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1. RESUMO 

 

 Atualmente, bem como era praticado nos primórdios da indústria, fluidos 

detentores de alta viscosidade são transportados via dutos, sejam estes produtos 

finais de um processo, resíduos ou até mesmo matéria-prima. Em alguns casos, 

como é o que ocorre no setor de petróleo, esta característica de seus derivados tem 

efeito negativo nesta prática, pois o consumo de energia para exploração de um 

campo que possui óleo pesado (°API abaixo de 10) é altíssimo e pode inviabilizar 

financeiramente projetos de recuperação. Em busca de uma solução para este 

impasse, ao longo dos anos, novos estudos, tecnologias e técnicas de transporte 

são desenvolvidas procurando suplantar este desafio relacionado a viscosidade. 

Neste cenário, o método Core Annular Flow (CAF) vem chamando atenção devido a 

sua consistência. Seu propósito é transportar fluidos viscosos envoltos em anel de 

água, reduzindo assim o atrito com as paredes do duto, o que acarreta numa 

diminuição da perda de carga do sistema e diminuição da potência requerida pela 

bomba. 

 O objetivo deste projeto foi comparar os consumos energéticos do transporte 

tradicionalmente executado e da técnica Core Annular Flow. A unidade experimental 

foi composta por 3 tanques de tamanhos e volumes diferentes onde foram 

armazenados óleo (680 cP a 40°C), água e a mistura água/óleo resultante do 

processo. Estes tanques foram conectados através de, aproximadamente, 12 m de 

tubulação transparente em PVC de 1'' e duas bombas regenerativas de 1 e 2 hp que 

realizam o escoamento dos fluidos. Para determinar a vazão, foi coletada 

determinada quantidade de massa, em intervalos de tempo cronometrados em 

redundância, minimizando possíveis erros. Os ensaios foram efetuados em triplicata 

para verificação da reprodutibilidade e da repetitibilidade. Os dados obtidos 

permitiram observar um aumento de 133% de volume transportado de óleo, além de 

evidenciarem uma redução de 47% de consumo de energia no bombeamento, 

indicando a efetividade da técnica CAF para o transporte de óleos viscosos nas 

condições estudadas. 

 



2. INTRODUÇÃO: 

 

Operações que demandam transporte de fluidos detêm grande importância no 

dia-a-dia industrial, pelo fato de implicar substancialmente nos custos dos 

processos. O ramo do petróleo busca sempre investir em tecnologia e pesquisa 

acerca deste item, especialmente se o líquido em questão for um fluido de alta 

viscosidade, pois gera um gasto energético demasiado no bombeamento. 

Em 1904, Isaacs & Speed foram os precursores de estudos voltados para 

lubrificação com anel de água de fluxos de óleo, pretendiam estabilizar o fluxo de 

escoamento através da aceleração centrífuga criada pela rotação dos fluidos em 

contato com estrias helicoidais dispostas na parede interna do duto.  

No ano de 1916, Looman patenteou um método de transporte de óleo, em 

que este atravessava diversas porções de tubulações com represamento de água, 

que permitia diminuição do atrito através do colchão de água formado. 

Em meados de 1959, os modelos iniciais de perda de carga e fração 

volumétrica das fases no sistema líquido/líquido foram estudados por Russel e 

Charles (1959). 

Partindo do mesmo segmento, Joseph e Renardy (1997) e Bannwart (2001) 

também publicaram estudos ressaltando que o método Core Annular Flow é estável 

em uma faixa específica de velocidades, e gera perda de carga na mesma ordem de 

grandeza de um escoamento de água. 

O escoamento bifásico de ar e água também foi confrontado à técnica CAF, 

sendo alvo de estudo em duto vertical por Calvert e Williams em 1995. Ambos 

realizaram seus projetos individualmente, contudo obtiveram o mesmo resultado de 

que o padrão encontrado por eles poderia ser utilizado em sistema água e óleo, 

sendo feitas algumas adequações. 

Prada, em 1999, buscando se aprofundar no tema, constatou a existência de 

uma redução na perda de carga de 93 vezes, para um fluxo de óleo com viscosidade 

de 17,3 Pa.s. em padrão CAF. 



Joseph et al (1997) analisaram as variações de velocidade e pressão dos 

fluidos em escoamento horizontal, conforme os padrões apresentados na figura 1 e 

classificou-os como: a) Dispersão ou emulsão de óleo em água; b) Gotas alargadas 

ou esféricas de um fluido em outro; c) Intermitente; d) Intermitente; e) Estratificado; f) 

Anular ondulado; g) Bamboo; h) Ondulado, com dispersão de bolhas; i) Dispersão de 

água em óleo. 

 

Figura1: Mapeamento dos perfis de escoamento horizontal para água (branco) e óleo (preto) (Joseph 
et al, 1997) 

 

Todavia, uma grande barreira do estudo não foi superada, ou seja, a 

tendência do óleo aderir nas parede da tubulação, amplificando assim a perda de 

carga e acarretando na possibilidade de sustar o fluxo. Arney em 1993, seguidos por 

Ribeiro el.al. (1996) e Silva e Mohamed (2003) foram os estudiosos a buscar 

soluções para a problemática. A solução encontrada foi a utilização de materiais 

hidrofílicos e oleofóbicos como revestimento dos dutos. 

Apesar dos estudos e dedicação de pesquisadores, é notável a falta de dados 

e formulações do Core Annular Flow em literatura, principalmente por todos os 

trabalhos consultados se tratarem de situações ideais de CAF, ou seja, nos trechos 

imediatamente após a geração do mesmo. 

 



3. OBJETIVO: 

 

 O presente estudo teve como premissa evidenciar experimentalmente os 

ganhos energéticos e de vazão transportada, da técnica CAF em relação ao 

transporte monofásico comumente efetuado, em uma instalação com diversos 

acessórios de linha e mudança direcional. 

 

4. METODOLOGIA: 

 

 Para a execução do estudo, foi construído um equipamento (figura 2), que 

contemplou 3 tanques em acrílico, para armazenar os fluidos óleo, água e a mistura 

água/óleo com possibilidade de deter 75, 95 e 295 litros, respectivamente. Para 

conexão do sistema foi necessário o uso de cerca de 12 metros de tubulações com 

diâmetro de 1'' em PVC transparente. O projeto contou com 2 duas bombas 

regenerativas, uma de 1 hp para água e outra de 2 hp para óleo, ambas foram 

controladas por inversor de frequência, com o intuito de obter variações na rotação 

do motor. O perfil CAF foi obtido por uma carcaça injetora de água com quatro bicos 

de saída. 



Figura 2: Unidade experimental. A) Bomba regenerativa para óleo, da marca Ferrari modelo IDB; B) Motor WEG 22 
Plus de 2hp; C) Tanque de armazenamento de óleo; D) Tanque de separação água/óleo; E) Inversor de frequência; 
F) Tanque para armazenamento de água; G) Bomba regenerativa auxiliar, da marca KSB Hydrobloc modelo P - 
500; H) Motor WEG 22 Plus de 1hp; I) Rotâmetro da marca Blaster Controles modelo BLI - 7000; J) Lançador de 
pig; L) Injetor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

 5.1.) Medição da vazão de óleo: 

 A determinação da vazão de água foi realizada por um rotâmetro e a mistura 

se deu através da pesagem da coleta de determinada quantidade de massa de 

fluido transportado em um intervalo de tempo conhecido. Após separação das fases, 

a água foi retirada do recipiente e o óleo restante foi novamente pesado. Com o 

conhecimento da densidade dos fluidos, a vazão mássica foi transformada em 

volumétrica. Os equipamentos utilizados foram balança digital semianalítica com 

faixa de operação 0 a 4kg e precisão de 0,01g, além de cronômetro digital 

Instrutherm, modelo CD - 2800 com precisão de 0,01s.  

 

 



 5.2.) Medição da potência consumida pela bomba: 

 Com o propósito de calcular a potência consumida pelas bombas, foram 

coletadas a rotação do motor (tacômetro) e a força (dinamômetro) que este gerava 

na alavanca, acoplada no centro do motor em balanço (Eq. 1). A figura 3 exemplifica 

o procedimento. 

 

P = 2 .  𝜋 .  n .  F .  b          (1) 

 

Em que: 

P é a potência em Watts (W); 

n é a rotação do motor (rps); 

F é a força exercida pela alavanca (N); 

b é o braço da alavanca (m). 

 

 A potência consumida para o bombeamento de óleo puro é dada pela bomba 

de óleo, enquanto para o transporte bifásico é a soma das potências das bombas de 

óleo e água. 

 

Figura 3: Instalação do dinamômetro para coleta da força exercida pelo motor em balanço 

 



6. RESULTADOS: 

 

 6.1.) Consumo energético: 

 Com o intuito de expor a economia energética na atividade dissertada, foi 

apurada a energia consumida por litro de óleo bombeado, dividindo-se a potência 

consumida pelo motor da bomba principal (para o método tradicional) ou pelos 

motores das duas bombas (para CAF) pela vazão do óleo escoado em cada ensaio 

(Eq. 2 e 3). 

 

E óleo Trad. =
𝑃𝑜𝑡𝐵 .𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝑄ó𝑙𝑒𝑜  𝑇𝑟𝑎𝑑 .
        (2) 

 

E CAF =
𝑃𝑜𝑡𝐵 .𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 +𝑃𝑜𝑡𝐵.𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟

𝑄ó𝑙𝑒𝑜  𝐶𝐴𝐹
        (3) 

 

 Com os resultados obtidos, foi possível construir o gráfico da figura 4, que 

relaciona a energia consumida nos dois casos testados. 

 

Figura 4: Comparativo da potência consumida por unidade de óleo transportado segundo o 
bombeamento de óleo puro e óleo lubrificado com anel de água (CAF) 



 A coluna marrom representa a energia consumida pelo método convencional 

de transporte, as demais colunas destacam o consumo para os diversos pontos de 

CAF testados. Visando determinar a redução média do consumo energético na 

utilização da técnica CAF, foi utilizada a reta tracejada branca que projeta as médias 

dos pontos de CAF (Eq. 4). 

 

𝛥𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (%)  =  
Ē ó𝑙𝑒𝑜  𝑇𝑟𝑎𝑑 .− Ē 𝐶𝐴𝐹

Ē ó𝑙𝑒𝑜  𝑇𝑟𝑎𝑑 .
 . 100      (4) 

 

 Foi obtida uma redução média da energia requerida de 46%, para os ensaios 

com a bomba principal a 2400 rpm, e de 48%, para os ensaios com a bomba a 1800 

rpm.  

 Desta forma, ficou evidente a redução no consumo de energia em torno de 

47%, assegurando a competência do método e sugerindo possibilidade de dar 

continuidade ao desenvolvimento tecnológico. 

 

 6.2.) Vazão de óleo transportado: 

Durante os experimentos foi possível notar a existência de aumento 

significativo na vazão de óleo conduzido pelo método CAF, em relação ao 

transporte, de óleo puro. Na figura 5 há o comparativo entre duas rotações: 2400 

rpm (fileira de trás) e 1800 rpm (fileira da frente), ilustrando tal ganho de vazão, que 

por sua vez foi calculado (Eq. 5). 

 

ΔQóleo % =
 𝑄ó𝑙𝑒𝑜  𝐶𝐴𝐹−𝑄ó𝑙𝑒𝑜  𝑇𝑟𝑎𝑑 . 

𝑄ó𝑙𝑒𝑜  𝑇𝑟𝑎𝑑 .
 . 100      (5) 

 

Foi possível observar que a vazão de óleo mais que dobrou para todos os 

ensaios em CAF, para ambas rotações empregadas na pesquisa; portanto, o 

escoamento de óleo fazendo uso da técnica de Core Annular Flow foi superior ao 

dobro da vazão alcançada no escoamento tradicional, apenas óleo transportado pela 

tubulação. O ganho de vazão médio para os resultados com a bomba na rotação de 

2400 rpm foi de 136% e na rotação de 1800 rpm foi 130%. 



 

Figura 5: Ganhos percentuais de vazão de óleo com a aplicação da técnica CAF 

 

7. CONCLUSÃO: 

 

 A partir dos resultados apresentados, foi possível concluir que o método de 

transporte Core Annular Flow obteve êxito no escoamento de fluidos de alta 

viscosidade, apresentando diminuição cerca de 50% no consumo de energia para tal 

trabalho. Foi possível observar também que, mesmo transportando água no duto por 

meio do CAF, a porção de óleo movimentada para o mesmo gasto energético foi em 

torno de 133% maior em relação ao método tradicional.  
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