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1. RESUMO 

 

 No Brasil, atualmente, cerca de 25% do petróleo produzido é considerado 

pesado, o que torna mais complexos os processos de produção e transporte devido 

à alta viscosidade do fluido. O Core Annular Flow (CAF) é um método de 

escoamento bifásico de óleo com anel de água e é empregado no transporte de 

óleos pesados visando reduzir os custos de bombeamento. 

 O presente trabalho teve por objetivo determinar experimentalmente a perda 

de carga de uma válvula de gaveta 100% aberta operando com fluxo bifásico água-

óleo.  

O estudo foi realizado em uma unidade experimental com duas bombas, uma 

para água e outra para óleo, acionadas por motores elétricos cujas rotações foram 

controladas por inversores de frequência; tubos de PVC transparente com diâmetro 

interno de 27 mm, um tanque de acrílico para água de 95 L, dois tanques de acrílico 

para armazenamento do óleo, um cilíndrico de 127 L e outro retangular de 75 L e um 

tanque de separação de 300 L. Utilizou-se água e um óleo viscoso com densidade 

igual a 0,94 g/ml e viscosidade de 3200 cP na temperatura de operação de 22 ºC, 

além de um manômetro de tubo em “U” invertido, um paquímetro para leitura dos 

resultados do manômetro e um pig maleável para a limpeza da linha. A válvula de 

gaveta foi colocada no trecho reto horizontal da tubulação e a diferença de pressão 

causada pela mesma foi medida com o manômetro de tubo em “U” para diversas 

combinações de vazão de água e óleo. 

De acordo com as curvas obtidas através dos experimentos e tendo em vista 

que a alta variação de pressão implica diretamente na energia gasta no projeto, ficou 

visível a economicidade do escoamento de fluidos viscosos com o método Core 

Annular Flow.  

 

Palavras-chave: Core Annular Flow, perda de carga, válvula de gaveta, óleos 

pesados, escoamento bifásico água-óleo. 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 No Brasil, atualmente, cerca de 25% do petróleo produzido é considerado 

pesado, o que torna mais complexos os processos de produção e transporte devido 

à alta viscosidade do fluido. A produção de poços com óleos altamente viscosos leva 

à crescente procura por tecnologias que aperfeiçoem o processo global de 

desenvolvimento desses campos. A técnica do Core Annular Flow é uma tecnologia 

de grande importância para o escoamento de óleos pesados, pois consiste no 

escoamento anular bifásico que se baseia no princípio natural da imiscibilidade de 

fluidos com diferentes densidades e viscosidades. O transporte de fluidos viscosos 

no CAF é feito por injeção de água, de forma a “lubrificar” o óleo e se estabelecer o 

escoamento anular óleo-água, que permite uma diminuição drástica da perda de 

carga associada à fricção (PRADA,1999), ou seja, injeta-se água na tubulação com 

o objetivo de se obter um padrão de escoamento anular, onde a água escoa como 

uma fase contínua envolvendo o núcleo de óleo. 

 Foram analisadas por Joseph, Chen e Renardy (1997), as diversas 

características dos padrões de escoamento apresentados em experimentos para 

tubulações horizontais decorrentes das variações de velocidade dos fluidos, 

conforme apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                           Fonte: JOSEPH, CHEN e RENARDY, 1997. 

 

Os padrões de escoamento apresentados foram classificados 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) Wavy Core Annular Flow, Core-Flow ou Bamboo Waves; h) 

Wavy Core Annular Flow com dispersão de bolhas; i) Dispersão de água em óleo.  

Figura 1 – Padrões de escoamento típicos para tubos horizontais para o 

escoamento de óleo/água 



 Por se tratarem de fluidos imiscíveis, de uma forma geral, a água tem uma 

tendência a permanecer nas paredes da tubulação e funcionar como um lubrificante 

para o óleo escoar, facilitando o comportamento do escoamento (PRADA, 1999) e 

evitando assim o contato deste com as paredes do duto. Com a utilização do CAF 

elimina-se a necessidade de constantes reaquecimentos dos fluidos ao longo do 

percurso ou a sua diluição com solventes, utilizados na redução da viscosidade do 

óleo, métodos que encarecem bastante a operação. Assim, a perda de carga gerada 

pelo atrito entre o fluido viscoso e a tubulação é reduzida significativamente, 

necessitando de menos potência para escoar o fluido, o que beneficia a viabilidade 

econômica do processo de transporte (LARANJEIRA, 2016). 

 Os pesquisadores Prada e Bannwart (2001), com estudos em tubos de 1” de 

diâmetro com dutos verticais para transporte de óleo à temperatura ambiente de 

laboratório,  apresentaram resultados de redução de até 1000 vezes a perda de 

carga se comparado ao mesmo transporte monofásico de óleo. 

 Bensakhria, Peysson e Antonini (2004) utilizaram óleo pesado e a água como 

lubrificante, alcançando uma redução de pressão de bombeamento de até 90% em 

comparação ao resultado obtido no mesmo experimento com a ausência de água.  

 Todo movimento dos fluidos, graças a não existência de fluidos ideais, estará 

associado à dissipação de energia por atrito, ocasionando perdas de cargas 

equivalentes às perdas de energia do fluido através do seu escoamento. 

Resistências à passagem do fluido dentro de uma rede de tubulações podem ser 

originadas pela redução da secção transversal do conduto ou instalação de 

equipamentos diversos, tais como placas de orifício, filtros, análogos e válvulas. Tais 

entraves são capazes de gerar perdas de carga, ou seja, pressões distintas a 

jusante e a montante de um trecho ou obstáculo, sendo esta pressão uma pressão 

diferencial (ALVES, 2014). Dentre os equipamentos mais utilizados na indústria que 

podem gerar perda de carga neste cenário destaca-se, entre outros, a válvula de 

gaveta.  

 A válvula de gaveta é de grande utilidade entre as válvulas manuais de 

bloqueio da indústria. Quando totalmente aberta, sua obstrução à passagem do fluxo 

é mínima, assim como a perda de carga na seção onde a válvula encontra-se. Caso 

contrário, se a válvula de gaveta estiver parcialmente aberta, provocará uma grande 

perda de carga, devido à geometria do obturador em formato de cunha (PEREIRA, 

2010). Esses experimentos e seus resultados são de extrema importância para 



estudo da técnica CAF e sua futura utilização na indústria de maneira plena e 

satisfatória. 

 

3. OBJETIVO 

 O presente trabalho teve por objetivo determinar experimentalmente a perda 

de carga provocada por uma válvula de gaveta 100% aberta no escoamento bifásico 

água-óleo pesado. 

 

4. METODOLOGIA 

 Apresenta-se na Figura 2 a unidade experimental empregada no presente 

estudo, a qual foi projetada e construída no Laboratório de Operações Unitárias da 

Universidade Santa Cecília. 

 

 

 

Unidade composta por: 1) Bomba de engrenagens de óleo; 2) Tanque de óleo em acrílico cilíndrico 

de 127 L; 3) Sistema de Inserção de PIG; 4) Tanque de acrílico retangular de óleo de 75 L; 5) Tanque 

de separação em acrílico de 300 L; 6) Cesta em acrílico com anéis Pall de 1 in; 7) Tanque de acrílico 

retangular de água de 95 L; 8) Rotâmetro; 9) Inversores de frequência; 10) Válvula de gaveta; 11) 

Duto de coleta do PIG; 12) Bomba regenerativa de água. No detalhe a configuração da instalação da 

válvula de gaveta estudada no sistema. 

Figura 2 – Unidade experimental para estudo da influência da relação das variáveis 

obtidas no core flow 



O estudo foi realizado em uma unidade experimental com duas bombas, uma 

para água e outra para óleo, acionadas por motores elétricos cujas rotações foram 

controladas por inversores de frequência; tubos de PVC transparente com diâmetro 

interno de 27 mm, um tanque de acrílico para água de 95 L, dois tanques de acrílico 

para armazenamento do óleo, um cilíndrico de 127 L e outro retangular de 75 L, um 

tanque de separação de 300 litros. Utilizou-se água e um óleo viscoso com 

densidade igual a 0,94 g/ml e viscosidade de 3200 cP para temperatura de operação 

de 22 ºC, além de um manômetro de tubo em “U” invertido, um paquímetro para 

leitura dos resultados do manômetro e um PIG maleável para a limpeza da linha. 

Para calibração do rotâmetro mediu-se a vazão volumétrica real da água para 

cada vazão lida no aparelho, de forma a obter-se posteriormente a relação entre 

essas duas grandezas. Da mesma forma foi feita a calibração do óleo relacionando 

a frequência do inversor que controlava a bomba de óleo com a vazão real de óleo 

bombeada. A partir desses dados foram geradas relações lineares as quais foram 

utilizadas para todos os cálculos posteriores de vazão (Figura 3). 

 

(A)          (B)  

 

Figura 3 – Curvas de Calibração (A) Água e (B) Óleo 

 

  

Na bancada experimental do CAF, a válvula de gaveta foi colocada na 

tubulação, no trecho reto horizontal e a diferença de pressão ou perda de carga 

causada pela mesma foi medida com um manômetro de tubo em “U” invertido 



conectado à bancada através de tubos flexíveis preenchidos com água para 

diversas combinações de água e óleo (Figura 4). A utilização da água teve por 

objetivo eliminar o ar da linha que poderia gerar erro de leitura por sua 

compressibilidade, além de evitar a contaminação do manômetro com o óleo. O 

esquema de medição da perda de carga na válvula de gaveta está representado na 

Figura 5. Ao final de cada análise, ciclos de água e passagem de PIG foram 

realizados até que a tubulação estivesse livre de eventuais resíduos de óleo 

acumulado nas paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Figura 4 – Manômetro de tubo em “U” invertido 

 

 

 

 



As combinações de água e óleo utilizadas para a determinação da perda de 

carga do escoamento bifásico estão assinaladas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Vazões de água e óleo utilizadas no CAF 

Ensaio Q água (m³/h) Q óleo (m³/h) Q total (m³/h) 

A15O3 

A15O6 

A15O9 

A15O12 

A15O15 

A15O18 

A13O3 

A13O6 

A13O9 

A13O12 

A13O15 

A13O18 

A11O3 

A11O6 

A11O9 

A11O12 

A11O15 

A11O18 

A9O3 

A9O6 

A9O9 

A9O12 

A9O15 

A9O18 

0,93 

0,93 

0,93 

0,93 

0,93 

0,93 

0,806 

0,806 

0,806 

0,806 

0,806 

0,806 

0,682 

0,682 

0,682 

0,682 

0,682 

0,682 

0,558 

0,558 

0,558 

0,558 

0,558 

0,558 

0,144 

0,288 

0,432 

0,576 

0,720 

0,864 

0,144 

0,288 

0,432 

0,576 

0,720 

0,864 

0,144 

0,244 

0,432 

0,576 

0,720 

0,864 

0,144 

0,288 

0,432 

0,576 

0,720 

0,864 

1,074 

1,218 

1,362 

1,506 

1,650 

1,794 

0,950 

1,094 

1,238 

1,382 

1,526 

1,670 

0,826 

0,970 

1,114 

1,258 

1,402 

1,546 

0,702 

0,846 

0,999 

1,134 

1,278 

1,422 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Definiram-se inicialmente para os experimentos as vazões de óleo e de água 

através dos inversores de frequência. O escoamento bifásico óleo-água percorreu a 

tubulação do equipamento, primeiramente, no trecho horizontal sem qualquer 

acessório na linha até alcançar o trecho onde a válvula gaveta estava inserida. 

Nesse mesmo trecho, um tubo reto foi previamente inserido, para descartar as 



perdas de carga referentes às válvulas de manutenção e as luvas presentes no 

intervalo de medição, a esse pequeno tubo reto foi dado o nome de branco. Para 

obtenção da perda de carga da válvula de gaveta isolada, foi necessária a medição 

da perda de energia no trecho branco e no conjunto válvula, esse esquema de 

medição está representado na Figura 5. O manômetro teve suas extremidades 

inseridas nas tomadas de pressão localizadas a montante e a jusante da válvula de 

gaveta e do branco (ausência de válvula), de forma que, a diferença de pressão para 

ambas as situações supracitadas foram compreendidas através da Equação 1 e da 

Equação 2, referentes à Figura 5. 

 

Figura 5 - Esquema de medição da perda de carga da válvula gaveta 

�� − �� = ��� + �����. � + �������� + �����. � + ��� (1) 

�� − �� = ��� + �����. � + �������� + �����. � + ���   (2) 

 

Em que: ℎ�� é a perda de carga do trecho reto da tubulação antes da válvula; 

ℎ�� é a perda de carga do trecho reto da tubulação depois da válvula; 

ℎ����. 1 é a perda de carga da válvula de esfera 1 para conexão da gaveta; 

ℎ����. 2 é a perda de carga da válvula de esfera 2 para conexão da gaveta; 

ℎ������� é a perda de carga da válvula de gaveta; 

ℎ������� é a perda de carga do trecho da tubulação onde a válvula de gaveta está inserida. 



A partir das Equações 3 e 4 obteve-se o resultado da perda de carga da 

válvula de gaveta isolada, considerando que a perda de carga no trecho “branco” 

tendia a zero. 

                                                                      

����çã� � − ����çã� � = �������� − ��������    (3) 

����çã� � − ����çã� � = �������� (4) 

 

 

6. RESULTADOS 

 Na Figura 6 foram representadas as curvas de perda de carga da válvula de 

gaveta do fluxo monofásico de água e do escoamento bifásico água-óleo. Conforme 

análise das curvas foi possível notar a proximidade da perda de carga do 

escoamento bifásico com a perda de carga da água pura, ou seja, o transporte de 

fluidos viscosos como o petróleo de alta densidade pode ser feito de maneira mais 

econômica, com custos que se aproximam com o transporte de água. Portanto, a 

partir da análise das curvas foi possível concluir que a perda de carga com o 

transporte no Core Annular Flow proporcionou uma redução drástica na perda de 

carga do óleo, a qual acarretará na redução dos custos de processo. 

 

 

Figura 6 – Curvas para perda de carga CAF e água pura 
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7. CONCLUSÕES FINAIS 

 De acordo com as curvas obtidas através dos experimentos, foi possível 

observar a proximidade das perdas de cargas do escoamento bifásico água-óleo no 

CAF e do fluxo de água pura, tornando o processo de transporte do óleo pesado 

quase tão econômico quanto o transporte de água. Tendo em vista que a alta 

variação de pressão implica diretamente na energia gasta no projeto, fica visível a 

economicidade do escoamento de fluidos viscosos com o método Core Annular 

Flow. O método, portanto, mostrou-se eficiente nas vazões utilizadas no 

experimento para o fim ao qual se destina. 
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