

tamanho das bolhas têm um aumento significativo. Dependendo de seu tamanho, algumas 

permaneceram estacionárias e coalesceram entre si, e outras seguiram para o difusor. 

Com o aumento adicional de fração de gás, passa a ocorrer o surging, representado 

pelo ponto (3) (início do surging) até o ponto (4), onde temos a existência de um surging 

estável. Os pontos 3 e 4, apesar de apresentarem aproximadamente as mesmas frações de 

gás, caracterizam regimes de escoamento completamente diferentes, onde o ponto (4) 

apresenta um regime de Gas Pocket (Bolsão de gás) enquanto o ponto (3) apresenta o 

regime de bolhas dispersas. 

Com um surging estável no ponto (4), foi observada a existência de uma bolha 

alongada e estacionária, que se estende desde o lado de sucção da pá até o meio do canal do 

rotor. 

Ao se aumentar ainda mais a fração de gás a partir do ponto (4), atinge-se o ponto 

(5), apresentando um regime Segregated Gas (gás segregado), em que a bolha estacionária 

no interior do canal cresce e ocupa uma área de maior volume, mas pequenas bolhas de gás 

próximas à saída do rotor são liberadas. Isso é produto de pequenas quebras que ocorrem 

dentro do rotor e que se dirigem ao difusor. Também foram notadas quebras no meio do 

canal, que produzem bolhas finas e pequenas, as quais não escoam para fora do rotor 

imediatamente, sendo arrastadas para as recirculações do líquido. 

 

Figura 2-24. Padrões de escoamento identificados em função da fração de gás 

(adaptado de Gamboa, 2008). 
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Trevisan (2009) investigou o desempenho de uma BCS com escoamento bifásico de 

ar e líquidos de diferentes viscosidades. O protótipo de visualização foi construído 

inicialmente por Barrios (2007), melhorado por Gamboa (2008) e mais tarde reconstruído e 

adaptado para escoamento de fluidos viscosos. Os experimentos foram realizados 

inicialmente com água, e depois foram repetidos utilizando óleo com diferentes 

viscosidades, variando entre 1 e 161 cP. Para capturar as imagens do padrão do escoamento 

o autor utilizou uma câmera de alta velocidade. Baseado nas visualizações feitas pela 

câmera de alta velocidade, o autor identificou cinco padrões de escoamento no interior do 

rotor. 

O primeiro padrão observado por Trevisan (2009) foi o de bolhas dispersas (Bubbly 

Flow), que é obtido apenas para escoamento de água e baixas vazões de gás. 

Independentemente da vazão de líquido ou da velocidade de rotação, surgiram pequenas 

bolhas de ar na entrada do rotor e que seguem o trajeto do líquido. Esse padrão, segundo o 

autor, pode ser representado por um modelo homogêneo. 

O segundo padrão, composto por um aglomerado de bolhas (Agglomerated 

Bubbles), foi obtido ao se aumentar a vazão do gás em relação ao padrão anterior. Esse 

padrão é caracterizado por bolhas maiores que se acumulam na face de pressão da pá e 

coalescem formando uma bolha estacionária pequena. No caso dos testes com óleo, foi 

obtida, devido à viscosidade do fluido, uma redução dos efeitos da turbulência, o que 

favoreceu a coalescência das bolhas e estabilidade da bolha estacionária. Trevisan concluiu 

que o padrão de escoamento de aglomerado de bolhas é responsável pelo início da 

deterioração do desempenho da bomba. 

O terceiro padrão de escoamento, denominado de Bolsão de Gás (Gas Pocket), foi 

observado com um novo aumento da vazão de gás, comparado ao realizado para o padrão 

aglomerado. Nesse padrão, a bolha estacionária ocupa um tamanho maior no canal do rotor, 

restringindo ainda mais o escoamento do líquido, indicando o início de surging. No caso 

dos testes com água, a bolha estacionária se apresentou bastante instável. Já para os testes 

com óleo, se manteve estável, sem indício de quebra da bolha no final da pá nem 

coalescência na entrada do rotor. 

O padrão de Gás Segregado (Segregated Gas), que ocorre com vazões de gás ainda 

maiores, ocasionou o aumento da bolha estacionária ocupando praticamente toda a região 

da pá. Como no padrão anterior, a bolha estacionária se mantém instável nos testes com 

água, mas no caso do óleo e devido ao aumento da vazão de gás, houve a formação de uma 

segunda bolha estacionária localizada na saída do rotor. A quebra da bolha estacionária 

também ocorreu devido ao aumento da vazão de gás e à área de escoamento do líquido ter 
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sido reduzida, o que aumentou sua velocidade local e fez com que essas bolhas resultantes 

fossem arrastadas para a entrada do difusor. 

O padrão Gás Intermitente (Intermitent Gas), por fim, é encontrado apenas nos 

testes com óleo e foi identificado para vazões de gás mais elevadas. Apesar de ter estrutura 

muito similar ao padrão de Gás Segregado, é caracterizado pela presença de bolhas 

consideravelmente grandes e irregulares no canal do rotor. A ausência da bolha secundária, 

vista no padrão anterior, se deve a que foi empurrada pela bolha irregular em direção à saída 

do canal para a entrada do difusor. 

Baseando-se nas observações dos padrões do escoamento das bolhas, Trevisan 

(2009) mudou a injeção de gás com a intenção de diminuir o diâmetro das bolhas na sucção 

da bomba. Com isso, verificou uma menor degradação no desempenho da bomba, devido a 

uma menor probabilidade de coalescência das bolhas e bolsões estacionárias de gás no canal 

do rotor. 

A Figura 2-25 mostra o incremento de pressão em função da fração de vazio, para 

os diferentes padrões observados por Trevisan, utilizando água como fluido de trabalho. 

Nota-se que para baixas frações de vazio, o padrão encontrado foi de bolhas dispersas e, 

além disso, o incremento da pressão não é prejudicado tendo um comportamento 

praticamente monofásico. Conforme a fração de vazio aumenta os demais padrões são 

percebidos, e o ganho da pressão começa a sofrer os efeitos do gás presente na bomba, 

sendo que o padrão de gás segregado é o padrão mais prejudicial, como foi mencionado 

anteriormente.  

 

Figura 2-25. Padrões de escoamento identificados com água em função da fração de 

gás (adaptado de Trevisan, 2009). 
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A Figura 2-26 mostra o incremento de pressão como função da fração de vazio, 

utilizando fluido viscoso como fluido de trabalho. Nota-se que neste caso o primeiro padrão 

observado pelo autor foi o padrão de aglomeração de bolhas, para baixas frações de vazio, 

esse padrão não é muito prejudicial para o ganho da pressão da bomba conforme mostrado 

na Figura 2-26. Porêm, os demais padrões podem chegar a ser muito prejudiciais, mesmo 

para frações de vazio baixas, onde para o caso do padrão gás segregado, a bomba atinge o 

bloqueio.  

 

Figura 2-26. Padrões de escoamento identificados com fluidos viscosos em função da 

fração de gás (adaptado de Trevisan, 2009). 

2.3 COMENTÁRIOS FINAIS 

Através da revisão bibliográfica, verificou-se que a maioria dos trabalhos 

publicados concentra-se na área experimental. Foi possível compreender a tendência geral 

das linhas de pesquisa na área de escoamentos bifásicos em bombas centrífugas e ter uma 

dimensão da complexidade do problema.  

Na primeira seção deste capítulo foi apresentada uma revisão dos estudos 

envolvendo o escoamento bifásico em bombas centrífugas. O desempenho de bombas 

centrífugas trabalhando com a presença de gás foi extensivamente analisado. Os estudos 

verificaram que a degradação do desempenho da bomba é influenciada pelo aumento da 

fração de vazio e viscosidade (no caso de fluidos viscosos), enquanto a melhoria do 

desempenho é relacionada ao aumento da rotação e a pressão de sucção da bomba.  
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Na segunda seção, composta pelos trabalhos de visualização do escoamento bifásico 

em bombas centrífugas, observou-se a existência de diversos padrões de escoamento para as 

diferentes condições operacionais. Verificou-se que esses padrões influenciam a capacidade 

de bombeamento como, por exemplo, os padrões de bolhas dispersas para baixas frações de 

vazio e a bolha alongada estacionária para altas frações de vazio. A bolha alongada 

estacionária bloqueia parcialmente a entrada do rotor e ocasiona os fenômenos de surging e 

de bloqueio de gás (gas locking).  

A partir desta revisão bibliográfica, identificou-se a inexistência de estudos sobre a 

visualização do comportamento das bolhas ao longo dos canais de um rotor além da 

ausência de análises das forças sobre a bolha em um escoamento bifásico ar e água no 

interior de uma bomba BCS. 
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3 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

No presente capítulo são apresentados aspectos relacionados à construção e 

montagem da bancada nas instalações do NUEM/UTFPR, assim como os principais 

conceitos com relação ao desenvolvimento experimental e o procedimento empregado para 

a medição das variáveis de interesse.  

3.1 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

A investigação experimental, a ser apresentada neste capítulo, consiste no estudo da 

dinâmica de bolhas isoladas no interior do rotor de uma bomba centrífuga. Para isto, foi 

construída uma bancada nas instalações do Núcleo de Escoamentos Multifásicos (NUEM), 

da UTFPR.  

Uma representação esquemática do circuito experimental montado é apresentada na 

Figura 3-1. O circuito da bancada experimental consta de duas linhas de alimentação, uma 

para líquido (água) e outra para gás (ar), que iniciam no tanque de armazenamento à pressão 

atmosférica e no tanque de ar comprimido, respectivamente. 

Com o objetivo de vencer as perdas de carga e controlar a pressão na entrada da 

seção de teste, o líquido é bombeado a partir do reservatório através de uma bomba booster. 

Em seguida, o líquido faz seu trajeto pelas tubulações e atravessa um medidor de vazão do 

tipo Coriolis, onde são recolhidos dados como a vazão e a massa específica do fluido. 

Adaptado ao flange de sucção da bomba, um tubo de acrílico de 70 mm de diâmetro interno 

e 1400 mm de comprimento (20 vezes o diâmetro) é inserido para desenvolver o 

escoamento até a entrada da bomba. No início do tubo, uma pedra porosa, feita em 

cerâmica, é utilizada para a inserção do gás (na forma de bolhas dispersas) proveniente do 

tanque de ar comprimido. A vazão volumétrica deste gás é verificada por uma placa de 

orifício instalada à montante da região de mistura com o líquido. O tubo de acrílico permite 

a visualização da mistura bifásica, ou, mais especificamente, a distribuição das bolhas até a 

chegada à bomba de teste. 

A jusante da bomba de teste, uma válvula globo atua no controle da vazão de 

líquido. Após passar por esta válvula, a mistura de líquido e gás retorna ao tanque de 

armazenamento onde as fases se separam naturalmente pela ação da gravidade. A bancada 
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experimental conta com um sistema de monitoramento para o escoamento bifásico de água 

e ar para controlar as propriedades de interesse de cada linha. 

Os testes experimentais foram desenvolvidos, inicialmente, com escoamento 

monofásico a fim de verificar o comportamento da bomba por meio da comparação de sua 

curva de desempenho com aquela fornecida pelo fabricante. Posteriormente, foram 

realizados os experimentos com escoamento bifásico a fim de visualizar o comportamento 

das bolhas no interior do rotor da bomba. 

 

 

Figura 3-1. Esquema da bancada experimental. 

 

Além das linhas de líquido e gás e os equipamentos mostrados na Figura 3-1, 

observa-se também a linha de instrumentação que serve à coleta dos dados, tais como a 

diferença de pressão na bomba, Pdifb, diferença de pressão no rotor, Pdifr, pressão na entrada, 

Pe, rotação na bomba, N, vazão do líquido, ql, e aquisição de imagens, Img.   

A Tabela 3-1 apresenta uma breve descrição dos principais equipamentos 

apresentados na Figura 3-1. 
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Tabela 3-1. Principais equipamentos utilizados para a montagem da bancada 

experimental. 

EQUIPAMENTO MODELO OBSERVAÇÕES 

Bomba Teste Imbil Ita 65 330/2 

Bomba Centrifuga Radial de dois 

estágios com janela em acrílico para 

visualização 

Motor WEG 
Motor trifásico com tensão de 220 V 

e potência de 3 HP (2,24 kW) 

Inversor de Frequência 
Schneider 

ATV312HU40M3  
 

Trifásico, tensão de 200-240V, 

frequência de 50-60 Hz, corrente de 

24,2 A, microprocessado com display 

digital. Precisão 1%u  . 

Bomba Booster Fabo BCIE602/7822 

Moto bomba de 3 HP (2,24 kW), com 

capacidade de vazão igual a 10 m3/h 

@ 20m.c.a. 

Inversor de Frequência 
WEG  

CFW-08 

Trifásico, tensão de 220-230V, 

frequência de 50-60 Hz, 

microprocessado com display digital. 

Precisão 1%u  . 

Medidor de Vazão de 

Líquido 

KROHNE Optimass 

7300C 

Medidor de vazão mássico. Para 

vazões de 3,6 m3/h até 36 m3/h. 

Presição qlu  de 0,2% .  

Tanque de Armazenamento Fibra Este De 310 litros de capacidade 

Câmera de Alta 

Velocidade 
IDT MotrionPro X3 

De 1000 frames/segundo, 1280x1024 

pixels, 4 GB e dimensões 162x95x95 

mm. Presição 
camu  de 0,001 s . 

 

3.1.1 Bomba Teste com Carcaça e Rotor Transparente 

A bomba utilizada neste estudo é uma bomba radial fabricada pela empresa Imbil, 

segundo o modelo ITAP 65 330/2, conforme a imagem da Figura 3-2. Esta bomba possui 
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dois rotores de oito pás curvadas para trás (em relação ao sentido de giro do rotor), um 

difusor de doze aletas no primeiro estágio, um canal indutor de seis pás que recolhe o 

escoamento para a entrada do segundo estágio e uma voluta na saída do segundo estágio.  

 

 

Figura 3-2. Bomba Centrífuga Imbil ITAP 65-330/2. 

 

A Figura 3-3 mostra detalhes da bomba teste em um desenho em corte longitudinal. 

 

Figura 3-3. Diagrama do interior da Bomba Imbil ITAP 65-330/2. 
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As características geométricas da bomba de teste são as seguintes: 

 

Rotor do 1º Estágio:  

- número de aletas: 8  

- espessura mínima e máxima da aleta: 3 mm / 3 mm  

- diâmetro interno e externo: 80 mm / 205 mm  

- ângulos de entrada e saída do canal do rotor: 22,5 º e 36 º 

- altura do canal do rotor na entrada e saída: 21 mm /12 mm  

 

Rotor do 2º Estágio:  

- número de aletas: 8  

- espessura mínima e máxima da aleta: 4mm / 4 mm  

- diâmetro interno e externo: 76 mm / 260 mm  

- ângulos de entrada e saída do canal do rotor: 23,5 º e 35 º 

- altura do canal do rotor na entrada e saída: 21 mm / 8mm  

 

Difusor:  

- número de aletas: 12 

- espessura mínima e máxima da aleta: 3 mm / 3 mm 

- diâmetro interno e externo: 205 mm / 254 mm 

- altura de canal na entrada e saída: 18 mm / 18 m 

 

Bocal indutor: 

- número de aletas: 8 

- espessura mínima e máxima da aleta: 3 mm / 3 mm 

- diâmetro interno e externo da saída: 90 mm / 30 mm 

 

A carcaça metálica original foi trocada por uma construída em acrílico, conforme a 

imagem da Figura 3-4, para possibilitar a visualização do escoamento das bolhas no interior 

do primeiro estágio. A carcaça também possui furos para as tomadas de pressão na entrada 

e na saída do primeiro estágio. O rotor original do primeiro estágio foi trocado por um 

modelo com as mesmas dimensões, porém, confeccionado em resina transparente a partir de 

uma impressão 3D. Este rotor é apresentado na Figura 3-5. 
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Figura 3-4. Carcaça de acrílico transparente. 

 

 

Figura 3-5. (a) Desenho do rotor, (b) Rotor de acrílico do primeiro estágio. 

 

A Figura 3-6 mostra uma imagem da bomba montada na seção de testes, já com a 

tampa de acrílico. Como mostra a Figura 3-6, a bomba é montada na posição vertical com a 

janela transparente virada para baixo. 

(a) 

 

(b) 
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Figura 3-6. Vista geral da bancada experimental. 

 

Embora a disposição normal, proposta pelo fabricante da bomba testada, indique o 

seu uso na direção horizontal, tal como mostrado nas Figura 3-2 e Figura 3-3, a orientação 

vertical ascendente é mais conveniente para a presente investigação. Uma configuração 

horizontal, no presente caso, resultaria em uma distribuição não simétrica do gás na sucção 

da bomba, o que poderia influenciar negativamente nos experimentos. Além disso, a 

disposição ascendente é mais conveniente que a descendente para o seguimento de 

pequenas bolas dispersas, visto que as bolhas, uma vez inseridas, tendem a subir 

naturalmente em função da força de empuxo. 
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3.1.2 Linha de Injeção de Líquido 

A linha de líquido, que compreende um circuito fechado, começa no tanque de 

armazenamento, cuja capacidade é de 350 litros e deve fornecer quantidade suficiente de 

líquido na linha durante os testes. O movimento do fluido é produzido por uma bomba 

Booster de marca Fabo, modelo BCIE602/7822, de 3 HP com valores máximos de 60 Hz de 

frequência de rotação do eixo, 20 m.c.a. e 10 m3/h, a qual é controlada por um inversor de 

frequência marca WEG modelo CFW-08 (ver Figura 3-7). Após a bomba booster, o fluido 

escoa por um medidor de vazão do tipo Coriolis da marca KROHNE modelo Optimass 

7300C (Figura 3-8), cuja vazão máxima é de 36 m3/h. O fluido então passa pela bomba de 

teste Imbil ITAP 65 330/2, e finalmente retorna ao tanque de armazenamento, fechando, 

desta maneira, o circuito. 

 

 

Figura 3-7. (a) Bomba Booster, (b) Inversor de Frequência. 
 

 

Figura 3-8. Medidor de vazão de tipo Coriolis. 
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3.1.3 Injeção de Gás 

A linha de ar se inicia com o compressor alternativo da marca PEG modelo NBP-10 

com um motor de potência de 2HP, situado no mesmo laboratório onde será montada a 

bancada. O compressor tem um volume de reservatório de 100 litros e uma pressão máxima 

de 1034,2 kPa. O gás é misturado com o líquido no tubo de desenvolvimento a uma 

distância de aproximadamente 20 diâmetros da entrada da bomba, o que garante que a 

mistura seja homogênea no flange de sucção. 

A injeção de ar na linha de líquido é realizada mediante uma pedra porosa 

manufaturada em cerâmica, que é mostrada na Figura 3-9. A pedra apresenta dois lados 

inclinados onde o gás escoa em forma de bolhas dispersas que se mistura com o líquido, 

compondo uma mistura bifásica à jusante. 

 

 

Figura 3-9. (a) Pedra porosa feita em cerâmica, (b) Pedra porosa em operação.  

 

3.1.4 Sistema de Aquisição de Dados 

Com o objetivo de monitorar e supervisionar as variáveis ou condições operacionais 

de maneira mais confiável é utilizado um sistema de aquisição de dados.  
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O sistema de aquisição de dados é composto por uma fonte de tensão, um 

microcomputador interligado aos módulos de aquisição da National Instruments, os quais 

recebem os sinais dos sensores de pressão, vazão, temperatura e sinal da rotação, e um 

software de gerenciamento de dados LabVIEW. Todos os sinais são recebidos por um 

módulo de aquisição em corrente de 4 a 20 mA, os quais são responsáveis pela digitalização 

dos dados. 

A Tabela 3-2 apresenta os equipamentos compõem o sistema de aquisição, além dos 

medidores de vazão de líquido e gás já apresentados na Tabela 3-1: 

 

Tabela 3-2. Itens do sistema de aquisição de dados. 

Equipamento Modelo Faixas e resoluções 

Transmissor de pressão 

diferencial 
Rosemount 2051 

0-62,3 kPa. 9-32 V, 

17,5mA. Precisão 

0,065%pu    sobre o 

fundo de escala (250 polg 

H2O). 

Transmissor de pressão 

relativo 
Rosemount 2051 

0-1000 kPa. 9-32 V, 

17,5mA. Precisão 

0,2%peu    sobre o 

fundo de escala (10 bar). 

Modulo de aquisição 

de dados 

National Instruments 

USB6009 

Módulo de entrada de 

corrente, 8 canais, 14 bits 

e taxa de aquisição de 48 

kS/s. 

 

Modulo de aquisição 

de dados
 

National Instruments 

PCI FBUS 

31,25 kbits/s, 5 VDC, 820 

mA. 

 

 

Para medição, cálculo e visualização das variáveis foi utilizado o software 

LabVIEW. A Tabela 3-2 apresenta a descrição das variáveis originadas através dos sensores. 

A Figura 3-10 apresenta a interface do software mencionado. A rotina computacional 

desenvolvida buscou facilitar a realização dos ensaios. 

As incertezas associadas à medição são apresentadas no Apêndice B. 
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Tabela 3-3. Variáveis medidas no sistema de aquisição de dados. 

Variável Descrição 

ep  Pressão manométrica na entrada da bomba [Pa] 

difbp  Pressão diferencial da bomba [Pa] 

difrp  Pressão diferencial do 1º rotor [Pa] 

lq  Vazão volumétrica de líquido [ 3m h ] 

  

 

Figura 3-10. Interface gráfica do sistema de aquisição de dados. 

3.1.4.1 Medição da Rotação 

A rotação é obtida através de um sistema LED emissor-receptor, colocado no 

acoplamento motor-bomba, como mostrado na Figura 3-11. Uma placa furada, com uma 

região cortada, foi instalada no acoplamento a fim de permitir a passagem de luz do LED 

superior (emissor) para o LED inferior (receptor). 

O sinal obtido é enviado ao computador e é visualizada no LabVIEW em forma de 

ondas, como se mostra na Figura 3-12. 
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Figura 3-11. Sistema LED emissor-receptor  

 

 

Figura 3-12. Interface gráfica para a medição da rotação. 

 

A amplitude do sinal é uma função do tempo. Assim, quando o LED receptor recebe 

a luz do LED emissor através da região cortada da placa, o programa traduz mediante uma 

queda da amplitude como se mostra na Figura 3-12. Assim, para um conjunto de duas 

quedas consecutivas na amplitude, a bomba realiza uma revolução. 

3.2 GRADE DE TESTES 

Para a obtenção da grade de testes, duas importantes condições de operação foram 

levadas em conta: 



 

46 

 

 A gradiente de pressão no rotor para a mínima rotação deve ser superior a 

zero; 

 A máxima rotação da bomba de teste é definida pela máxima vazão 

disponibilizada pela bomba booster. 

As vazões testadas correspondem às variações de 0%, 10% e 20% acima do ponto 

de máxima eficiência da bomba (BEP). A obtenção das vazões baseou-se, segundo leis de 

similaridade, na curva do fabricante, conforme mostrado na Figura 3-13.  

 

Figura 3-13. Curva do fabricante a 1150 rpm. 

 

Na Figura 3-13, se observa as curvas da bomba elaboradas pelo fabricante, segundo 

uma rotação de 1150 rpm, para diferentes tipos do rotor da bomba Imbil Itap 65-330/2. 

Sendo o diâmetro externo do rotor do segundo estágio da bomba testada de 260 mm (ver 

características geométricas da bomba na seção 3.1.1). Segundo a curva do fabricante, a 

vazão no BEP, para 1150 rpm, é igual a 36,6 m3/h. 

Baseado nas leis de similaridade foram encontradas as vazões de líquido 

correspondentes as rotações escolhidas para os testes. Estes resultados são apresentados na 

Tabela 3-4. 
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Tabela 3-4. Grade de testes. 

Rotação (rpm) Vazão de líquido acima do BEP (m3/h) 

N 0% 10% 20% 30% 

100 3,18 3,50 3,82 --- 

110 3,50 3,85 4,20 --- 

120 3,82 4,20 4,58 4,96 

170 5,41 5,95 6,49 --- 

220 7,00 7,70 8,40 --- 

3.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS  

A obtenção de resultados confiáveis, neste estudo, exige a execução de 

procedimentos experimentais segundo duas etapas distintas. 

3.3.1 Bomba Operando com Escoamento Monofásico 

Os testes com a bomba operando com escoamento monofásico foram realizados 

para obtenção da curva de desempenho da bomba e, consequentemente, para a comparação 

com aquela fornecida pelo fabricante. Além disso, estes testes tiveram o objetivo de 

verificar se o comportamento da bomba atendeu às relações de similaridade. 

Os procedimentos foram realizados da seguinte forma:  

i. Liga-se a bomba booster e deixa-se circular a água pelo sistema para 

eliminar todo o ar existente nas tubulações e na bomba teste. Em seguida, 

liga-se a bomba teste, fixando-se uma rotação para esta através do inversor 

de frequência. A rotação da bomba teste permanece constante ao longo de 

todo o teste. 

ii. Ajusta-se uma rotação fixa para a bomba booster, e fecha-se totalmente a 

válvula globo de forma que o fluido chegue com pressão positiva na sucção 

da bomba teste e que o ganho de pressão gerado pela bomba teste seja 

máximo, ponto esse que corresponde a uma vazão nula (shut off). 

iii. Aguarda-se a estabilização do escoamento por aproximadamente 1 minuto. 

iv. Registram-se para este ponto, por um período de 20 segundos e a uma 

frequência de aquisição de 1 kHz, as seguintes variáveis: vazão volumétrica, 

pressão na sucção, pressão diferencial e rotação. A altura de elevação é 

então calculada. 
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v. Para a próxima condição operacional da bomba teste, abre-se a válvula 

globo até a vazão desejada, e repetem-se os procedimentos iii e iv. 

O procedimento v é realizado até ter uma vazão limite de acordo com a capacidade 

da bomba Booster. Essa condição corresponde à máxima vazão de líquido e pressão da 

entrada de quase zero. 

3.3.2 Visualização da Bomba Operando com Escoamento Bifásico 

Para a captura das imagens no interior do rotor, uma câmera de alta velocidade foi 

montada ortogonalmente à janela de visualização da bomba e recebeu o auxílio de 

iluminação de fundo para uma melhor visualização. Uma fotografia da montagem do 

conjunto é exibida na Figura 3-14.  

A câmera utilizada é do modelo MotionPro X3™, fabricada pela IDT®, e possui as 

seguintes características: 

- Resolução de 1280x1024 pixels 

- Taxa de aquisição de imagens de 1000 quadros/segundo 

- Tempo de exposição mínimo 1 s    

- Dimensões físicas da câmera: 162x95x95 mm 

O software do fabricante IDT Motion Studio® foi utilizado para o ajuste dos 

parâmetros, tais como o tempo de exposição, quantidade de fotografias, etc. 

 

 

Figura 3-14. Posição da câmera para a visualização de um canal do rotor. 
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Conforme descrito anteriormente, as vazões testadas são iguais a 0, 10 e 20% acima 

do BEP e 30% acima do BEP para o caso da rotação de 120 rpm, para isto, foram realizados 

os seguintes procedimentos: 

i. Liga-se a bomba booster e deixa-se circular a água pelo sistema para 

eliminar todo o ar existente nas tubulações e a bomba teste. A seguir, liga-se 

a bomba teste, fixando-se uma rotação para essa através do inversor de 

frequência. A rotação da bomba teste permanece constante ao longo de todo 

o teste. 

ii. Ajusta-se uma rotação fixa para a bomba booster, e ajusta-se a válvula globo 

ate que se atinja a vazão desejada correspondente à rotação da bomba teste, 

tendo em conta a pressão manométrica positiva na sucção da bomba teste. 

iii. Libera-se o sistema de injeção de ar de forma cuidadosa, e aguarda-se a 

estabilização do escoamento, aproximadamente 1 minuto. 

iv. Registram-se para este ponto, por um período de 20 segundos e a uma 

frequência de aquisição de 1k Hz, as seguintes variáveis: vazão volumétrica, 

pressão na sucção e pressão diferencial. Paralelamente, tomam-se as 

imagens com a câmera de alta velocidade. 

v. Para a próxima condição operacional da bomba teste, fecha-se a injeção de 

ar e mantém-se o escoamento de líquido por um longo período, de forma a 

eliminar eventuais resíduos de gás da bomba teste. Então, ajusta-se a válvula 

globo até a nova vazão de líquido desejada. Repetem-se os procedimentos iii 

e iv. 

O procedimento v é realizado até obter todas as vazões requeridas para uma mesma 

rotação. A seguir, fecha-se a injeção de ar, eliminam-se os resíduos de ar, muda-se a rotação 

e ajusta-se a vazão desejada. Por fim, repetem-se os procedimentos iii e iv. 

As imagens foram capturadas apenas para uma parte do canal em virtude da 

presença da tubulação vertical na entrada da bomba que impossibilita a visualização do 

canal em sua totalidade. O campo de visualização inicia-se a partir do diâmetro de 35 mm e 

tem fim na periferia do rotor. O esquema do campo de visualização é apresentado, em 

detalhes, na Figura 3-15. 
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Figura 3-15. Região do rotor de captura do foco da câmera. 
 

3.3.2.1 Medição das posições e velocidades da bolha 

As posições da bolha foram medidas a partir das imagens obtidas com a câmera de 

alta velocidade. As imagens foram processadas em um código computacional desenvolvido, 

em Matlab®, especialmente para o tratamento das imagens deste estudo. Utilizou-se como 

metodologia de identificação da trajetória, o seguimento de bolhas observadas no 

escoamento de um canal do rotor da bomba centrífuga. A referência de posicionamento foi 

definida a partir de dois furos referenciais colocados em duas pás consecutivas do difusor, 

conforme mostrado na Figura 3-16. 

As posições obtidas a partir das imagens em pixels são transformadas em unidade 

de comprimento utilizando a distância entre dois furos referenciais conhecidos. Na Figura 

3-16, esses furos são indicados como Furo 1 e Furo 2, e a distância entre eles é de 55,92 

mm. Posteriormente, foi calculado a posição do eixo da imagem com respeito ao eixo da 

bomba a partir das coordenadas do Furo 1. Com isso, cada ponto identificado como a 

posição da bolha em cada instante de tempo pode ser correlacionado com a coordenada do 

eixo da imagem. Por fim, cada pixel da imagem é correlacionado a uma posição relativa, 

sendo que o eixo da imagem é utilizado como um ponto de referência. A metodologia para a 

obtenção das posições da bolha é apresentada no Apêndice D. 

 

Quadro de visualização 
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Figura 3-16. Posição dos furos referenciais. 

 

Após obter as posições em unidade de comprimento da bolha com respeito ao centro 

do rotor, foram calculadas novas posições em um sistema não inercial, baseado em um 

canal do rotor referencial. Posteriormente, foram calculadas as velocidades nas coordenadas 

cartesianas. Tomadas duas imagens consecutivas nos instantes 1 e 2 em um intervalo de 

tempo 
camt , identificam-se, por meio do procedimento explicado acima, as posições 

cartesianas da bolha nos instantes 1 e 2, 
1x  e 

2x , no eixo X, 
1y  e 

2y , no eixo Y. Com esses 

valores medidos, pode-se calcular as componentes 
xV , e yV , durante os intervalos 1 e 2: 

 
 2 1

x

cam

x x
V

t


   (3.1) 

 
 2 1

y

cam

y y
V

t


   (3.2) 

Na bancada experimental, como é comum existem erros que não se podem controlar, 

como por exemplo, a turbulência do líquido e um eventual deslocamento da bolha no 

sentido axial. Além disso, há fatores que poderiam ser controlados, mas que são muito 



 

52 

 

complicados de serem evitados na presente bancada, como efeitos de refração, paralaxe e 

reflexo.  

3.4 LIMITAÇÕES DA BANCADA E DO EXPERIMENTO 

Por se tratar de uma bancada alimentada com linhas de líquido e gás já existentes, 

foram encontradas diversas dificuldades e limitações na realização dos ensaios 

experimentais. Dentre elas, destacam-se: 

 A bomba booster não atingiu as vazões requeridas para a rotação nominal 

(1150 rpm) da bomba teste e, assim, limitou a vazão máxima do sistema em 

aproximadamente 9 m3/h; 

 A bomba booster limitou a rotação da bomba teste para uma rotação 

máxima de 220 rpm, visto que a condição de vazão 20% superior ao BEP, 

para esta rotação, foi a máxima vazão permitida pela bomba booster; 

 A placa de orifício limitou a seleção da fração de vazio a um valor mínimo 

de 2,5%. Visto que o foco do trabalho era a inserção de uma pequena 

quantidade de gás, a fração de vazio deixou de ser uma variável a 

considerar; 

 A presença dos diversos acessórios e de diferentes diâmetros de tubulação 

na linha de líquido impôs uma elevada queda de pressão. Ainda, o desgaste 

de algumas conexões, em virtude do tempo de uso da bancada, propiciou o 

aparecimento de vazamentos; 

 A presença de vazamentos nos acoplamentos tubulação-carcaça e carcaça-

bomba limitou a pressão de admissão da bomba; 

 A elevação da rotação da bomba foi prejudicada em virtude do material do 

rotor: acrílico. Ainda, a fabricação pelo método de impressão 3D gerou 

alguma opacidade no acrílico e impediu uma visualização límpida do 

escoamento no canal do rotor. 
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4 MODELAGEM NUMÉRICA 

Neste capítulo será apresentada a modelagem numérica utilizada para avaliar o 

escoamento do líquido no interior dos canais do rotor da bomba centrífuga estudada. 

4.1 MODELAGEM MATEMÁTICA 

Para resolver numericamente o escoamento na bomba centrífuga, foi utilizado o 

programa comercial ANSYS CFXTM (ANSYS, 2013). Para solução de problemas em 

turbomáquinas, o programa emprega uma técnica de multi-blocos para conectar as 

diferentes partes da bomba. A ideia por trás desse método vem do fato de que a bomba 

centrífuga é composta por domínios estacionários, que podem ser os tubos de sucção e 

descarga, difusores, voluta, entre outros, e domínios rotativos que são os rotores, sendo o 

acoplamento dos domínios estacionários e estáticos um dos principais problemas na 

modelagem de escoamentos nesse tipo de equipamento. 

 

Figura 4-1. Domínios coexistentes em um programa comercial de simulação numérica 

de escoamento em maquinas de fluxo. 

 

A Figura 4-1 mostra uma ilustração esquemática do domínio de solução do primeiro 

estágio da bomba centrífuga estudada. O domínio é formado pelo tubo de entrada ou 

sucção, o rotor, o difusor e uma extensão do difusor. O tubo de entrada e a extensão do 

difusor são utilizados para impor as condições de contorno de entrada e saída afastadas da 

entrada do rotor e da saída do difusor, respectivamente. 
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4.1.1 Equações Governantes 

Os programas comerciais de simulação numérica de escoamentos, quando aplicados 

ao estudo de bombas centrífugas, são baseados nas equações de conservação da massa e 

quantidade de movimento para sistemas de referência que podem ser estacionários ou 

rotativos.  

Para facilitar a implementação de parâmetros do programa numérico, tais como a 

construção da malha, a aplicação das condições de contorno e o processamento dos 

resultados, é conveniente utilizar um sistema de coordenadas que acompanhe o giro dos 

domínios providos de rotação. Para isto, considerou-se um sistema de coordenadas 

generalizadas no referencial não-inercial (x,y,z), que gira na mesma rotação do rotor. Este 

sistema, juntamente com o sistema de coordenadas generalizadas no referencial inercial 

(X,Y,Z) é mostrado na Figura 4-2. 

 

Figura 4-2. Referencial não inercial rotativo. 

 

O escoamento no interior de uma bomba centrífuga é considerado como 

incompressível, isotérmico e newtoniano.  As equações a serem resolvidas nos subdomínios 

estacionários são dadas pelas seguintes relações: 

 .V =0ijk   (4.1) 

 
2

DV
p V

Dt

ijk

ijk g         (4.2) 

onde   é a densidade do fluido, Vijk  é a velocidade instantânea do fluido, t  é o tempo, g  a 

aceleração gravitacional, p é a pressão hidrostática e   é a viscosidade dinâmica. 
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No domínio rotativo, as equações são resolvidas utilizando o sistema de referência 

não inercial, como mostrado na Figura 4-2, e são introduzidos termos fontes na equação de 

quantidade de movimento, resultando nas equações a seguir: 

 .V =0ijk   (4.3) 

    2
DV

p V 2 ω V ω ω r
Dt

ijk

ijk ijkg                (4.4) 

onde xyzV  é a velocidade do fluido no sistema de coordenadas não inercial, ω  é a 

velocidade angular do rotor e r  é a posição de uma partícula fluida em relação à origem do 

sistema de coordenadas não inercial. O termo do lado esquerdo da Eq. (4.4) representa a 

aceleração temporal e advectiva do fluido. Os termos do lado direito da Eq. (4.4) 

correspondem ao gradiente de pressão, a dissipação viscosa, o termo gravitacional, a 

aceleração de Coriolis e a aceleração centrípeta, respectivamente. Os dois últimos termos do 

lado direito da equação surgem devido à mudança do sistema de coordenadas inercial para o 

não inercial. 

Ao resolver as equações de conservação da massa e quantidade de movimento, com 

escoamento turbulento, as equações são referidos normalmente como Equações Médias de 

Reynolds Navier-Stokes ou RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Nesse caso, o 

modelo de turbulência adotado foi o modelo k-  padrão, o que é, talvez, o modelo mais 

conhecido dos modelos de turbulência (Launder e Spalding, 1974). O modelo relaciona a 

viscosidade turbulenta, 
t , com a energia cinética turbulenta, k, e a taxa de dissipação 

turbulenta,  , através da Eq.(4.5): 

 

2

t

k
C


   (4.5) 

onde o coeficiente C 0,09   é uma constante do modelo é representa um coeficiente de 

fechamento. 

4.2 CONDIÇÕES DE CONTORNO, ENTRADA E INTERFACE 

As condições de contorno utilizadas no presente trabalho foram baseadas nas 

condições impostas por Segala (2010), o qual utilizou a condição de não deslizamento e de 

impermeabilidade sobre todas as superfícies sólidas do domínio, ou seja, u=v=w=0 . O 

autor também considerou o valor da energia cinética turbulenta, k, como zero sobre todas as 
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superfícies sólidas. Para a definição da variável   sobre as paredes do tubo, entretanto, não 

existe uma condição de contorno bem estabelecida na literatura, e sua definição depende do 

modelo k-  utilizado (Patel, 1984). Adota-se, na presente modelagem, as condições de 

contorno para  propostas por Stel (2010), para utilização junto ao modelo CK k- , que 

indica que sobre superfícies sólidas o gradiente da dissipação de energia cinética turbulenta, 

 , é nulo. 

Nas condições de entrada, as distribuições k e , geralmente não conhecidas, são 

estimadas mediante o conceito de intensidade turbulenta (  ). O valor da intensidade 

turbulenta na entrada é igual a 5%. As equações estimativas para k e    na entrada são as 

seguintes. 

 
2

23
k V

2
    (4.6) 

 

2C k

1000


 





  (4.7) 

Outra condição de entrada imposta ao modelo é a pressão de referência constante. 

Seu valor é definido igual a zero (
refP 0 Pa ). No domínio rotativo é imposta uma 

velocidade angular,  , constante. Utiliza-se a hipótese de parede lisa. Na saída é 

especificada uma vazão constante em cada simulação, sob a forma de uma velocidade 

média constante em toda área de saída do domínio. 

 

Figura 4-3. Condições de contorno impostas aos quatro domínios do primeiro estágio 

da bomba estudada (Adaptado do Segala, 2010). 
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O método chamado de General Grid Interface (GGI), é o responsável por 

comunicar as malhas nas interfaces, ou seja, mediante o balanço de todos os fluxos através 

da interface. As superfícies de controle são numericamente geradas pelo algoritmo baseado 

na distribuição da malha. 

Um exemplo de conexão de malhas é apresentado na Figura 4-4, onde se observa 

que a malha rotativa é diferente da malha estática. Além disso, devido ao movimento 

relativo da parte rotativa, existem duas regiões onde os domínios não entram em contato 

(Int 1 e Int2). 

 

Figura 4-4. Conexão entre o componente rotativo e o estático (Ofuchi, 2015). 

4.3 GEOMETRIA E MALHA 

São considerados quatro domínios a simular: um tubo de entrada, o primeiro rotor, o 

difusor e uma extensão do difusor. Informações sobre a geometria dos domínios estão 

apresentadas na Tabela 4-1. 

 

Tabela 4-1. Especificações do Rotor e Difusor da bomba Imbil ITAP 65-330/2. 

Descrição Rotor Difusor 

Número de Pás 8 12 

Diâmetro na Entrada 80 mm 208,6 mm 

Diâmetro na Saída 204,2 mm 252,8 mm 

Altura da Pá na Entrada 21 mm 18 mm 

Altura da Pá na Saída 12 mm 18 mm 

Ângulo da Pá na Entrada 22,5 graus 21 graus 

Ângulo da Pá na Saída 36 graus 10 graus 
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Para a solução numérica, o domínio fluido é dividido em quatro domínios 

comunicados entre si mediante interfaces segundo o método de multi-blocos. Cada domínio 

é dividido em pequenos volumes de controle, isto é, a criação de uma malha de 

discretização espacial. As equações da modelagem matemática são linearizadas e integradas 

no tempo e no espaço para cada um dos volumes de controle, obtendo-se assim, um sistema 

algébrico de equações que podem ser resolvidas de maneira iterativa. Para o presente estudo 

foi usado o programa comercial ANSYS CFX, que utiliza o método de discretização de 

Volumes Finitos baseado em Elementos Finitos. 

Uma abordagem de estado estacionário chamado de frozen rotor (rotor congelado) é 

utilizado, no programa ANSYS CFX, para explicar a rotação do rotor. A condição de frozen 

rotor simula o escoamento em regime permanente, na qual o rotor permanece estático, 

assumindo uma posição fixa em relação ao difusor, e o movimento de rotação é feita através 

da rotação do sistema de eixos. A simulação em regime permanente possui a vantagem de 

ser mais rápida, além de fornecer um campo de escoamento médio que pode ser utilizado 

como aproximação inicial nas simulações em regime transiente (Ofuchi, 2015). 

A malha numérica é ilustrada na Figura 4-5. A malha apresenta uma arquitetura 

estruturada composta por elementos hexaédricos, tendo especial refinamento ao redor das 

pás.  

 

Figura 4-5. Malha estruturada do primeiro estágio da bomba Imbil. 

 

A Figura 4-5 mostra a geometria completa da bomba. Entretanto, para reduzir o 

tempo computacional, foi simulada a quarta parte da geometria e usada uma condição de 

periodicidade nos cortes. Esta malha pode ser vista na Figura 4-6.  
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Figura 4-6. Quarta parte da geometria simulada por uma malha estruturada.  

4.4 TESTE DE MALHA 

Os resultados numéricos obtidos no domínio estudado foram testados em função da 

quantidade dos elementos finitos usados. Com o aumento da quantidade de elementos e 

com o adequado refinamento de elementos perto da parede se espera que a solução 

numérica de cada elemento possa convergir para um valor constante que é independente de 

maiores refinamentos na malha.  

A malha utilizada foi mostrada na Figura 4-6. A malha possui aproximadamente 

330 mil nós, sendo em torno de 260 mil no rotor, 40 mil no difusor e os restantes nos 

demais elementos estáticos. Pode se observar que foi realizado um refinamento maior nas 

pontas e bordas das pás. 

O teste de malha foi realizado para o caso com maior rotação da bomba e maior 

vazão de líquido. O caso corresponde a uma rotação de 220 rpm e uma vazão mássica de 

2,33 kg/s de líquido, representado um cenário de funcionamento de 20% acima do ponto de 

BEP. Foi utilizado o modelo estágio, que é um modelo em regime permanente, e dessa 

forma tem-se a independência do passo de tempo na malha. 

Para avaliar a independência da malha computacional foram testados 3 níveis de 

malha, mostrados na Tabela 4-2, sendo utilizada como referência a malha mais refinada 

(malha 3). A tabela mostra o ganho de pressão entre a entrada e a saída da bomba e também 

o erro relativo no cálculo do ganho de pressão em relação à malha mais refinada. 
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Tabela 4-2. Teste da malha para o ganho da pressão. 

Malha Elementos  [Pa]p  Erro relativo no cálculo de p  [%] 

1 41000 65032,2 0,266 

2 330000 65418,5 0,327 

3 2200000 65205,5 - 

 

O resultado dos erros mostra que todas as malhas permitem realizar cálculos de 

ganho de pressão com um erro relativo menor do que 0,5% quando comparado com o 

resultado da malha mais refinada. Entretanto, será realizado um teste adicional em função 

do perfil de velocidades obtido com cada malha. O perfil é calculado ao longo da linha 

mostrada esquematicamente na Figura 4-7. 

Como se mostra na Figura 4-7, a linha se encontra no meio do rotor. O teste de 

malha do perfil de velocidades nessa região é importante no presente trabalho já que na 

análise dos resultados serão analisados os valores de velocidade locais ao longo do domínio 

do rotor.  A Figura 4-8 mostra os perfis de velocidade obtidos em função da malha usada. 

Na Figura 4-8 pode-se observar que a malha de 330000 elementos (malha 2) 

permite calcular o perfil de velocidades mais próximo ao perfil de velocidades obtido com a 

malha de referência de 2200000 elementos (malha 3). A Tabela 4-3 mostra o resultado do 

coeficiente de determinação, 2R , para o perfil de cada malha em relação com o perfil da 

malha de referência. 

 

Figura 4-7. Posição da linha de cálculo do perfil de velocidade do teste de malha, 

localizado na superfície média do rotor. 
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Figura 4-8. Perfis de velocidade para o teste de malha. 

 

A Tabela 4-3 mostra que a malha 2 (330000 elementos) possui o maior coeficiente 

de correlação (0,95) em relação a malha 3 e apresenta um perfil de velocidades similar ao 

da malha 3. Em função da similaridade entre as malhas 2 e 3, optou-se pela utilização da 

malha 2 em virtude do menor tempo computacional na comparação com o tempo da malha 

3. 

 

Tabela 4-3. Número de elementos da malha estruturada. 

Malha Elementos 2R  

1 41000 0,9215 

2 330000 0,9473 

3 2200000 1,0000 

 

A realização da modelagem numérica tem como objetivo compreender em detalhes 

o comportamento do escoamento de líquido, em função das velocidades e pressões no 

interior do canal, a fim de explicar a influência sobre o comportamento da bolha no canal. 

Além disso, foram obtidas as magnitudes da velocidade do líquido e pressão em diferentes 

pontos do canal do rotor. Pontos, estes, que são referenciados pelas posições das bolhas 

avaliadas, e posteriormente, são inseridos no modelo algébrico para a obtenção do 

coeficiente de arrasto (Cd). 

A metodologia para obter as velocidades de líquido projetadas na linha de corrente 

da bolha é apresentada no Apêndice C.4. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos para a bomba 

com escoamento monofásico e bifásico. Inicialmente, resultados globais da bomba 

operando sob escoamento monofásico servirão para comparar a curva do desempenho 

obtido experimentalmente com a curva fornecida pelo fabricante. Este procedimento 

possibilita a verificação do correto funcionamento da bomba testada e permite que, em 

seguida, sejam apresentados os resultados da visualização com a bomba operando sob 

escoamento bifásico. 

 No subcapítulo seguinte é discutido o comportamento das bolhas isoladas ao escoar 

dentro de um canal do rotor e é avaliado o coeficiente de arrasto para diferentes condições 

operacionais. Baseado nos resultados obtidos propõe-se uma equação para o coeficiente de 

arrasto Cd para bolhas esféricas em um canal do rotor. 

Todos os resultados apresentados neste capítulo estão disponíveis nos Apêndices F, 

G e H. 

5.1 BOMBA OPERANDO COM ESCOAMENTO MONOFÁSICO  

Além do conhecimento das incertezas relacionadas às medidas, é importante avaliar 

a repetitividade dos resultados. Procurando avaliar a repetitividade entre testes nas mesmas 

condições operacionais, os testes foram realizados nos sentidos crescente e decrescente de 

vazão. A Figura 5-1 apresenta a curva da altura de elevação, em função da vazão, da bomba 

para os ensaios de repetitividade realizados a 220 rpm. 

A Figura 5-1 apresenta os resultados experimentais para uma mesma rotação em 

cinco dias de testes diferentes. Observa-se que a curva de elevação apresenta uma 

repetitividade satisfatória em relação aos diferentes testes e também ao sentido de variação 

da vazão (crescente ou decrescente) sob a qual os ensaios foram realizados. 

 



 

63 

 

 

Figura 5-1. Ensaios de repetitividade para a curva de desempenho da bomba 

Imbil ITAP 65-3330/2 operando a uma rotação de 220 rpm. 

 

Os resultados globais da curva de desempenho da bomba são verificados com a 

curva fornecida pelo catálogo do fabricante. Evidentemente, os valores obtidos e publicados 

não são necessariamente os mesmos. Isto acontece, primeiramente devido à mudança da 

carcaça e rotor originais da bomba por outras peças fabricadas em material transparente, e 

também devido à deterioração pelo uso continuo do equipamento (folgas de uso, apertos de 

gaxetas, desgaste do material, etc). Além disso, as curvas publicadas pelos fabricantes são 

resultados médios de vários ensaios, com equipamentos diversos, e não necessariamente 

representam a operação da bomba em teste, a menos que ensaios similares tenham sido 

solicitados ao fabricante. 

Visto que a bomba Imbil ITAP 65-330/2 já opera há alguns anos, algumas partes, 

tais como os rotores, o difusor e a carcaça foram substituídos por mais de uma vez. Assim, 

pequenos desvios entre as curvas de catálogo e as curvas de desempenho do ensaio são 

aceitáveis e justificáveis por vários motivos, dentre eles: tolerâncias dimensionais de 

fabricação, folgas por uso, acertos diferenciados de montagem, apertos de gaxeta, entre 

outros. 

A Figura 5-2 compara o desempenho da bomba testada com a curva fornecida pelo 

fabricante e os resultados obtidos por Amaral (2007) utilizando a carcaça original e a 

carcaça transparente. A curva do presente estudo foi obtida a uma rotação de 612 rpm, tal 

qual a mínima rotação estudada por Amaral (2007), e a curva do fabricante apresentada foi 

adpatada, mediante leis de similaridade, para a rotação de 612 rpm visto que a curva de 

catálogo é fornecida para a rotação de 1150 rpm. Conforme mostrado na Figura 5-2, o 
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desempenho da bomba testada é bastante proximo da curva do fabricante e de Amaral 

(2007) utilizando a tampa original, o que mostra que as trocas da tampa e do rotor não 

afetaram o desempenho da bomba comforme relatado por Amaral (2007) para os testes com 

a tampa tracada.  

Porém a curva do desempenho da bomba testada no presente trabalho apresentou 

uma ligera inclinação em comparação às demais curvas. Este comportamento pode ser 

justificado pelo uso do rotor transparente que, embora possua a mesma geometria do rotor 

original, pode apresentar algumas diferenças no momento da fabricação, tais como o ângulo 

da pá, altura do rotor ou o mesmo tipo de material, em relação ao rotor original. Em virtude 

da limitação de vazão máxima da bomba booster, não foi possível obter a curva completa 

de desempenho da bomba. Porém, vale destacar que este não é o foco do presente trabalho. 

 

 

Figura 5-2. Comparação entre o desempenho medido da bomba testada, 

fabricante e Amaral (2007). 

 

A Figura 5-3 compara o ganho da pressão no rotor transparente com o ganho da 

pressão no rotor obtido por Amaral (2007) utilizando a carcaça original segundo diferentes 

rotações. A partir das leis de similaridade, o ganho da pressão obtido por Amaral (2007) 

para rotação de 612 rpm serviu de base para o cálculo para a conversão das curvas nas 

diferentes rotações estudadas no presente trabalho. Observa-se que o ganho da pressão 

obtido no presente trabalho é maior em relação ao ganho da pressão obtido por Amaral, 

embora essa diferença seja maior para as rotações maiores. Isso ocorre, provavelmente, 

devido ao tipo de material utilizado, ou seja, ao baixo atrito do rotor transparente em 
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comparação ao rotor original de ferro. Vale destacar que o ganho da pressão obtido no 

presente trabalho apresenta uma distribuição quase paralela e descendente conforme o 

aumento da vazão de líquido.   

 

 

Figura 5-3. Curvas monofásicas a 100, 110, 120, 170 e 220 rpm. 

 

As curvas do ganho da pressão no rotor mostradas na Figura 5-3, serão utilizadas 

para validar o modelo numérico feito no presente trabalho. 

5.2 ESCOAMENTO MONOFÁSICO NO MODELO NUMÉRICO  

Essa seção apresenta uma avaliação dos resultados obtidos para as velocidades do 

líquido e a pressão estática a serem inseridos no modelo algébrico. Para isso, utiliza-se as 

posições de uma bolha padrão na obtenção das velocidades do líquido e da pressão estática 

nos diferentes pontos da posição.  

5.2.1 Validação do Modelo Numérico 

A validação do modelo numérico foi feita mediante a comparação dos dados 

experimentais de ganho de pressão do rotor com o ganho de pressão numérico para as 

vazões no BEP (ver Tabela 3-4). 
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A Figura 5-4 apresenta a comparação entre o ganho da pressão, em função da vazão 

do líquido, obtidos a partir dos resultados numérico e experimental para as diferentes 

rotações. Observa-se que os resultados numéricos apresentam boa concordância com os 

dados experimentais obtidos no presente trabalho. O erro máximo, calculado pela diferença 

percentual entre os resultados numéricos e experimentais, não excede o valor de 7%. 

 

 

 

 

Figura 5-4. Comparação do ganho da pressão experimental e numérico como 

função da vazão de líquido para as rotações testadas. 
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5.2.2 Análise do Campo de Escoamento 

Nesta seção é apresentada uma análise dos campos de escoamento no interior de um 

canal do rotor, em função do número adimensional θ , a fim de comparar e discutir a 

evolução dos perfis de velocidades. 

A Figura 5-5 e Figura 5-6 apresentam os campos de velocidade instantâneas para 100 

e 220 rpm no BEP respectivamente. Os vetores mostrados nas duas figuras (Figura 5-5 e 

Figura 5-6) correspondem ao vetor velocidade projetado sobre o plano médio entre cubo e 

coroa, cujos valores são expressos por meio de um mapa de cores. 

Nota-se que, apesar das diferentes condições de rotação e vazão entre a Figura 5-5 e 

Figura 5-6, os campos de velocidade são semelhantes (isso aconteceu também para as 

demais rotações e vazões da grade de teste), pois para o mesmo rotor foram alteradas 

somente as condições de entrada. Também pode-se observar que o escoamento está bem 

orientado com a geometria da pá. 

Outra observação importante é a diferença da magnitude das velocidades por 

regiões, onde temos uma maior velocidade no lado da pá de sucção e uma diminuição 

gradativa em direção à saída do rotor. No lado da pá de pressão, a velocidade vai 

diminuindo até atingir um nível mínimo na região média do lado da pressão. Após isso, sua 

velocidade começa a aumentar.  

 

Figura 5-5. Campo de velocidade no canal de referência para 100 rpm. 
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Figura 5-6. Campo de velocidade no canal de referência para 220 rpm. 

 

Além da análise visual de campos de velocidade, é factível avaliar alguns perfis de 

velocidade em pontos específicos do rotor para analisar com mais detalhe a velocidade 

hidrodinâmica. 

A Figura 5-7 apresenta a localização das linhas para a obtenção dos perfis de 

velocidades na superfície média e também indica a face de pressão (FP) e face de sucção 

(FS). Em FP e FS são indicados os valores máximo e mínimo do ângulo adimensional θ . 

As linhas 1, 2, 3 e 4 representam o 25, 50, 75 e 95% de distância radial na região de 

interesse. 

Os perfis de velocidade são apresentados na Figura 5-8, foram realizadas para todas 

as rotações testadas no BEP, em função da posição θ . Observa-se que os perfis de 

velocidade de todas as rotações apresentam um comportamento similar em todas as linhas, 

mas de magnitude muito diferente, sendo os perfis das rotações baixas duplicado pelas 

curvas de 220 rpm. Isso ocorre porque para um mesmo tempo, a maior rotação corresponde 

a uma maior quantidade de líquido bombeado. Para as linhas 1, 2 e 3, se observa uma maior 

velocidade do líquido na face de sucção em comparação coma velocidade na face de 

pressão, porém essa diferença vai diminuindo conforme aumenta a distância radial na região 

de interesse, concordando com a análise feita na Figura 5-5 e Figura 5-6. Na linha 4, ao 

contrário das linhas 1, 2 e 3, se observa uma menor velocidade do líquido no lado de 
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sucção, isso deve-se possivelmente à presença de turbulência na região próxima a saída da 

pá de sucção, chamado também de borda da fuga. É observada, também, uma redução da 

velocidade no meio do canal que inicia na linha 2 e aumenta progressivamente devido ao 

aumento da área transversal do canal. 

 

Figura 5-7. Curvas para a medida do perfil de velocidades no rotor, localizadas 

na superfície mediana. 
 

 

Figura 5-8. Perfis de velocidade como função da posição Ɵ⃰ no rotor, para todas as 

rotações testadas. 

5.2.3 Análise do Campo de Pressão 

Além de analisar as velocidades, foi realizada uma análise dos campos de pressão 

obtidos para as condições de rotação e vazão no BEP. 

A Figura 5-9 e Figura 5-10 apresentam os campos de pressão para 100 e 220 rpm 

respectivamente. Nota-se que, o gradiente de pressão ao longo do canal é semelhante nos 



 

70 

 

dois casos, onde se observa uma maior pressão na saída em comparação com a entrada do 

rotor como esperado. A primeira vista, o gradiente de pressão entre os lados de sucção e 

pressão aparenta ser praticamente nulo, o que faz necessário uma análise de pressão mais 

aprofundada. 

 

Figura 5-9. Campo de pressão do canal de referência para 100 rpm. 

 

 

Figura 5-10. Campos de pressão para as rotações testadas no BEP. 
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Utilizando as linhas 1, 2, 3 e 4, mostradas na Figura 5-7, a Figura 5-11 mostra a 

distribuição da pressão como função do ângulo adimensional, para todas as rotações 

testadas.  

A partir da Figura 5-11 é possível perceber que o comportamento da pressão é 

similar em todas as rotações, tendo uma forma quase linear para todas as linhas, com 

exceção da linha 4 que apresenta um comportamento ondulatório. Nota-se também como a 

inclinação vai-se reduzindo conforme aumenta a distância radial na região de interesse, 

sendo para a linha 4 uma diferença da pressão entre o lado de pressão e o lado de sucção 

quase nula. 

 

Figura 5-11. Distribuição da pressão como função da posição Ɵ⃰ no rotor, para 

todas as rotações testadas. 

5.3 VISUALIZAÇÃO DA BOLHA DE AR EM UM CANAL DO ROTOR 

 Esta seção apresenta os resultados baseados na visualização do movimento da bolha 

isolada em um canal do rotor com a mistura água e ar para a bomba Imbil Itap 65-300/2. 

Mediante a análise das posições, observaremos os caminhos preferenciais e o 

comportamento dentro do canal. As posições serão usadas, posteriormente, para avaliar as 

velocidades e calcular o coeficiente de arrasto. 
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5.3.1 Trajetória de uma Bolha de Ar 

A determinação da posição da bolha de ar é função do sistema de coordenadas 

utilizado. Para o caso do sistema inercial, onde o observador se encontra fora da bomba, as 

bolhas tendem a fazer um movimento em espiral. A Figura 5-12 apresenta um exemplo 

típico do movimento de uma bolha desde o início até o final do quadro de visualização. É 

possível observar o movimento curvo ascendente, produto da rotação da bomba. 

 

 

Figura 5-12. Trajetória típica de uma bolha de ar no interior de um canal do rotor, a 

uma rotação de 220rpm. 

 

De acordo com as imagens, as bolhas são observadas geralmente em uma região do 

canal perto da pá de sucção. Desta região que, aqui chamaremos de região preferencial, as 

bolhas escoam em direção à saída do rotor. Na Figura 5-13 mostra o escoamento das bolhas 

e sua localização com respeito ao canal do rotor. As bolhas que escoam ‘livremente’ em 

direção à saída do rotor estão indicadas em uma circunferência vermelha, enquanto as 

bolhas que não escoaram livremente e foram empurradas ao lado da face de pressão estão 

indicadas por uma circunferência verde. 
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Figura 5-13. Bolhas escoando em um canal do rotor, em diferentes rotações. 

 

Ao analisar o movimento da bolha para um canal parado, ou seja, desde um sistema 

não inercial, observamos os caminhos preferenciais que as bolhas realizaram. Na Figura 5-

14, observamos as linhas de corrente de várias bolhas de diferentes diâmetros para todas as 

rotações no BEP, que em diferentes tempos do teste, percorreram o canal do rotor. A 
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primeira vista pode-se pode concluir, em geral, que o movimento da bolha é paralelo e perto 

à pá de sucção. Porém, na grande maioria dos casos, observou-se um desvio angular 

progressivo na linha de corrente, indicado na Figura 5-14 por setas vermelhas, caracterizado 

pelo afastamento das bolhas pouco a pouco da pá de sucção. Esse desvio foi mais 

pronunciado paras as rotações relativamente altas de 170 rpm e 220 rpm, conforme 

observado para as bolhas de maior trajetória visualizada. Observa-se, também, que o trajeto 

da bolha não é influenciado por seu diâmetro. As trajetórias das bolhas para os testes com 

vazão de 10, 20 e 30% acima do BEP têm um comportamento similar e será apresentada no 

Apêndice F. 

 

Figura 5-14. Trajetória das bolhas no interior de um canal referencial. 
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5.3.1.1 Forças que Atuam numa Bolha Sujeita a Rotação 

Mediante a visualização observamos o comportamento das bolhas ao escoar por um 

canal do rotor. Apesar de elas realizarem um movimento quase paralelo à pá de sucção, 

persiste a dúvida do porquê elas escoam nesse lado do canal. Além disso, ao iniciar sua 

trajetória no canal elas geralmente se afastam da pá de sucção e, em alguns casos, até 

podem chegar a retornar em direção à entrada do rotor. Esta trajetória específica das bolhas 

deve-se principalmente à interação das forças que atuam sobre elas (Figura 5-15). 

 

 

Figura 5-15. Diagrama de forças sobre uma bolha de gás em um canal em rotação. 

 

A Figura 5-15 mostra as principais forças que atuam em uma bolha de ar escoando 

em um canal sob rotação. A força devido ao gradiente de pressão, fp, produzida pela 

influência do líquido sobre a bolha, é responsável por empurrar a bolha de volta à entrada 

do rotor. A força de arrasto, fd, produto da influência da velocidade do líquido sobre a 

bolha, é responsável por empurrar a bolha para a saída do rotor. A força centrífuga, fc, 

produzida pelo giro do rotor, atua no sentido radial e a força de Coriolis, fcor, é a força 

percebida apenas por observadores solidários a referenciais não inerciais. Esta força, 

provável responsável pela tentativa de afastar a bolha da pá de sucção, é avaliada ainda 

neste capítulo. Além destas forças, existem ainda as chamadas forças interfaciais. Por 

critérios de simplificação, elas serão consideradas desprezíveis em comparação à força de 

arrasto. 

A análise da pressão, realizada na secção 5.2.3, permitiu a compreensão de sua 

distribuição ao longo de um canal do rotor (ver Figura 5-16), e desempenhou um papel 

importante na escolha de um caminho preferencial para a trajetória da bolha. De acordo 

com a análise na secção 5.2.3, a bolha é visualizada, incialmente, no lado de sucção devido 
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ao gradiente de pressão gerado no canal em rotação que, por sua vez, empurra a bolha nesta 

direção (ver Figura 5-13). 

 

Figura 5-16. Distribuição da pressão sobre uma bolha de gás. 

 

Enquanto a bolha encontra-se no interior do canal do rotor, a força de arrasto, que é 

uma força originária da velocidade do líquido, continua empurrando a bolha até a saída do 

rotor. A presença da turbulência e, ainda, uma aparente diminuição da magnitude do 

gradiente da pressão, conforme observado na distribuição da pressão na Figura 5-11, é 

aproveitado pela força de arrasto. Em alguns casos, a força de arrasto apresenta flutuações 

de magnitude maiores do que o gradiente de pressão e, então, com ajuda da força de 

Coriolis, a bolha inicia seu movimento progressivo ao lado da face de pressão. Baseado na 

análise realizada para a região de sucção, o movimento da bolha é influenciado 

principalmente pela força de arrasto. 

Apesar de apresentar uma região preferencial no escoamento, a bolha pode escoar 

também perto do lado de pressão, tal como observado nas bolhas indicadas com uma 

circunferência verde na Figura 5-13. Embora ao entrar na região de pressão, a bolha 

apresenta um comportamento diferente. Primeiramente, a bolha se move com direção quase 

perpendicular a pá de pressão, sua velocidade começa a diminuir até atingir um momento 

onde a bolha, aparentemente, para radialmente e só move-se no sentido angular. Ao 

continuar se aproximando do lado de pressão, a bolha começa a retornar à entrada do rotor, 

mas com uma velocidade muito menor à velocidade da bolha escoando na região de sucção. 

A Figura 5-17, Figura 5-18, Figura 5-19, Figura 5-20 e Figura 5-21 mostram o 

movimento de bolhas em 3 imagens não consecutivas que recircularam na região de 

pressão, as bolhas indicadas com circuferência vermelha são bolhas que escoam na região 
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de sucção e com direção a saída do rotor, as bolhas com circunferência verde são bolhas que 

escoam na região de pressão e por tanto recirculam. 

Observa-se que as bolhas que recirculam, diminuem a distância a pá de pressão, 

essa condição se observa com maior magnitude para a Figura 5-20 e Figura 5-21, para a 

bolha de recirculação na Figura 5-20, se observou que a pesar de escoar na região de 

pressão a bolha consegue atingir a saída do rotor, baseado na análise de velocidades, isso 

deve-se provavelmente ao aumento da velocidade na face de pressão o que produz um 

aumento da força de arrasto nessa parte da região (ver Figura 5-8). 

Para as rotações baixas correspondentes a Figura 5-17 e Figura 5-18, se observa um 

acumulo de bolhas de recirulação que aparentassem estar paradas radialmente mas existe 

um ligero movimento em direção a entrada do rotor. 

No caso da Figura 5-21, se visualiza a bolha desde a região de sucção mas como se 

observa nas imagens seguintes, a bolha ingressa na região de pressão começando a 

recircular. 

Uma vez mais, a explicação física do comportamento da bolha na região de pressão 

é realizada baseada no analise dos campos de velocidade e pressão na secção 5.2.2 e 5.2.3. 

A bolha ao ingressar a região de pressão, começa a sofrer empuxo na entrada do 

rotor ainda maior em comparação ao lado de sucção, embora a velocidade do líquido 

começa a diminuir conforme se aproxima ao lado de pressão, então nessa região a maior 

influência que recebe a bolha provem da gradiente de pressão com direção à entrada do 

rotor.       

 

 

Figura 5-17. Recirculação de bolhas na região de pressão para 100 rpm 
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Figura 5-18. Recirculação de bolhas na região de pressão para 110 rpm. 

 

 

Figura 5-19. Recirculação de bolhas na região de pressão para 120 rpm. 

 

 

Figura 5-20. Recirculação de bolhas na região de pressão para 170 rpm. 
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Figura 5-21. Recirculação de bolhas na região de pressão para 220 rpm. 

 

De maneira geral se pode concluir que, as forças de arrasto e devido ao gradiente de 

pressão são as forças que definirão o movimento da bolha. Na região de sucção, a força de 

arrasto é a força predominante em relação as demais forças, enquanto para a região de 

pressão é a força devido ao gradiente de pressão. Alem disso, foi observado também, uma 

região de transição devido a que nessa região a bolha fica relativamente parada na direção 

radial e só se move em direção angular até estar próxima à pá de pressão onde começa a 

retornar a entrada do rotor. As áreas das regiões de pressão e sucção serão condicionadas 

pela rotação e vazão utilizadas.  

Baseado na observação visual das imagens, a bolha pode realizar três tipos de 

trajetórias. Na Figura 5-22, se observa as três trajetórias que a bolha pode realizar. A 

primeira trajetória e representada pela bolha e linha tracejada de cor vermelho, onde a bolha 

inicia escoa na região de sucção e mantén-se até atingir a saída do rotor. 

A segunda trajetória, observada na Figura 5-22, é representada pela bolha e linha 

tracejada de cor verde. Essa bolha escoa na região de sucção, mas conforme avanza com 

direção a saída do rotor, atingi a região de pressão mundando su trajetória com direção a 

entrada do rotor. 

A terceira trajetória, observada na Figura 5-22, é representada pela bolha e linha 

tracejada de cor roxo. Este tipo de comportamento não foi muito observado em comparação 

aos casos anteriores. Nesse caso a bolha apesar de atingir a região de pressão, a bolha 

continuou sua trajetória com direção a saída do rotor.  
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Figura 5-22. Trajetórias típicas da bolha baseado na localização no interior do canal 

do rotor. 

5.4 ANÁLISE DAS VELOCIDADES DA BOLHA NO CANAL DO ROTOR 

Nesta seção serão apresentadas as comparações das velocidades da bolha para 

diferentes condições tais como diâmetro da bolha, rotação da bomba, vazão de líquido e 

localização no interior do canal referencial. 

Baseado nas trajetórias típicas da bolha de gás, existem duas regiões no canal que 

produzem na bolha diferentes tipos de comportamento, a região de sucção e a região de 

pressão. Devido a que foi observada uma maior quantidade de bolhas na região de sucção, o 

presente trabalho avaliou as velocidades da bolha nessa região. Para analisar e comparar a 

influência da localização da bolha sobre o comportamento da bolha, a região de sucção foi 

dividido em duas sub-regiões, como mostrado na Figura 5-23. Na sub-região próxima a pá 

de sucção, foram consideradas as bolhas que iniciaram sua trajetória próximo a pá de 

sucção, caso contrário foram consideradas na região longe da pá de sucção.  
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Figura 5-23. Sub-regiões perto e afastado da pá de sucção. 

 

O canal referencial utilizado é o canal onde o borda de fuga da pá de sucção se 

encontra ao mesmo nível ou junto com a pá do difusor, como indicado na Figura 5-23 na 

circunferência verde. A posição referencial do canal é a mesma posição colocada no modelo 

numérico para obter os valores da velocidade do líquido nas posições da bolha.  

Baseado nas posições da trajetória da bolha em um sistema não inercial, foram 

obtidas as velocidades ponto a ponto da bolha ao longo do canal referencial do rotor. 

Porém, devido à turbulência do líquido, e possíveis fatores como efeitos de refração e 

medição, a velocidade da bolha em todos os casos apresentou um comportamento caótico 

que a primeira vista não mostra um comportamento a avaliar, mesmo assim a velocidade da 

bolha apresenta alguns comportamentos que em sua maioria acontece para diferentes 

condições, que serão apresentados a seguir.  

Os gráficos tridimensionais da Figura 5-24, Figura 5-25, Figura 5-26 e Figura 5-27 a 

seguir, mostram uma comparação entre a velocidade do líquido e a velocidade do gás em 

função das coordenadas cartesianas, para as duas sub-regiões, para a primeira e a última 

rotação testadas (100 e 220 rpm) no BEP. Todos estes casos referem-se à bolhas com 
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diâmetro entre 0,93 e 0,96 mm. Além disso, é apresentada uma vista frontal onde se observa 

a diferença das velocidades em quanto a sua magnitude. 

Observa-se que, para todos os quatro casos, a velocidade do gás é próxima à 

velocidade do líquido. Os gráficos da Figura 5-24 e Figura 5-26, se observa que a bolha 

tende a ter uma velocidade maior do que o líquido. Isso acontece possivelmente, devido a 

que o gradiente de pressão no canal, não é suficientemente grande para dificultar o 

movimento da bolha proveniente da tubulação vertical na entrada. Convém portanto 

lembrar que na tubulação de desenvolvimento, escoa a mistura água-ar no sentido 

ascendente, devido a isso, a bolha ingressa na bomba com uma maior velocidade do que o 

líquido. Caso contrário acontece para as bolhas afastadas da pá de sucção, Figura 5-25 e 

Figura 5-27, que principalmente possuem velocidades menores do que o líquido. Esses 

comportamentos aconteceram principalmente para todas as demais rotações e vazões 

testadas.  

  

 

Figura 5-24. Velocidade do líquido e da bolha em função da posição no canal 

referencial, para 100rpm–BEP, próximo da pá de sucção. 
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Figura 5-25. Velocidade do líquido e da bolha em função da posição no canal 

referencial, para 100rpm–BEP, longe da pá de sucção. 

 

 

Figura 5-26. Velocidade do líquido e da bolha em função da posição no canal 

referencial, para 220rpm–BEP, próximo da pá de sucção. 
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Figura 5-27. Velocidade do líquido e da bolha em função da posição no canal 

referencial, para 220rpm–BEP, longe da pá de sucção. 

 

A Figura 5-28 e Figura 5-29 a seguir, mostram a comparação das velocidades de 

duas bolhas de um mesmo diâmetro localizadas em diferentes sub-regiões para a rotação de 

100 e 220 rpm no BEP. Observa-se que as bolhas que escoaram próximo da pá de sucção 

tendem a ter uma velocidade de magnitude superior em comparação as bolhas que 

ingressaram longe da pá. Isso mostra que a velocidade da bolha é influenciada pela sub-

região onde ela se encontra localizada, produto dos perfis de velocidade do líquido. 
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Figura 5-28. Comparação das velocidades do gás por sub-região em função da posição 

no canal referencial para 100 rpm no BEP. 

 

 

Figura 5-29. Comparação das velocidades do gás por sub-região em função da posição 

no canal referencial para 220 rpm no BEP. 
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As velocidades para diferentes diâmetros de bolha, mantendo os demais parâmetros 

constantes e iguais, não mostrou uma influência significativa na magnitude ou na tendência 

da velocidade da bolha. Tal fato mostra, aparentemente, que o tamanho da bolha não 

influencia no movimento da bolha. Porém, os diâmetros de bolha comparados não foram 

muito diferenciados um de outro (0,95 e 1,15 mm) o que poderia ser um dos motivos pelo 

qual o tamanho da bolha não aparenta ter influência na velocidade da bolha. O mesmo 

acontece ao comparar diferentes vazões do líquido acima do BEP (0, 10 e 20% acima do 

BEP), onde não mostra uma diferença significativa.  

A Figura 5-30 e Figura 5-31 a seguir, apresentam a influência da rotação no BEP 

sobre a velocidade da bolha, na mesma sub-região perto da pá de sucção, para dois 

diâmetros diferentes. Observa-se que maiores rotações estão relacionadas à maiores 

velocidade da bolha, devido à maior velocidade do líquido escoando em altas rotações. Mas 

conforme atinge-se a saída do rotor, as velocidades apresentam uma queda na sua 

magnitude. 

 

 

Figura 5-30. Comparação de velocidades da bolha para diferentes rotações no BEP e 

0,96 mm de diâmetro em função da posição no canal referencial. 
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Figura 5-31. Comparação de velocidades da bolha para diferentes rotações no BEP e 

1,15 mm de diâmetro em função da posição no canal referencial. 

 

De maneira geral, as análises realizadas mostraram que a velocidade da bolha é 

influenciada pela rotação, visto que uma maior rotação gera uma maior velocidade do 

líquido e uma maior gradiente de pressão. Vale destacar que a velocidade da bolha também 

é influenciada pela sub-região onde a bolha se localiza, já que a velocidade do líquido perto 

da pá de sucção é maior em comparação a velocidade do líquido afastado da pá. Porém, a 

velocidade da bolha não mostrou uma diferença significativa para diferentes diâmetros e 

diferentes vazões. Pode-se atribuir estes efeitos a pequena faixa de diâmetros de bolha e 

vazões de líquido testadas.  

5.5 COEFICIENTE DE ARRASTO (CD) 

5.5.1 Modelagem Algébrica  

Nesta seção propõe-se uma metodologia para calcular o coeficiente de arrasto de 

uma partícula de gás escoando num meio liquido em um canal do rotor de uma bomba 

centrífuga. As equações têm como base a análise direta da física do problema. Entretanto, 
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alguns coeficientes que calibram o modelo são extraídos a partir dos resultados 

experimentais e numéricos apresentados nos capítulos anteriores.  

Para a obtenção do coeficiente de arrasto, Cd, o presente trabalho foi baseado no 

modelo de Murakami e Minemura (1974a) que considera as forças de arrasto e devido à 

gradiente de pressão sobre a linha de corrente da bolha e negligencia as demais forças. 

5.5.1.1  Balanço de Forças  

A análise da dinâmica da bolha é determinada mediante a segunda lei de Newton. O 

movimento da bolha é definido por: 

 bΣF m.a   (5.1) 

onde m e ba  é a massa e a aceleração da bolha de gás, respectivamente. 

No caso do escoamento no rotor de uma bomba, que gira com velocidade angular  , 

surgem quatro forças de campo adicionais. As acelerações que geram estas forças estão 

apresentadas na Eq. (5.2), a seguir: 

  
2

2
2v

d R dr d
a r r

dt dt dt


            (5.2) 

onde 
va  representa a aceleração virtual resultante, R  é a distância genérica até o centro de 

giro do rotor e t  é o tempo. 

As forças que influenciam no movimento da bolha são as seguintes: 

 Σ d P c R gcorF f f f f f f f      (5.3) 

onde df  é a força de arrasto, Pf  é a força devido ao gradiente de pressão, cf  é a força 

centrífuga, corf  é à força de Coriolis, Rf  é a força no sistema não inercial, f  é a força 

devido à aceleração angular e gf  é a força gravitacional. 

No presente trabalho desconsiderou-se tanto a força centrífuga como a de Coriolis 

produto da rotação devido à pouca influência no movimento da bolha. No escoamento em 

uma bomba, a força centrífuga atua radialmente ao movimento e é responsável por 

empurrar a bolha para fora do rotor. A força de Coriolis atua normalmente ao movimento 

relativo e seu efeito é distorcer o movimento da bolha. Assim, o valor relativo dessas forças 

frente ao gradiente de pressão é calculado a fim de mostrar a adequação da premissa. As 

equações da força centrífuga e de Coriolis são as seguintes. 
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Força centrífuga: 

 c b gf B r       

2 .c b g rf B r e    

 
2

c b gf B r  ,  (5.4) 

Força de Coriolis: 

2cor b g

dr
f B

dt
   

 

2 .cor b g rf B V e  
 

 2cor b g rgf B V  ,  (5.5) 

onde 
bB  é o volume da bolha, g  é a densidade do gás,   é a velocidade angular, r  é a 

posição radial e rgV  é a velocidade radial da bolha de gás. 

Seguindo a linha de corrente da bolha, a força devido ao gradiente de pressão é 

apresenta pela equação a seguir:  

 
ΔP

p bf B
s




,  (5.6) 

onde P  é a diferença de pressão entre duas posições da bolha e s  é o deslocamento da 

bolha entre essas duas posições. 

Para mostrar a grandeza das forças mencionadas, serão utilizados dados obtidos do 

presente trabalho. Assim, em um canal do rotor girando a 220 rpm, a bolha apresenta os 

seguintes dados: diâmetro d=0,97 mm, deslocamento entre duas posições consecutivas 

s=0,989 mm, gradiente de pressão 3,02 Pap  , posição radial 92,4r mm , massa 

específica 
31,2 kg/mg   e velocidade radial da bolha 0,0215 m srgV  . 

 Nessa condição, teríamos uma força devido ao gradiente de pressão igual a 

61,4514 10 Npf   , centrífuga igual a 
82,330 10 Ncf
   e de Coriolis igual a 

92,023 10 Ncorf   . Teremos, por tanto, uma razão entre a força devido ao gradiente de 

pressão e a força centrífuga da ordem de 62 vezes, e uma razão entre a força devido ao 

gradiente de pressão e a força de Coriolis de aproximadamente 717 vezes. Porém, no 

presente trabalho, a bolha escoa em uma linha de corrente, s, e isso implica na projeção das 

forças centrífuga e de Coriolis no mesmo eixo de atuação da força devido ao gradiente de 
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pressão.  Assim, as razões são ainda superiores àquelas calculadas. Além disso, ao 

considerar uma aceleração total de 2,66 m/s2, a força total apresentaria uma magnitude de 

1,58x10-9 N, o que a relação da força devido ao gradiente de pressão e a força total é de 

920,11. Baseado nos cálculos obtidos, a grande magnitude da força devido ao gradiente de 

pressão faz com que a força centrífuga, força de Coriolis e a força total desprezíveis, o que 

ajuda a embasar nossa hipótese.   

No balanço de forças para uma partícula de gás foram assumidas a seguintes 

hipóteses: 

1. O efeito da aceleração da gravidade atua só na coordenada axial (z), 

2. O tamanho da bolha é pequeno em comparação com a posição radial, 

3. A bolha não tem contato com as superfícies das pás, 

4. A velocidade angular é constante é atua no eixo z, 

5. O rotor está fixo em relação a um referencial inercial, 

6. Desconsidera-se a velocidade da direção axial, 
Z 0V  , 

7. A densidade do gás é pequena em comparação com a densidade do líquido, 

l g  ,  

8. No escoamento em questão, no padrão em bolhas, a força interfacial será 

considerada como composta pela força de arrasto somente. Forças de massa virtual, 

Basset e outras forças interfaciais, serão assumidas como desprezíveis frente a esta 

força de arrasto. 

Das hipóteses propostas, as forças virtuais são consideradas desprezíveis em virtude 

da sua pequena ou mínima influência em comparação com as forças de arrasto e gradiente 

de pressão.  

Ao considerar a grandeza da densidade do líquido muito maior que a grandeza da 

densidade do gás, se considera a bolha em equilíbrio, ou seja, a força resultante e nula. 

Então o movimento da bolha vai depender da interação entre a força de arrasto e a força 

devido ao gradiente de pressão, como mostrado na Figura 5-32. 

 

Figura 5-32. Forças atuando numa bolha de ar no interior do rotor. 
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Baseado nessa condição, a bolha recebe a influência da gradiente de pressão, 

mediante a seguinte equação sobre sua linha de corrente: 

 s

p b

P
f B

s





  (5.7) 

onde 
bB  é o volume da bolha. 

Ao mesmo tempo, a bolha recebe a força de arrasto proveniente do líquido: 

  
21

2

s

d d l sb sl bf C V V A    (5.8) 

onde 
dC  é o coeficiente de arrasto, 

l  é a densidade do líquido, 
sbV  é a velocidade da 

bolha, 
slV  é a velocidade do líquido na linha de corrente da bolha e 

bA  é a área da seção 

transversal da bolha. 

Devido a que foi negligenciada a força resultante, então, 
s s

d pf f , obtendo a 

seguinte equação:  

  
21

2
d l sb sl b b

P
C V V A B

s



 


  (5.9) 

Rearranjando para dC  e considerando a área da bolha bA  e o volume da bolha bB  

iguais a 
2 4d  e 

3 6d , respectivamente. 

 
 

2

4

3
d

sb sl l

P

V

d
C

sV





  (5.10) 

Como se pode observar o coeficiente de arrasto dC , obtido na Eq. (5.10), depende 

da velocidade relativa, do gradiente de pressão e do diâmetro da bolha. A diferença de 

pressão e a velocidade do líquido são obtidas da simulação numérica, enquanto o diâmetro, 

o deslocamento e a velocidade da bolha são obtidos dos dados experimentais. 

5.5.2 Análise do Comportamento do Coeficiente de Arrasto (Cd) no Canal do 

Rotor 

Como parte da obtenção do coeficiente de arrasto, Cd, e necessário obter o diâmetro 

da bolha a analisar, para isso foi medido das imagens obtidas frame por frame e só as 

imagens onde a visualização da bolha e ótimo. Devido a que no presente trabalho, os testes 
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realizados foram para baixas condições operacionais e com mínima quantidade de gás, as 

bolhas analisadas foram de diâmetro relativamente pequeno e devido à rotação e vazão 

baixa, elas quase não apresentaram deformação, devido a isso, são consideradas como 

bolhas esféricas. As medidas das bolhas foram realizadas no software comercial 

AUTOCAD 2014, e do mesmo modo que as posições foram levadas de pixels até 

milímetros. 

Todos os casos foram comparados com o modelo de Schiller & Naumann (1933), 

onde o coeficiente de arrasto se encontra em função do número de Reynolds, para uma 

partícula esférica e tem a seguinte equação: 

  0,68724
1 0,15Re

Re
dC     (5.11) 

5.5.2.1 Influência das sub-regiões no coeficiente de arrasto (Cd). 

A Figura 5-33 mostra o coeficiente de arrasto nas sub-regiões perto e afastado da pá 

de sucção, com um mesmo tamanho de bolha, e para diferentes rotações no BEP. 

Observa-se que a localização da bolha não influencia no coeficiente de arrasto 

mesmo quando ela se encontra perto ou afastada da pá de sucção.  

Em alguns casos, as linhas de tendência estão um pouco afastadas uma da outra, 

uma vez que os diâmetros não foram exatamente os mesmos sendo diferenciado nos casos 

mais extremos por 0,3 mm, isso mostra que o coeficiente de arrasto e sensível com o 

diâmetro da bolha.  

A comparação entre o Cd obtido experimentalmente e o obtido pelo modelo de 

Schiller & Nauman (1933) mostra, à primeira vista, uma boa concordância para os números 

de Reynolds maiores do que 50, sendo o ponto de intersecção próximo a 1 para o valor do 

Cd. Porém, para números de Reynolds baixos, os valores do coeficiente de arrasto obtidos 

pela equação de Schiller & Naumann (1933) foram muito menores em relação aos dados 

experimentais. 
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Figura 5-33. Comparação do Cd em função do número de Reynolds, por cada 

sub-região para cada rotação da bomba. 
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5.5.2.2 Influência do diâmetro de bolha no coeficiente de arrasto, Cd. 

A Figura 5-34 mostra o coeficiente de arrasto de diferentes tamanhos de bolhas para 

diferentes rotações no BEP. 

Observa-se a influência do diâmetro da bolha na linha de tendência do coeficiente 

de arrasto. Apesar de apresentar uma faixa de diâmetros de bolhas relativamente pequena, 

para baixos números de Reynolds o coeficiente de arrasto se mostra sensível à mudança do 

tamanho da bolha, onde uma bolha de menor diâmetro apresenta um coeficiente de arrasto 

menor em comparação a uma bolha de um diâmetro maior que corresponde um coeficiente 

de arrasto maior. Porém, para números de Reynolds relativamente altos, a diferença se faz 

cada vez menor, onde se pode considerar que a bolha deixa de influenciar no Cd. 

Na Figura 5-34, no caso da bolha de 0,63 mm de diâmetro para 120 rpm, se observa 

mas próximo a Cd de Schiller & Naumann (1933), devido ao menor diâmetro da bolha. 

Baseado na observação, poderíamos concluir que existe um diâmetro de bolha, na qual, o 

modelo de Schiller & Nauman (1933) teria boa concordância com os dados experimentais.    

 

Figura 5-34. Comparação do Cd em função do número de Reynolds, para 

vários tamanhos de bolha e para cada rotação da bomba. 
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5.5.2.3 Influência da vazão no coeficiente de arrasto, Cd. 

A Figura 5-35 mostra uma comparação do coeficiente de arrasto em função do 

número de Reynolds com diferentes vazões de líquido acima do BEP, para um mesmo 

diâmetro de bolha e para diferentes rotações.  

Da Figura 5-35 se pode concluir que a vazão de líquido não influencia no 

comportamento do Cd, devido a que se mantem constante. 

 

Figura 5-35. Comparação do Cd em função do número de Reynolds, para as 

rotações testadas com diferentes vazões de líquido. 

5.5.2.4 Influência da rotação da bomba no coeficiente de arrasto, Cd 

A Figura 5-36 e Figura 5-37, mostram uma comparação do coeficiente de arrasto 

com as diferentes rotações no BEP, para dois diferentes diâmetros de bolhas. A Figura 5-36 

apresenta  um diâmetro de 0,96 mm, enquanto a Figura 5-37 mostra um diâmetro de bolha 

de 1,15 mm. Os dois casos mostram uma mudança do coeficiente de arrasto em comparação 



 

96 

 

com as diferentes rotações. Este comportamento pode estar relacionado ao aumento da 

velocidade do líquido e da velocidade da bolha conforme o aumento da rotação, embora 

isso não signifique que o aumento seja proporcional, concluindo que a velocidade relativa 

aumenta. 

 

Figura 5-36. Comparação do Cd em função do número de Reynolds, para diferentes 

rotações e um diâmetro de bolha de 0,96 mm. 

 

 

Figura 5-37. Comparação do Cd em função do número de Reynolds, para diferentes 

rotações e um diâmetro de bolha de 1,15 mm. 

 

A partir das análises realizadas, podemos concluir que, no interior do rotor, o 

coeficiente de arrasto, além do número de Reynolds, é influenciado pelo diâmetro e pela 

rotação da bomba. Porém, ele não é influenciado pela sub-região ou pela vazão do líquido. 

Além disso, observa-se que o modelo de Schiller & Nauman (1933) para o coeficiente de 

arrasto é quase similar ao coeficiente de arrasto obtido experimentalmente, tendo um R2 não 
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menor a 0,7. O Cd do modelo tem boa concordância para número de Reynolds superior a 50, 

mas não para números de Reynolds inferiores a este valor. Outra observação que se tem dos 

testes, é que os números de Reynolds são relativamente baixos tendo a maioria dos dados 

com número de Reynolds menores a 300, devido às velocidades do líquido e gás que são 

muito próximas um de outro. 

5.5.2.5 Obtenção de correlação do coeficiente de arrasto (Cd) 

Como o coeficiente de arrasto, apresentou um comportamento coerente para todos 

os parâmetros avaliados e números de Reynolds, é possível estabelecer uma correlação que 

represente todos os resultados obtidos e seja baseada apenas no diâmetro da bolha, rotação e 

do número de Reynolds. 

As correlações desenvolvidas por Schiller & Naumann (1933), são orientadas a 

partículas esféricas. Apesar de mostrar uma concordância moderada, elas apresentam 

valores, em alguns casos, muito diferentes aos Cd obtidos experimentalmente. Isso é devido 

à sensibilidade que apresenta em quanto ao diâmetro da bolha e rotação da bomba no 

interior do rotor. 

Para atender o comportamento do Cd no interior do rotor, uma correlação foi 

desenvolvida para representar os Cd obtidos experimentalmente no presente trabalho.  

Como o comportamento do Cd no interior do canal muda não só para o número de 

Reynolds, a correlação apresentara uma nova forma e não será baseado nos modelo de 

Schiller & Naumann (1933). Desse modo, uma proposta para o coeficiente de arrasto no 

interior de um canal do rotor poderia ser dada pela relação: 

 32 4

1 Re
cc c

dC c d N    (5.12) 

onde as constantes 1c , 2c , 3c  e 4c  são determinadas através dos dados calculados de 

maneira que a Eq. (5.12) melhor descreva os valores de Cd obtidos, d   e N   são o diâmetro 

e rotação adimensionais. 

 
b

r

d
d

d

    (5.13) 

e 

 
nom

N
N

N

    (5.14) 
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onde 
bd  é o diâmetro da bolha, 

rotord  é o diâmetro do rotor do primeiro estágio, 

205rd mm , N  é a rotação da bomba e nomN  é a rotação nominal, 1150nomN rpm . 

 A metodologia para a avaliação das constantes 
1c , 

2c , 3c  e 
4c  que minimizem o 

desvio da relação (5.12) em relação aos dados calculados, é a metodologia de mínimos 

quadrados (Coleman e Steele, 1998). Uma vez que a forma assumida aparentemente é a 

mais adequada, a determinação das constantes deve gerar, entretanto, uma relação de 

melhor concordância com os resultados do Cd. Para a resolução das equações ver Apêndice 

E. 

Utilizando a metodologia de mínimos quadrados obtemos as constantes 
1c , 

2c , 3c  e 

4c : 

Tabela 5-1. Valores das constantes obtidos mediante a metodologia de mínimos 

quadrados. 

Constante Valor 

1c  4,70327x1012 

2c  -2,0172 

3c  2,9304 

4c  1,9713 

 

Como a relação entre o diâmetro da bolha, bd , e o diâmetro do rotor do primeiro 

estágio é muito grande, o valor da constante 1c  apresenta tem uma grandeza na potência 

1012. Então, para minimizar esse valor, a equação é alterada para a seguinte maneira: 

   3
2 4

5 Re 100
c

c c

dC c d N    (5.15) 

onde os novos valores serão os seguintes: 

Tabela 5-2. Novos valores das constantes obtidos mediante a metodologia de 

mínimos quadrados. 

Constante Valor 

5c  6.481.865,275 

2c  -2,0172 

3c  2,9304 

4c  1,9713 
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A equação desenvolvida pelo presente trabalho tem a seguinte forma: 

 

1,97132,9304

2,0172Re 1006481865.275 b
d

r nom

d N
C

d N

   
   

   
  (5.16) 

A correlação é válida para as condições estudadas, ou seja, 0,1 Re 600  , 

0,5 1,6bd   e 100 220N  . 

A equação apresenta um coeficiente de correlação de 2R 0,974 , que significa que 

a equação tem boa concordância com os dados do Cd obtidos experimentalmente. Na Figura 

5-38 mostra uma comparação de todos os valores do Cd obtidos experimentalmente com os 

Cd calculados onde a primeira vista se pode observar uma boa concordância para Cd 

menores a 200. 

 

Figura 5-38. Coeficiente de correlação.  

5.5.2.5.1 Validação da correlação do coeficiente de arrasto 

A Figura 5-39 e a Figura 5-40 apresentam os resultados do Cd calculados com o Cd 

experimental em função do número de Reynolds, para diferentes rotações da bomba e 

diâmetro da bolha, tendo em conta que o valor do Cd não muda com a vazão e a sub-região 

do canal. Exclui-se da comparação os parâmetros de sub-região e vazão de líquido, uma vez 

que a influencia desses parâmetros é nulo ou pouco significante comparado aos demais 

parâmetros. Os resultados, mostrados em linhas contínuas, correspondem à Eq. (5.16) 

calculada para cada diâmetro na Figura 5-39 e para cada rotação da bomba na Figura 5-40. 
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Figura 5-39. Comparação da Eq. (5.16) com o coeficiente de arrasto experimental para 

diferentes tamanhos de bolhas. 

 

 

Figura 5-40. Comparação da Eq. (5.16) com o coeficiente de arrasto experimental para 

diferentes rotações. 

 

A Figura 5-39 e a Figura 5-40 mostram uma boa concordância entre os dados do Cd 

experimental. Além disso, são mostrados os R2 individualmente para cada teste, onde se 

observa uma melhora na correlação dos dados. Baseados nos resultados, de maneira geral, a 

correlação proposta tem uma boa concordância quando comparadas com os Cd calculados, 
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que sugere a sua utilização desde que sejam respeitadas as condições para as quais foram 

obtidas.  

5.6 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA FORÇA DE ARRASTO 

Nessa seção são apresentadas as influências das condições operacionais na força de 

arrasto com base na velocidade da bolha e coeficientes de arrasto obtidos na linha de 

corrente da bolha de ar. 

A Figura 5-41 e Figura 5-42 mostram a comparação entre a força de arrasto para 

diferentes tamanhos de bolha, em função da posição no canal referencial para a rotação de 

100 e 220 rpm no BEP respectivamente. Do mesmo jeito que o Cd, a força de arrasto mostra 

uma sensibilidade com respeito ao diâmetro da bolha, mostrando uma maior magnitude para 

diâmetros maiores de bolha, além disso, na Figura 5-42, a força de arrasto para as bolhas de 

maior tamanho, apresenta uma queda perto da saída do rotor devido à diminuição da 

velocidade do líquido de acordo com a análise dos campos de velocidade realizados (ver 

seção 5.2.2). 

 

Figura 5-41. Força de arrasto em função de posição no canal referencial, para a 

rotação de 100 rpm no BEP. 
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Figura 5-42. Força de arrasto em função de posição no canal referencial, para a 

rotação de 220 rpm no BEP. 

 

A Figura 5-43 e Figura 5-44 mostram os resultados dos efeitos da rotação sobre a 

força de arrasto para diferentes tamanhos de bolha. Observa-se a influência positiva gerada 

com o aumento da rotação o que produz uma maior força de arrasto. Porém para as bolhas 

da Figura 5-44, ao igual que a Figura 5-42 uma vez mais, apresenta uma queda na força 

considerável para as rotações de 170 e 220 rpm. Além disso, a força de arrasto produzida a 

100 rpm na Figura 5-43 e Figura 5-44, apresenta um comportamento mais estável em 

comparação com as outras duas forças das rotações de 170 e 220 rpm, isso provavelmente 

seja devido a que uma maior rotação pode gerar uma maior turbulência no canal, isso 

produz uma maior instabilidade nas forças com flutuações de maior amplitude. 

Do mesmo modo que o observado para o coeficiente de arrasto, não verificou-se 

uma diferença considerável para a força de arrasto em função das mudanças de vazão e sub-

região. Assim, é possível afirmar que estes fatores não influenciam na força de arrasto. 
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Figura 5-43. Força de arrasto em função de posição no canal referencial, para 0,95 

mm de diâmetro de bolha. 

 

 

Figura 5-44. Força de arrasto em função de posição no canal referencial, para 1,15 

mm de diâmetro de bolha. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou um estudo experimental da dinâmica da bolha no 

interior de um canal do rotor de uma bomba centrífuga com o objetivo de avaliar o 

comportamento da bolha e as forças que atuam sobre ela segundo diferentes parâmetros. A 

metodologia utilizada foi baseada na visualização da trajetória da bolha, na coleta de dados 

numéricos e experimentais e na proposição de uma metodologia de cálculo das forças que 

atuas sobre ela. 

A partir da utilização de uma câmera de alta velocidade, e com o auxílio de uma 

geometria transparente, foi possível visualizar o escoamento de bolhas dispersas no interior 

do canal de um rotor. A análise das imagens permitiu avaliar tanto o diâmetro das bolhas, os 

caminhos preferenciais e suas posições ponto a ponto, como as velocidades em uma linha 

de corrente ao longo do canal do rotor. 

Os ensaios experimentais realizados permitiram identificar os parâmetros 

operacionais de maior importância para o comportamento da bolha. Dentre eles, destacam-

se se a rotação da bomba e o diâmetro da bolha. 

Observou-se que a bolha escoa principalmente no lado de sucção. Porém, na maioria 

dos casos, à medida que a bolha escoa ao longo do canal, ela vai se afastando pouco a 

pouco da pá de sucção e, em alguns casos, chega a atingir a pá de pressão. No lado de 

sucção, Ao considerar a força de arrasto como a força responsável pela condução da bolha 

para a região externa, pode-se afirmar que o arrasto é a força predominante sobre a bolha. 

Naqueles casos em que a bolha consegue entrar no lado de pressão, ela diminui sua 

velocidade consideravelmente até aparentar a imobilidade. Neste momento, a bolha mostra 

tendência de retorno a entrada do rotor e, então, pode-se afirmar que o gradiente de pressão 

é a força predominante sobre a bolha. 

Foram realizadas simulações para quatro rotações diferentes e quatro vazões, uma 

igual e outras três acima do BEP. 

Inicialmente, o modelo numérico foi validado com os dados experimentais obtidos 

no presente trabalho. Em seguida, foram analisados os campos de velocidade e pressão. 

Observou-se uma maior magnitude de velocidade na região perto da pá de sucção em 
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comparação com o líquido que escoa perto da pá de pressão. Porém, essa diferença 

diminuiu conforme o líquido atingia a saída do rotor. Caso contrário aconteceu com a 

pressão, que apresentou uma maior magnitude na região perto da pá de pressão em 

comparação à região de sucção. No entanto, essa diferencia diminuiu conforme o 

escoamento atingia a saída do rotor. Baseado nas observações dos campos de velocidade e 

pressão pode-se concluir que no lado da pá de sucção existe uma maior velocidade, mas 

com uma menor pressão, enquanto no lado da pá de pressão existe uma maior pressão, mas 

com uma menor velocidade. 

A velocidade da bolha apresentou um movimento caótico no canal do rotor, embora 

fosse possível observar algumas linhas de corrente definidas no canal do rotor. 

A fim de avaliar a localização da bolha, a região da pá de sucção foi dividida em 

duas sub-regiões: perto da pá de sucção e afastado da pá de sucção. Baseado nos resultados 

obtidos, a velocidade da bolha é próxima à velocidade do líquido. No caso da sub-região 

perto da pá de sucção, as bolhas tinham uma tendência a aumentar sua velocidade conforme 

atingiam a saída do rotor. No caso da sub-região afastada da pá de sucção, as bolhas 

diminuíam sua velocidade conforme atingiam a saída do rotor. Outro comportamento 

observado refere-se a influência da rotação da bomba na velocidade da bolha, ou seja, a 

medida que rotação aumentava, a bolha também aumentava sua velocidade. Vale destacar 

que o diâmetro da bolha e a vazão de líquido foram não influenciaram significativamente a 

velocidade da bolha. Acredita-se que esta análise se deva à pequena faixa dos parâmetros 

avaliados. 

Baseado nos dados de diâmetro, posição e velocidade da bolha, obtidos 

experimentalmente, e dos dados de pressão e velocidade do líquido, obtidos 

numericamente, foi possível analisar e calcular o efeito do coeficiente de arrasto em um 

canal do rotor sujeito a rotação. Os resultados do modelo algébrico utilizado para a 

obtenção do coeficiente de arrasto mostraram que alguns parâmetros, tais como a rotação da 

bomba e o diâmetro da bolha, influenciam diretamente o valor de Cd. Além disso, observou-

se, também, que a vazão do líquido e a sub-região no lado de sucção não apresentam 

influência alguma no valor de Cd. 

A comparação do Cd obtido experimentalmente com o modelo proposto por Schiller 

Naumann (1933) apresentou uma correlação moderada de 0,7. Com o objetivo de melhorar 

essa correlação, foi proposta uma nova equação em função da rotação da bomba, do 

diâmetro da bolha e do número de Reynolds. A nova equação mostrou um coeficiente de 

correlação geral de 0,974. 
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 A partir dos resultados de velocidade de líquido e gás e do coeficiente de arrasto, 

foi analisada a força de arrasto para os diferentes parâmetros operacionais, tais como 

diâmetro da bolha, rotação da bomba, vazão do líquido e sub-região onde escoa a bolha. Os 

resultados obtidos mostraram que, tal como o coeficiente de arrasto, a força de arrasto é 

influenciada pelo diâmetro da bolha e pela rotação da bomba, mas não pela vazão do 

líquido e nem pela sub-região onde a bolha se localiza. Além disso, para diâmetros de bolha 

e rotações relativamente altas, a força de arrasto tende a cair conforme a bolha atinge a 

saída do rotor. Para diâmetros de bolha pequenos, a força de arrasto apresenta uma 

magnitude quase estável em comparação com as bolhas de maior diâmetro. Assim, conclui-

se que o diâmetro, além de influenciar na magnitude da força de arrasto, influencia na sua 

estabilidade. 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O estudo apresentado neste trabalho contribui para compreender o movimento da 

bolha ao escoar em um canal sujeito a rotação. De qualquer forma, muito ainda pode ser 

estudado para avanços no tema, sendo sugestões para futuros trabalhos os seguintes itens: 

 Realização de um estudo sobre o comportamento das bolhas escoando no interior do 

canal de um rotor de uma BCS sob condições de altas rotações e vazões de líquido 

com o objetivo de calcular as velocidades e o coeficiente de arrasto. 

 Desenvolvimento de um estudo que avalie também o comportamento das bolhas 

escoando no interior do canal de um rotor de uma BCS no sentido axial. 

 Verificação da correlação obtida no presente trabalho para altas rotações e outras 

geometrias do canal, ou, ainda, proposição de uma nova correlação para o 

coeficiente de arrasto que envolva o comportamento da bolha em qualquer 

geometria e rotação. 

 Desenvolvimento de um estudo similar para avaliar o comportamento da bolha no 

difusor. 
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APÊNDICE A – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

BOMBAS CENTRÍFUGAS  

Será apresentada, nesse apêndice, a teoria desenvolvida para bombas centrífugas, 

normalmente encontrada em livros (Pfeiderer (1972), Fox (1995), Gülich (2010)), e também 

a teoria da similaridade em bombas, que foi o critério utilizado para a grade de teste. 

A.1    TEORIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS 

O princípio deste método de elevação é fornecer energia ao fluido sob a forma de 

pressão através do motor que gira o eixo acoplado aos múltiplos estágios da bomba. Cada 

estágio de uma bomba centrífuga é constituído de duas partes básicas: o rotor, que gira em 

rotação elevada resultando em uma alta velocidade de saída do fluido através da aleta, e o 

difusor, que desacelera o fluido e força seu retorno ao centro da bomba resultando, devido 

ao princípio de conservação da energia, na transformação de energia cinética em potencial. 

A equação vetorial para o momento da quantidade de movimento para um volume 

de controle inercial é dada por: 

 
S eixo

VC VC SC
r F r Bd T r V d r V VdA

t
 


       

     (A.1) 

Para analisar as reações de torque se escolhe um volume de controle fixo (ver Figura 

A-1) envolvendo o elemento de fluido em rotação, junto com o rotor ou hélice. O rotor esta 

girando com uma velocidade angular constante ( ). 

Simplificações 

(1) Torques devido a forças de superfície são considerados desprezíveis, 0Sr F  . 

(2) Torques devido a forças de campo consideram-se desprezíveis, 0r B   (por 

simetria). 

(3) Escoamento em regime permanente, (x, y,z)V V . 

(4) Eixo z alinhado com o eixo de rotação da bomba. 

(5) Fluido atravessa as fronteiras do v.c. em duas seções, na entrada (subscrito 1) e a 

saída ( subscrito 2). 

(6) Escoamento uniforme nas seções de entrada e saída do fluido. 

Não existe restrição quanto à geometria já que o fluido pode entrar e sair em 

diferentes raios. 
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Figura A-1. Volume de controle do Rotor. 

 

Baseado nas simplificações: 

 
eixo

SC
T r V VdA    (A.2) 

No sistema de coordenadas fixas, o eixo da máquina encontra-se alinhado com o 

eixo-z. O torque será eixo eixo ZT T  o qual denominamos 
eixoT  (escalar). Desta forma: 

    eixo
SC Z

T r V VdA    (A.3) 

Na teoria das bombas com escoamento monofásico, a velocidade do líquido envolve 

três componentes, as quais apresentadas na Figura A-2: a velocidade tangencial (U=rω), a 

velocidade absoluta do fluido, V, e a velocidade do fluido relativa às paredes do canal do 

rotor, Vs. A velocidade radial (Vr) é obtida através da relação geométrica entre U e Vs. 

Denomina-se β o ângulo do rotor com respeito à direção tangencial. 

 

Figura A-2. Componente da velocidade absoluta no volume de controle. 
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A velocidade absoluta do fluido (V ) resulta da adição vetorial da velocidade relativa 

do fluido em relação ao rotor (Vs) e a velocidade tangencial ou periférica do rotor (U). Esta 

composição vetorial forma o triângulo de velocidades mostrado na Figura A-3. 

 

Figura A-3. Triângulo de velocidades. 

 

Considerando o escoamento do fluido na direção radial e desprezando a espessura 

da aleta: 

 l rq AV x   (A.4) 

onde 
lq  é a vazão do líquido, A é a área transversal do rotor em função da posição radial e a 

altura, 2A rh . 

 
2

l
r

q
V

rh
   (A.5) 

As seguintes relações podem ser obtidas do triângulo de velocidades. 

 
d

U r r
dt


    (A.6) 

 csc
2 sen

l
S r

q
V V

rh


 
    (A.7) 

 cot cot
2

l
S r

q
V V

rh
  


    (A.8) 

 cot
2

l
S

q
V U V r

rh
   


      (A.9) 

Aplicamos a equação considerando as regiões de entrada (1) e saída do fluido (2): 

      1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2SC A Az z z

r V VdA r V V dA r V V dA           (A.10) 

As integrais de área das seções de (1) e (2) podem ser resolvidas de maneira 

simplificada com as seguintes considerações: 
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 O produto vetorial  
z

r V  é um vetor que pode ser representado na forma 

escalar e independente da integral de área, já que estamos considerando 

velocidades uniformes na entrada e saída do rotor. 

 Da equação da conservação da massa sabemos que: 
A

VdA m   . 

onde fluxo de massa ( m ) é positivo (+) se o fluido está saindo do volume de 

controle e negativo (-) se o fluido esta entrando v.c. Desta forma. 

  1 1 1 1 1 1 1
1A z

r V V dA rV m     (A.11) 

  2 2 2 2 2 2 2
2A z

r V V dA r V m     (A.12) 

Com as considerações acima obtemos: 

    1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1 2A Az z

r V V dA r V V dA rV m r V m           (A.13) 

Introduzindo tal expressão na equação. da quantidade de movimento obtemos 

finalmente: 

  2 2 1 1eixoT r V rV m     (A.14) 

Também sabemos que o fluxo de massa é dado por m q , onde   é a massa 

específica do fluido e q  a vazão de líquido. Desta forma a representação escalar do 

momento em torno do eixo-z é dado como: 

  2 2 1 1eixoT r V rV q      (A.15) 

A potência apresenta a seguinte equação: 

  2 2 1 1eixoW T r V rV q        (A.16) 

Substituindo a Eq. (A.6), na Eq.(A.16), e mantendo os índices “1” para a entrada e 

“2” para a saída temos que: 

  2 2 1 1W U V U V q      (A.17) 

Para turbomáquinas existe também outra expressão para a potência definida como: 

 W gqH   (A.18) 

H é a altura teórica de elevação ou altura de carga teórica para número infinito de 

pás dado em metros de coluna de fluido. 
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Desta forma, a transferência de energia por unidade de massa se pode obter para 

uma turbomáquina conhecida como altura de carga teórica: 

  2 2 1 1

1W
H U V U V

qg g
 


     (A.19) 

Tal equação é conhecida como Equação de Euler (deduzida em 1754) para 

turbomáquinas. A equação é dada em metros de coluna de fluido e se conhece também 

como energia específica. Tal equação é válida para o caso de rotores radiais (centrífugos) 

axiais e semi-axiais. Independe também das características do tipo de fluido (líquido ou 

gás), do seu peso específico e não é afetada por efeitos de viscosidade do fluido. 

A.2    LEIS DE SIMILARIDADE 

Para uma bomba, com rotação N  e diâmetro D , que apresenta curvas 

características de altura - vazão, H q , rendimento – vazão, n q , e potência – vazão, 

W q . As novas curvas características, para a mesma bomba, quando se modifica a rotação 

para um valor 
2N  tal que 

2 1N N . Quando a bomba está operando num ponto x , como 

mostrado na Figura A-4, fornece uma altura manométrica 
xH  para uma vazão 

xq  e 

consome uma potência xW  com um rendimento 
xn . 

 

Figura A-4. Modificação da curva da altura-vazão em função da rotação. 

 

Quando trabalha numa rotação 
2N  maior que 

1N  se obtém pelas leis de similaridade 

um novo ponto que denominaremos 'x , com a nova vazão e altura que fornecerá a bomba: 
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 2
'

1

x x

N
q q

N

 
  

 
  (A.20) 

 

2

2
'

1

x x

N
H H

N

 
  

 

  (A.21) 

Na Figura A-4 mostra-se o ponto 'x . Aplicando o método a outros pontos podemos 

determinar a curva da bomba para a rotação 
2N . Da mesma forma pode-se determinar a 

potência consumida na nova rotação 
2N . 

 

3

2
'

1

x x

N
W W

N

 
  

 

  (A.22) 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DE INCERTEZAS 

EXPERIMENTAIS 

Erros estão sempre presentes nas análises experimentais, sendo classificados em 

dois tipos: erros fixos (ou sistemáticos), que se repetem para cada leitura e podem ser 

removidos através da calibração do instrumento, e o erro aleatório, o qual não é repetitivo e 

não pode ser removido, sendo originado por diversos fatores que pela própria natureza não 

são possíveis de serem controlados. O objetivo da análise de erro é estimar a incerteza 

aleatória esperada nos resultados experimentais. 

No experimento proposto, as variáveis respostas obtidas são a altura de elevação 

monofásica, posição, velocidade é diâmetro da bolha, coeficiente de arrasto e força de 

arrasto. Para analisar a influência dos erros nestes valores, é necessário em primeiro lugar 

estimar o intervalo de incerteza de cada variável medida, para em seguida analisar a 

propagação das incertezas nos resultados calculados. 

Pesquisas experimentais em mecânica dos fluidos geralmente são experimentos de 

amostragem simples, onde cada ponto medido é verificado uma única vez, ou no máximo 

algumas poucas vezes. A seguir, é apresentada a metodologia para a análise das incertezas 

por amostragem simples. Tendo a seguinte equação: 

 (medido)i i ix x x    (B.1) 

onde 
ix  é uma variável com incerteza conhecida 

ix . A incerteza de tem 95% de 

probabilidade de estar entre 
ix . O valor (medido)ix  representa a medida realizada, 

enquanto 
ix  representa 2s, onde s é o desvio padrão da população de possíveis medidas, 

das quais a única amostra (medido)ix  foi realizada. O desvio padrão da população s pode 

ser calculado a partir do desvio padrão da amostra S, obtido do experimento utilizando-se a 

distribuição de Student. 

Pedroso (1997) considerou que a melhor combinação de incertezas (
iu ) em relação 

às variáveis dependentes medidas (
ix ), propaga um erro (

Riu ) em um resultado genérico 

R , que será obtido através da seguinte relação: 

 i i

i

R
R x

x
 





  (B.2) 

Normalizando em R , temos a equação a seguir: 
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1i i i

i

i i i

R x xR R
x

R R x R x x

 


 
 

 
  (B.3) 

Logo: 

 
i i

i
R x

i

x R
u u

R x





  (B.4) 

Ao considerar as incertezas de todas as variáveis 
ix  em R , mostra-se que a melhor 

combinação das incertezas será dada por: 

 
1

1/2
22

1

1

...
n

n
R x x

n

xx R R
u u u

R x R x

    
       

      

  (B.5) 

A precisão dos instrumentos utilizados neste experimento está apresentada na 

Tabela B-1, obtida através do catálogo dos fabricantes. Deve-se ressaltar que a incerteza da 

medição aumenta quanto menor forem os valores lidos em relação ao fundo de escala. As 

precisões apresentadas na tabela são referências para a qualidade das medidas e não 

corresponde a toda a faixa de medição aplicada nos testes. 

Tabela B-1. Precisão dos instrumentos de medição. 

Instrumento Variável Precisão 

Sensor de Rotação u  0,002 s 

Medidor de vazão 

Coriolis 
qlu  0,2%  

Sensor de Pressão 

Diferencial 
pu  

0,065%  sobre fundo 

de escala (250 polg 

H2O) 

Sensor de Pressão 

Relativo 
peu  

0,2%  sobre fundo de 

escala (10 bar) 

Câmera camu  0,001 s 

 

B.1    ANÁLISE DE INCERTEZA PARA ESCOAMENTO MONOFÁSICO 
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Para o escoamento monofásico, a altura de elevação depende do diferencial de 

pressão entre a entrada e saída da bomba e da massa específica do líquido. 

 
l

p
H

g


   (B.6) 

 
0,00065*250

0,066%
247,222

p

p
u

p





  


  (B.7) 

Como a densidade é obtida do medidor de Coriolis, l qlu u   

      
1/2

1/22 2
2 20,066 0,2 0,2106%H p qlu u u

      
  

  (B.8) 

B.2    ANÁLISE DE INCERTEZA DA POSIÇÃO DA BOLHA 

Para obter os dados da posição, os dados obtidos em pixels foram levados a 

milímetros multiplicando por um escalar, da seguinte forma: 

 i ix X e    (B.9) 

onde 
iX  é o valor medido em pixels e tem uma precisão de 0,5iX pixels    e e  é o 

escalar. 

 
l m

e
L pixels

 ,  (B.10) 

onde l  é a distancia de referencia medida em milímetros e tem uma precisão de 

0,5 mml   , e L  é a distância de referência medida em pixels e tem uma precisão de 

0,5L pixels   .  

 
0,5

0,89%
55,92

lu     (B.11) 

 
0,5

0,085%
587,2

Lu     (B.12) 

  
1/2

2 2 0,89%e l Lu u u     (B.13) 

Como a precisão da posição é 0,5iX pixels   , então a incerteza da posição em 

milímetros é: 
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0,5

0,085%
587,2iXu     (B.14) 

  
1/2

2 2 0,89%
i ix X eu u u     (B.15) 

B.3    ANÁLISE DE INCERTEZA DA VELOCIDADE DA BOLHA 

A velocidade da bolha é função das coordenadas cartesianas: 

  
1/2

2 2

sb xb ybV V V    (B.16) 

As velocidades nas coordenadas cartesianas são função da posição e o tempo entre 

imagens: 

 
2 1

2 1

xb

x x m
V

t t s





  (B.17) 

 
0,001

0,05%
2ixu     (B.18) 

        
2 1 2 1

1/2
2 2 2 2

xbV x x t tu u u u u    
  

  (B.19) 

  
1/2

2 2 2 20,89 0,89 0,05 0,05 1,26%
xbVu        (B.20) 

Da mesma maneira é 1,26%
yb xbV Vu u  . 

  
1/2

2 2 1,78%
sb xb ybV V Vu u u     (B.21) 

B.4    ANÁLISE DE INCERTEZA DO COEFICIENTE DE ARRASTO 

O coeficiente de arrasto é função do diâmetro, deslocamento e velocidade relativa, e 

a densidade do líquido. 

 2

4

3
d

srell

P
C

s

d

V





  (B.22) 

O deslocamento da bolha entre dois pontos é obtido da seguinte maneira: 

  
0,5

2 2

x ys s s     (B.23) 
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 2 1xs x x    (B.24) 

    
2 1

1/2
2 2

xs x xu u u  
  

  (B.25) 

onde 
2 1

0,89%x xu u  . 

    
1/2

2 2
0,89 0,89 1,26%

xsu    
 

  (B.26) 

 2 1ys y y    (B.27) 

 
2 1

1,26%s su u    (B.28) 

 

0,5
22 22

x y

yx
s s s

ss
u u u

s s


       
        

            

  (B.29) 

 

0,5
2 2

2 2
2,094 0,19

1,26 1,26 1,25%
2,1 2,1

su

        
           

           

  (B.30) 

O diâmetro é obtido da seguinte maneira: 

Para obter o diâmetro da bolha, as distâncias obtidas em pixels foram levadas a 

milímetros multiplicando por um escalar, da seguinte forma: 

 i id D e    (B.31) 

onde 
iD  é o valor medido em pixels e tem uma precisão de 0,5iD pixels    e e  é o 

escalar. 

 
c m

e
C pixels

   (B.32) 

onde c  é o comprimento de referencia medida em milímetros e tem uma precisão de 

0,5 mmc   , e C  é o comprimento de referência medida em pixels e tem uma precisão 

de 0,5C pixels   .  

 
0,5

0,89%
55,92

cu     (B.33) 
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0,5

0,172%
291,54

Cu     (B.34) 

  
1/2

2 2 0,91%e c Cu u u     (B.35) 

Como a precisão da posição é 0,5iD pixels   , então a incerteza da posição em 

milímetros é: 

 
0,5

0,172%
291,54iDu     (B.36) 

  
1/2

2 2 0,93%
i id D eu u u     (B.37) 

A velocidade relativa, 
srelV , é função só da velocidade da bolha, 

sbV , então: 

1,78%
srel sbV Vu u  . 

A incerteza do Cd é da seguinte maneira: 

  
1/2

2
2 2 22

d l srelC d V su u u u u 
     
  

  (B.38) 

  
1/2

22 20,93 0,2 2*1,78 1,25 3,891%
dCu      

 
  (B.39) 

B.5    ANÁLISE DE INCERTEZA DA FORÇA DE ARRASTO 

A força de arrasto é função do Cd, densidade do líquido, diâmetro da bolha e a 

velocidade relativa. 

 
2 2

4

1

2
ld d sreldf C V



 
 
 

   (B.40) 

  
1/2

2
2 2 2 2

d d l srelf C d Vu u u u u
    
  

  (B.41) 

  
1/2

22 2 23,891 0,2 0,93 2*1,78 5,36%
df

u      
 

  (B.42) 

B.6    ANÁLISE DE INCERTEZA DO NÚMERO DE REYNOLDS 

 Re srelV
d


   (B.43) 
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1/2

2 2

Re sreld Vu u u      (B.44) 

 
1/2

2 2

Re 0,93 1,78 2%u     
  (B.45) 
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APÊNDICE C – OBTENÇÃO DOS PARAMETROS DA 

BOLHA E DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO 

C.1    OBTENÇÃO DAS POSIÇÕES DA BOLHA 

Para obter a posição da bolha com respeito ao centro do rotor, foi utilizado um 

programa de seguimento desenvolvido em MATLAB®. Mediante o programa obtemos as 

coordenadas da bolha em pixels e com centro na parte superior esquerda da imagem, ver 

Figura C-1. 

 

Figura C-1. Posição da bolha com respeito ao eixo da imagem, em pixels. 

 

Dois furos colocados em duas pás consecutivas do difusor, foram utilizados como 

furos referenciais, previamente foram medidas os dois furos com respeito ao centro da 

bomba, como mostrado na Figura C-2. A escala é obtida mediante a relação dos 

comprimentos em mm e pixels entre os dois furos de referência. 
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Figura C-2. Furos de referência. 

 

Uma vez obtido as posições em milímetros, deve-se trasladar o sistema de 

coordenadas, ou seja, levar ou eixo da imagem (coordenada M) a um novo eixo, para nosso 

caso corresponde ao eixo do rotor (coordenada O), como mostrado na Figura C-2. 

Para obter o eixo de coordenadas da imagem (coordenada M), com respeito a o eixo 

do rotor, são utilizadas as coordenadas de um dos furos. 

Na Figura C-2, o eixo da imagem, M, em milímetros é: 

 m=A-a (mm)e   (C.1) 

 n=B+b (mm)e   (C.2) 

Onde e  é a relação dos comprimentos em milímetros e pixels entre os furos referenciais. 

Após obter a posição do eixo da imagem com respeito ao centro da bomba, a 

posição das bolhas analisadas é obtida mediante a seguinte equação: 

Para uma bolha na posição (X,Y) em milímetros com respeito ao centro do rotor. 

 X=m+x' (mm)e   (C.3) 

 Y=n-y' (mm)e   (C.4) 
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onde (m,n) são as coordenadas do eixo da imagem com respeito ao centro do rotor, (x’,y’) 

são as coordenadas da bolha em pixels com respeito ao eixo da imagem, e e  é a escala. 

Com a Eq. (C.3) e Eq.(C.4), temos a posição da bolha em um sistema inercial, ou 

seja, desde um observador parado, com as posições podemos observar a bolha fazer um 

movimento curvo ascendente, ver Figura C-3. 

 

 

Figura C-3. Trajetória de uma bolha no sistema inercial. 

 

Para observar a trajetória da bolha em um canal parado, é necessário trasladar as 

posições a um sistema não inercial, para isso, apenas precisa-se modificar o ângulo da bolha 

e manter seu raio. 

O presente trabalho utilizou um canal referencial que representa o sistema de 

referência da trajetória da bolha, na qual a ponta da pá de sucção e juntado com a ponta da 

pá do difusor. 

A troca da coordenada angular da bolha, é realizado mediante a rotação da bomba e 

o tempo entre imagem. 

O ângulo de desfasamento,  , depende do tempo entre cada imagem consecutiva e 

da rotação da bomba, como segue: 

 
2

60
camN t


      (C.5) 
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onde N  é a rotação da bomba e 
camt  é o tempo entre duas imagens consecutivas e é igual a 

0,001 s. 

O ângulo de desfasamento entre duas imagens não consecutivas dependera de que 

tão afastado se encontre uma imagem de outra, o que nos chamaremos de passo de tempo, 

tp . 

 
2

60
t t camp p N t


        (C.6) 

onde   é o ângulo de desfasamento entre imagens não consecutivas.   

 

 

Figura C-4. Posição do canal com respeito a uma posição referencial. 

 

A Figura C-4 mostra um exemplo de cinco imagens não consecutivas, onde a 

imagem I155 é considerada a imagem referencial devido à posição da pá de sucção junto 

com a ponta da pá do difusor. Baseado na Figura C-4, temos os seguintes passos de tempo 

para cada imagem com respeito à imagem referencial. 

Tabela C-1. Passo de tempo. 

Imagem Pt 

143 12 

154 1 

155 0 

156 -1 

167 -12 
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O sinal vai depender de se a imagem é localizada antes ou depois da imagem 

referencial, como mostrado na Tabela C-1. 

Para uma rotação de 100 rpm, obtemos os seguintes ângulos de desfasamento em 

radianos: 

Tabela C-2. Ângulo de desfasamento por imagem. 

 

 

A nova coordenada angular da bolha é da seguinte maneira: 

 '      (C.7) 

onde   é a coordenada angular da bolha no sistema inercial. 

A posição da bolha no sistema não inercial teria a seguinte forma: (r,θ'). 

Transformando para o sistema de coordenadas cartesianas, a bolha teria uma trajetória 

quase paralela à pá do canal referencial, ver Figura C-5. 

 

Figura C-5. Trajetória da bolha no sistema não inercial. 

C.2    OBTENÇÃO DAS VELOCIDADES 

Imagem 
  

143 0,151 

154 0,013 

155 0 

156 -0,151 

167 -0,013 
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Baseado em duas posições consecutivas de uma bolha no sistema não inercial, as 

velocidades são calculadas com as equações a seguir: 

 
 2 1

x

cam

x x
V

t


   (C.8) 

 
 2 1

y

cam

y y
V

t


   (C.9) 

A velocidade da bolha seria obtida da seguinte forma: 

 2 2V Vb x yV     (C.10) 

C.3    OBTENÇÃO DO DIÂMETRO DA BOLHA 

O diâmetro da bolha foi obtido mediante o software comercial AUTOCAD®, da 

mesma maneira que foram obtidas as posições da bolha, foi utilizada a relação dos 

comprimentos em milímetros e pixels entre os furos referenciais. Assim o diâmetro da 

bolha é função do diâmetro em pixels e o escalar calculado. 

C.4    OBTENÇÃO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO E PRESSÃO ESTÁTICA  

As magnitudes da velocidade do líquido e pressão estática foram obtidas da 

simulação realizada no programa comercial ANSYS CFX. 

As posições da bolha foram inseridos no programa e por cada posição da bolha, 

foram obtidos a velocidade do líquido, (Vx,VY), e a pressão estática (P). 

Produto da turbulência e as forças que atuam na bolha, a velocidades do líquido e o 

gás apresentam pequenas diferencias em suas direções, devido a isso, a velocidade do 

líquido e projetado na linha de corrente do gás, ver Figura C-6. 

 

Figura C-6. Direção da velocidade do líquido e a velocidade da bolha. 
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 A diferença da velocidade da bolha, onde é necessário dois pontos para calcular sua 

magnitude, a velocidade do líquido é obtida da simulação em cada ponto, ver Figura C-6, 

devido a isso, é realizada uma média das projeções em cada linha de corrente da bolha. 

Para obter as projeções da velocidade do líquido, é utilizado o vetor unitário na 

linha de corrente, como mostrado na Figura C-7.  

 

Figura C-7. Vetor deslocamento e vetor unitário da linha de corrente da bolha. 

 

Da Figura C-7, o vetor deslocamento, (s ;s )x ys  , é obtido da seguinte equação: 

 c-axs    (C.11) 

 d-bys    (C.12) 

O vetor unitário: 

 x
x

s
u

s
   (C.13) 

 
y

y

s
u

s
   (C.14) 

onde 2 2

x ys s s  . 

Produto escalar de dois vetores. 

 . cosl lV u V u    (C.15) 

 ( ; ).( ; ) . . coslx ly x y lx x ly y lV V u u V u V u V u      (C.16) 

onde 1u  . 
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' cos . .l l lx x ly yV V V u V u     (C.17) 

Onde coslV   é a projeção da velocidade do líquido, como mostrado na Figura C-8 a 

seguir. 

 

Figura C-8. Projeção da velocidade do líquido. 
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APÊNDICE D – METODOLOGIA PARA A OBTENÇÂO 

DA CORRELAÇÃO DO COEFICIENTE DE ARRASTO 

O presente apêndice descreve a metodologia utilizada para a obtenção da correlação 

para o coeficiente de arrasto, processo discutido na seção 5.3.3, que venham a fornecer um 

método prático para o cálculo do coeficiente de arrasto no canal do rotor de uma bomba 

centrífuga para a faixa de números de Reynolds, diâmetro da bolha e rotação da bomba 

estudada.  

O desenvolvimento da proposta parte dos resultados obtidos na seção 5.3.2, onde 

mostraram que o coeficiente de arrasto é função do numero de Reynolds, diâmetro da bolha 

e a rotação da bomba. Devido a que na literatura, as correlações existentes mostram que o 

coeficiente de arrasto depende só do número de Reynolds. O presente trabalho desenvolveu 

uma nova correlação em função dos parâmetros mencionados. 

 
32 4

1 Re
cc c

dC c d N    (5.12) 

onde 1c , 2c , 3c  e 4c  são constantes, d   é o diâmetro adimensional /b rd d d  , N   é a 

rotação adimensional / nomN N N  . 

Através dos dados obtidos experimentalmente, é possível se determinar os valores 

das constantes 1c , 2c , 3c  e 4c  que proporcionam a melhor interpolação dos resultados 

experimentais, de acordo com um determinado critério. Para tal, assumiu-se no presente 

trabalho o método dos mínimos quadrados (Coleman e Steele, 1998), cujo desenvolvimento 

é mostrado a seguir. 

Primeiramente, é conveniente reescrever a Eq.(5.12), de modo à deixar a equação 

em função do termo logarítmico: 

 1 2 3 4log( ) log( ) log(Re) log( ) log( )dC c c c d c N       (D.1) 

A própria forma implícita da equação faz com que as variáveis a serem calculadas 

em função dos resultados experimentais sejam convenientemente alteradas. Da Eq. (D.1), 

por exemplo, pode-se escrever que: 

 
'

1 2 1 3 2 4 3Y c c X c X c X      (D.2) 
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onde, log( )dY C , 
'

1 1log( )c c , 1 log(Re)X  , 2 log( )X d  e 3 log( )X N . Não há 

prejuízo algum na forma final de Y , 1X , 2X , e 3X , pois os valores de dC , Re , d 

 e N   

são conhecidos no processo. Mediante a Eq. (D.2), conseguiu-se linearizar o problema, o 

que facilita o método.  

O método dos mínimos quadrados consiste em minimizar o quadrado do resíduo 

“Res” da Eq. (D.2), que é dado por: 

  
2

2 '

1 2 1 3 2 4 3i i i iRes Y c c X c X c X     
    (D.3) 

onde iY , 1iX , 2iX  e 3iX  correspondem aos valores de  Y , 1X , 2X , e 3X  para todas as 

combinações de ( dC , Re , d  , N  ) obtidas experimentalmente. O processo está ligado, 

portanto, a determinação das constantes 
'

1c , 2c , 3c  e 4c  que minimizam o valor da Eq. 

(D.3). 

Tomando-se as derivadas parciais de “Res” em relação à cada um das constantes e 

igualando-se o resultado à zero, encontram-se expressões para os pontos de mínimo de 

“Res” em função das constantes 
'

1c , 2c , 3c  e 4c : 

    
2

'

1 2 1 3 2 4 3'

1

2 1 0i i i i

Res
Y c c X c X c X

c


        
 

    

 
'

1 2 1 3 2 4 3i i i iY c c X c X c X           (D.4) 

    
2

'

1 2 1 3 2 4 3 1

2

2 0i i i i i

Res
Y c c X c X c X X

c


        
 

    

 
' 2

1 1 1 2 1 3 1 2 4 1 3i i i i i i i iY X c X c X c X X c X X           (D.5) 

    
2

'

1 2 1 3 2 4 3 2

3

2 0i i i i i

Res
Y c c X c X c X X

c


        
 

    

 
' 2

2 1 2 2 1 2 3 2 4 2 3i i i i i i i iY X c X c X X c X c X X           (D.6) 

    
2

'

1 2 1 3 2 4 3 3

4

2 0i i i i i

Res
Y c c X c X c X X

c


        
 

    

 
' 2

3 1 3 2 1 3 3 2 3 4 3i i i i i i i iY X c X c X X c X X c X           (D.7) 



 

133 

 

 

Com base nas equações (D.4), (D.5), (D.6) e (D.7), obteve-se, assim, um sistema 

formado por quatro equações e quatro variáveis, formando assim a seguinte matriz: 

  

 

'
1 2 3 1

2

1 1 2 1 3 1 12

2

2 1 2 2 3 2 23

2

3 1 3 2 3 3 34

(1) i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

X X X Yc

X X X X X X Y Xc

X X X X X X Y Xc

X X X X X X Y Xc

        
    

        
        
    

         

  (D.8) 

As somatórias da Eq. (D.8) são calculadas dos dados experimentais. A solução do 

sistema formado gera os valores de 
'

1c , 2c , 3c  e 4c . Esses valores são 
'

1 12,6724c  , 

2 2,0172c   , 3 2,9304c   e 4 1,9713c  . 

Como 
'

1 1log( )c c , então 
12

1 4,70327 10c   . 

Para minimizar o valor de 1c , a Eq. (5.12) é apresentada da seguinte forma. 

 

1,97132,9304

2,0172Re 1006481865.275 b
d

r nom

d N
C

d N

   
   

   

  (D.9) 

validas para 0,1 Re 600  , 0,5 1,6bd   e 100 220N  , que são as faixas de 

estudadas experimentalmente.  
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APÊNDICE E – TRAJETÓRIA DA BOLHA PARA 

DIFERENTES CONDIÇÕES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E-2. Trajetória das bolhas para 100 rpm e 20% acima do BEP. 
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Figura E-1. Trajetória das bolhas para 100 pm e 10% acima do BEP. 
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Figura E-3. Trajetória das bolhas para 110 rpm e 10% acima do BEP. 

 

 

Figura E-4. Trajetória das bolhas para 110 rpm e 20% acima do BEP. 
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Figura E-5. Trajetória das bolhas para 120 rpm e 10% acima do BEP. 

 

 

 

Figura E-6. Trajetória das bolhas para 120 rpm e 20% acima do BEP. 
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Figura E-7. Trajetória das bolhas para 120 rpm e 20% acima do BEP. 

 

 

 

Figura E-8. Trajetória das bolhas para 170 rpm e 10% acima do BEP. 
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Figura E-9. Trajetória das bolhas para 170 rpm e 20% acima do BEP. 

 

 

Figura E-10. Trajetória das bolhas para 220 rpm e 10% acima do BEP. 
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Figura E-11. Trajetória das bolhas para 170 rpm e 10% acima do BEP. 
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APÊNDICE F – VELOCIDADE DA BOLHA 

F.1   VELOCIDADE DA BOLHA PARA DIFERENTES VAZÕES DO LÍQUIDO 

 

Figura F-1. Comparação da velocidade da bolha para diferentes vazões a 100 

rpm. 
 

 

 

 

Figura F-2. Comparação da velocidade da bolha para diferentes vazões a 170 

rpm. 
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Figura F-3. Comparação da velocidade da bolha para diferentes vazões a 220 

rpm. 
 

F.2   VELOCIDADE DO GÁS PARA DIFERENTES DIÂMETROS DE BOLHA 

 

Figura F-4. Comparação da velocidade da bolha para diferentes diâmetros de bolha, a 

100 rpm no BEP. 
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Figura F-5. Comparação da velocidade da bolha para diferentes diâmetros de bolha, a 

170 rpm no BEP. 
 

 

 

Figura F-6. Comparação da velocidade da bolha para diferentes diâmetros de bolha, a 

220 rpm no BEP. 
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APÊNDICE G – COEFICIENTE DE ARRASTO PARA 

DIFERENTES CONDIÇÕES 

G.1   COEFICIENTE DE ARRASTO POR SUB-REGIÃO 

 

Figura G-1. Comparação do coeficiente de arrasto por sub-região, a 100 rpm e 10 e 

20% acima do BEP. 

 

Figura G-2. Comparação do coeficiente de arrasto por sub-região, a 110 rpm e 10 e 

20% acima do BEP. 

 

Figura G-3. Comparação do coeficiente de arrasto por sub-região, a 120 rpm e 10 e 

20% acima do BEP. 
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Figura G-4. Comparação do coeficiente de arrasto por sub-região, a 170 rpm e 10 e 

20% acima do BEP. 

 

Figura G-5. Comparação do coeficiente de arrasto por sub-região, a 220 rpm e 10 e 

20% acima do BEP. 

G.2   COEFICIENTE DE ARRASTO POR DIÂMETRO DA BOLHA 

 

Figura G-6. Comparação do coeficiente de arrasto por diâmetro da bolha, a 100 rpm e 

10 e 20% acima do BEP. 
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Figura G-7. Comparação do coeficiente de arrasto por diâmetro da bolha, a 110 rpm e 

10 e 20% acima do BEP. 
 

 

Figura G-8. Comparação do coeficiente de arrasto por diâmetro da bolha, a 120 rpm e 

10 e 20% acima do BEP. 
 

 

Figura G-9. Comparação do coeficiente de arrasto por diâmetro da bolha, a 170 rpm e 

10 e 20% acima do BEP. 
 



 

146 

 

 

Figura G-10. Comparação do coeficiente de arrasto por diâmetro da bolha, a 220 rpm 

e 10 e 20% acima do BEP. 
 


