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RESUMO 

O Fenômeno de cavitação pode ser descrito como sendo a formação de bolhas de vapor em 
um escoamento originalmente em meio líquido, sendo a mudança de fase ocasionada a 
temperatura constante e pela queda de pressão local, gerada pelas condições do escoamento. 
Turbomáquinas como bombas centrífugas sofrem com a perda de desempenho e degradação 
de sua vida útil ocasionada pela cavitação. Sob o ponto de vista analítico, o fenômeno de 
cavitação mostra-se complexo, trazendo grandes desafios físicos e de modelagem numérica. A 
utilização de ferramentas de CFD (“Computational Fluid Dynamics”) ou Dinâmica de Fluidos 
Computacional tem sido amplamente utilizada de maneira a se obter melhores resultados em 
projetos e desenvolvimentos na área de turbomáquinas. Com uso de ferramentas de CFD é 
possível ter uma previsão dos locais passíveis de cavitação a partir de dados sobre o campo de 
pressão, já que, a cavitação está diretamente ligada ao valor da pressão de vapor do fluido na 
temperatura de escoamento, tornando possível agregar melhorias no projeto do equipamento a 
fim de se evitar ou minimizar o fenômeno, sem a utilização de métodos experimentais de 
difícil acesso e alto custo. Este trabalho de dissertação tem como objetivo apresentar a 
modelagem do fenômeno de cavitação bifásico em um rotor de bomba centrífuga a partir do 
uso da dinâmica dos fluidos computacional com a utilização do software comercial ANSYS 
CFX, sendo o líquido em escoamento, água em regime permanente e turbulento em um 
modelo multifásico homogêneo com a aplicação do modelo de cavitação de Rayleigh-Plesset, 
passando pela validação prévia um bocal de injeção para posterior modelagem no rotor. 
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ABSTRACT 

The Phenomenon of cavitation can be described as the vapor bubbles formation in an 

originally liquid flow. This change of phase is carried through at constant temperature and 

local drop pressure, generated by flow conditions. Turbo machines like centrifugal pumps 

suffer with loss of performance, degradation of its useful life caused by the cavitation. Under 

the analytical point of view the cavitation phenomenon is very complex, bringing great 

physical and numerical modeling challenges. The use of tools like CFD (Computational Fluid 

Dynamics) has been widely used in a manner to get better results on engineering projects and 

developments towards turbo machines. With the use of CFD tools it is possible to have a 

forecast about the cavitation places looking for the pressure field, since the cavitation has a 

direct relation with the vapor pressure at the flow temperature, becoming possible to add 

improvements in the project of the equipment in order to prevent or to minimize the 

henomenon, without the use of experimental methods that in most cases show high cost. The 

objective of this present work is to present the two-phase cavitation modeling in an impeller 

of centrifugal pump with the use of computational fluid dynamics on commercial code 

ANSYS CFX, with water on steady state turbulent flow in a multiphase homogeneous 

application, using the Rayleigh-Plesset cavitation model. A preliminary validation on 

injection nozzle was done for subsequent modeling on impeller. 

Keywords: Cavitation, Centrifugal Pump, CFD 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Mais e mais condições extremas de operação são necessárias para os equipamentos 

que operam em áreas industriais. O atendimento a uma grande faixa operacional, alto 

desempenho, confiabilidade e flexibilidade são itens necessários em várias áreas em 

diferentes tipos de aplicações. 

Avaliar o desempenho de equipamentos é uma atitude necessária para aplicações e 

empresas que desejam ter alta competitividade, levando a refletir sobre maneiras de se 

melhorar condições de projeto e operação. O uso de ferramentas de Dinâmica dos Fluidos 

Computacional (que será intitulada neste trabalho como CFD, abreviação de “computational 

fluid dynamics”) como apresentado por Yedidiah (2008) mostra que é possível explorar tais 

condições, como por exemplo, a previsão do fenômeno de cavitação. Este trabalho irá mostrar 

a modelagem do fenômeno de cavitação bifásica em um rotor de bomba centrífuga, 

especificamente em uma bomba centrífuga radial de sucção simples, com um único estágio 

(estágio único ou rotor único) sendo água o fluido bombeado. 

Vários trabalhos relacionados ao tema de modelagem em Turbomáquinas com o uso 

de ferramentas CFD foram publicados. Zhou et al (2003), Asuaje et al (2005), Wongwise et al 

(2009), Yang et al (2011) e Dribssa et al (2011) mostram a modelagem numérica de 

escoamento em bombas centrífugas utilizando-se de códigos CFD, no entanto, poucos estudos 

tais como apresentados por Bakir et al. (2004), Zwart (2004) e Delgosha et al.(2004) levaram 

em conta o desenvolvimento do fenômeno de cavitação. 

Neste capítulo serão apresentados os seguintes itens: introdução a turbomáquinas e 

seus comportamentos, introdução às bombas centrífugas, o fenômeno de cavitação, descrição, 

objetivos da dissertação e descrição dos capítulos posteriores.  
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1.1 Turbomáquinas 

 

“Podemos denominar Turbomáquinas como sendo máquinas que transferem energia 

para um fluido ou recebem energia de um fluido em escoamento, a partir de ação dinâmica de 

uma ou mais palhetas que formam um rotor (impelidor).” (DIXON,1998, p.1) 

 As turbomáquinas podem ser divididas em duas categorias principais em termos de 

energia: aquelas que cedem energia ao fluido (consomem energia) e aquelas que recebem 

energia do fluido (produz energia). Na primeira categoria podemos incluir bombas 

(turbomáquinas hidráulicas), compressores e ventiladores. Já na segunda categoria estão 

incluídas, turbinas hidráulicas, turbinas a vapor, turbinas a gás e turbinas eólicas. 

(SCHOBEIRI,2005) 

Tendo em vista o tipo de energia, podemos também classificar as turbomáquinas em 

maquinas térmicas e máquinas hidráulicas. A Figura 1 ilustra as principais classificações de 

turbomáquinas, sendo máquinas hidráulicas aquelas em que a troca de energia ocorre sem 

mudança expressiva na densidade, sendo diferente do caso de máquinas térmicas em que a 

propriedade da densidade não é considerada constante. Este fato deve-se a consideração de 

incompressibilidade do fluidos no estado líquido (hidráulico).  

 

 

As Turbomáquinas são também categorizadas de acordo com a natureza do trajeto do 

fluxo no seu interior (através do rotor). Quando esse trajeto é completamente paralelo à linha 

Figura 1: Classificação de turbomáquinas 
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central de rotação, denominamos como máquina de fluxo axial. (DIXON,1998). A Figura 2 

apresenta sentidos de fluxos em diferentes tipos de turbomáquinas. 

 

 

 

“A natureza do trajeto do fluxo esta relacionada com a forma do rotor, e esta ligada 

diretamente a partir das definições de dois números adimensionais de similaridades entre 

turbomáquinas, que são: diâmetro específico sD  e velocidade específica sqn :” (ASUAJE, 

2003, p.2) 

 

                                                  

3/4( . )n
s

n

g H
D D

q
=                                           (1)  

 

         

 

                                                      

Figura 2: Escoamentos típicos: a) Centrífugo, b) Misto, c)Bulbo, d) Axial 
Fonte: Turton, R. K. 1995, p. 2 
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Ou em termos de rotação:  

                                      
3/4( )
n

sq

n

q
n N

H
=

                                                  (2)                                     

sendo nH  a altura manométrica nominal, nq  vazão nominal, g  aceleração da 

gravidade, D  o diâmetro do rotor e N  a rotação.  

A velocidade específica é proporcional ao fluxo e inversamente proporcional à altura. 

Geralmente, as máquinas centrífugas serão caracterizadas por baixas velocidades específicas, 

enquanto as máquinas axiais são associadas a grandes valores de sqn .  

Ao concentrar nas mudanças sofridas pelo fluido ao passar do ponto 1 para o ponto 2 

(Figura 3 ) em um volume de controle, as turbomáquinas operam de maneira semelhante, 

ficando somente a transferência de energia do fluido para o equipamento ou a transferência de 

energia do equipamento para o fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Máquina de fluxo radial adaptado de. 
Fonte: Turton, R. K., 1995, p. 2 

Carcaça Sucção 

Roto
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1.2 Turbobombas 

 

O deslocamento de líquidos de um lugar para outro mostra-se de suma importância em 

diversas áreas e aplicações. Seja no meio industrial, residencial ou até mesmo em veículos e 

aeronaves, o bombeamento de líquidos se faz presente, proporcionando elevação de pressão e 

escoamento em atendimento a certos processos. Para este fim utiliza-se de máquinas de 

interação dinâmica, denominadas turbo bombas.  

Turbobombas de interação dinâmica como bombas centrífugas são equipamentos cuja 

energia transferida ao fluido é proveniente da rotação de um ou mais rotores (impelidores) 

com um número específico de pás (MATTTOS, DE FALCO, 1998).  

As bombas centrífugas como representada na Figura 4 realizam o trabalho de 

transferência de energia a partir da transformação da energia cinética em energia potencial na 

forma de aumento de pressão.  

“Bomba Centrífuga é uma máquina rotativa em que a vazão e pressão são geradas 

dinamicamente.” (KARASSIK, et al, 2001, p.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Bomba Centrífuga em corte, com seus principais elementos. 
Fonte: Adaptado de Karassik, I., et al, 2001, p. 2.98 
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O funcionamento de uma bomba centrífuga está centrado na criação de uma zona de 

baixa pressão e uma zona de alta pressão, a partir da ação mecânica da potência de entrada, 

sendo o efeito do crescimento da energia de bombeamento, governado pela primeira lei da 

termodinâmica.  

A realização desta energia em termos de crescimento da pressão na bomba ou altura 

manométrica envolve as perdas de energia e a segunda lei da termodinâmica (KARASSIK, et 

al, 2001). 

Escoamentos de líquidos e mistura de líquido e gases através de uma bomba 

centrífuga, podem ser considerados essencialmente adiabáticos e a transferência de calor pode 

ser negligenciada quando comparada às outras formas de energia envolvidas. 

Embora o fornecimento de energia para o fluido seja a partir da rotação das pás do 

rotor e tenha caráter inerentemente de regime não permanente, o fluxo através do volume de 

controle envolvendo a bomba é essencialmente constante e a primeira lei da termodinâmica 

pode ser expressa sob a forma adiabática com a equação da energia para regime permanente. 

A Figura 5 representa o fluxo de energia dentro de um dado volume de controle. 

 

 

inQ&

 

inm&
 

inW&
outm&

 

outW&

 

outQ&

 

Figura 5: Representação de fluxo de energia dentro de um volume 
de controle. 
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A equação da energia se reduz: (Para acesso ao equacionamento completo ver 

ANEXO 1.) 

2 2

. .
2 2
in out

in in in out out out

V V
p v gZ p v gZ+ + = + +           Equação de Bernouilli         (3) 

Portando, pode-se considerar que a equação de Bernouilli é um caso particular do 

princípio da conservação da energia em um dado volume de controle. 

Sendo 
dm

dV
ρ = , portanto, 

dm
dV

ρ
=  e pode-se expressar a equação de Bernouilli da seguinte 

forma: 

2 2

. . . . .
2 2

in in out out
in in in in out out out out

in out

p V p V
dm dm dm gZ dm dm dm gZ

ρ ρ
+ + = + +   (4) 

Partindo da hipótese de fluido incompressível tem-se: in outρ ρ=  e in outdm dm=  

                                  

2 2

2 2
in in out out

in out

p V p V
gZ gZ

ρ ρ
+ + = + +                           (5) 

Sendo 
γ

ρ =
g
 e dividindo toda a equação anterior por g , tem-se: 

                           

2 2

2 2
in in out out

in out

p V p V
Z Z

g gγ γ
+ + = + +                                   (6)    

Em forma de altura manométrica H  (carga de pressão) pode ser escrita como: 

                             

2 2

2 2
in out

in in out out

V V
H Z H Z

g g
+ + = + +                                (7) 
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1.2.2. Conversão de Energia em Bombas Centrífugas 

 

Uma representação tridimensional do fluxo em um rotor permite que a transferência de 

energia através do rotor seja calculada a partir do teorema do momento de escoamento 

(Equação de Euler) com a adição do estudo dos diagramas de velocidades ou triângulos das 

velocidades de entrada e saída, ilustrados na Figura 6. 

 

 

 

Componentes da velocidade absoluta em um dado ponto: 

W= velocidade axial (paralela ao eixo) 

Vm= velocidade radial (perpendicular ao eixo) 

U= velocidade tangencial 

Sendo que a variação das componentes da velocidade absoluta W (W2- W1) e Vm 

(Vm2-Vm1) não são relacionadas ao torque, e as mesmas ocasionam empuxo axial a ser 

absorvidos pelos mancais de escora e empuxo radial a ser absorvido pelos mancais radiais 

respectivamente.  

Figura 6: Diagrama de velocidades ( índices  : 1 = entrada e 
2 = saída) 
Fonte: Karassik et al., 2001, pg 2.13. 
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Já a variação da componente tangencial U (U2-U1) está relacionada com o torque da 

bomba pela extensão da segunda lei de Newton (variação do momento da quantidade de 

movimento relacionada às forças aplicadas). 

Sendo   U rω= , r  é o raio do circulo descrito pelo ponto em estudo e ω  a 

velocidade angular.  

Da segunda Lei de Newton tem-se que a força resultante em uma partícula é igual a 

razão do tempo de mudança do seu momento linear p
r
 em um sistema de referencia inercial: 

dp d(m.v)
                                                    F                                          (8) 

dt dt
                                                                ou

         F m.a F (

= =

= → =∆

r r
r

considerando m=cte pode-se retirar a massa

        da derivada

m.v)

dv
                                                 F m. F m. v                                (9)

dt

→

= → = ∆

 

           Sendo o torque definido como T força x distância= , pode-se descrever: 

                                                       ( )= ∆T mVr                                             (10)  

            Considerando a velocidade iV U Vu= =  (a única diretamente relacionada com o 

torque). 

           Considerando regime permanente (m=constante), tem-se: 

                                               2 2 1 1( . . )T m Vu r Vu r= −                                         (11)  

           Sendo E a taxa de transferência de energia (potencia):  

                                         2 2 1 1. ( . . ).E T m Vu r Vu rω ω= = −&                                (12) 

          U rω=  e dividindo a equação (12) pela massa m é obtida a carga manométrica H, 

concebida pelo conjunto rotor/bomba. 
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                                                  2 2 1 1( . )H U Vu U Vu= −                                     (13) 

          Dividindo-se pela constante cg  tem-se:  

                                     
2 2 1 1( . ) .

[ ]
c

U Vu U Vu kgf m
H

g kg

−
=                                 (14) 

          Realizando uma análise dos triângulos de velocidades (Figura 7) com relação à 

curvatura β  das pás do rotor, a figura abaixo possibilita uma comparação com três 

possibilidades de curvatura das pás. 

 

 

 

 

0
2 90β < : Conhecido como rotor de pás voltadas para trás (contrário ao sentido de rotação). 

0
2 90β = : Conhecido como rotor de pás radiais ou retas. 

0
2 90β > : Conhecido como rotor de pás voltadas para frente (voltadas no sentido de rotação). 

Figura 7: Disposição dos triângulos de velocidades na 
entrada e saída de um rotor de uma bomba centrífuga. 
Fonte: Mattos et al., 1998, pg 120. 
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Sendo rV  a velocidade relativa, onde se tem a sua direção, resultante da velocidade absoluta 

do fluido V  e da velocidade tangencial do rotor U .  

           A orientação das velocidades relativas na entrada e na saída do rotor está alinhada com 

os ângulos físicos de entrada e saída das pás do rotor  1β  e 2β  respectivamente. 

           Sendo a velocidade 1Vu ≠ 0 quando do uso de pás guias na região de entrada (que 

alteram a direção natural do fluxo), sem o uso de pás guias na entrada, a velocidade absoluta 

está orientada de forma axial e radial, não existindo a componente tangencial, portanto para  

caso  sem pás guias considera-se 1Vu = 0. 

           Tendo no caso específico (grande maioria dos casos) 1Vu = 0, tem-se: 

                                                     
2 2( . )

c

U Vu
H

g
=                                            (15) 

            Sob o ponto de vista do triângulo de velocidades 2 2 2 2cotmVu U V β= − , portanto: 

                                        

2
2 2 22 . .cot( )

( )m

c c

U VU
H

g g

β
= −                                  (16) 

E no caso  1Vu ≠ 0: 

                   

2 2
2 2 2 1 1 12 1. .cot . .cot( ) ( )

( ) ( )m m

c c c c

U V U VU U
H

g g g g

β β
= − − −              (17) 

            Em termos de vazão volumétrica para o caso 1Vu = 0, tem-se: 

                                           

2
2 2 2

2

( ) . .cot
( )

.c c

U U Q
H

g g S

β
= −                                 (18) 

           Podendo ser expresso como: 
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2 2
2 2 2 1 1 1

2 1

( ) . .cot ( ) . .cot
( ) ( )

. .c c c c

U U Q U U Q
H

g g S g g S

β β
= − − −               (19) 

De uma forma geral a finalidade das pás em rotor tem como ponto principal a 

realização da variação da velocidade (saída X entrada). Sob o ponto de vista do conjunto de 

pás de um rotor é possível verificar que existe uma formação de vários canais conforme 

apresentado na Figura 8 abaixo. 

 

 

            Para se trazer a altura manométrica às condição reais ( r
H ), a compreensão do 

fenômeno conhecido como escorregamento é de suma importância. O escorregamento ocorre 

com inércia das partículas tendendo manter a sua orientação com relação ao eixo fixo. Com 

isso ocorrem movimentos circulatórios dentro do canal, isto faz com que: 

           O fluido sai com um ângulo 2ϕ , menor que o ângulo de saída do rotor 2β . O efeito 

deste escorregamento acarreta uma redução no valor da velocidade 2Vu , reduzindo a altura 

manométrica. 

A carga manométrica realmente fornecida ao fluido pode ser descrita da seguinte 

forma: 

                                                 . . .η ς η= =
r h i h E

H H H                                (20) 

Figura 8: Rotor semi-aberto (3 pás, 3 
canais) 
Fonte: Karassik et al., 2001, pg 2.1.1.7. 
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          Sendo  E
H  a carga de Euler (obtida pela Equação de Euler representada por H ), i

H  

a carga desenvolvida pelo rotor, tendo em vista que o rotor é solicitado para obter a carga de 

Euler diminuída pelos fatores de escorregamento Eς  e da velocidade radial não uniforme 

ck que são condensados na equação (20) como sendo: .E ckς ς=  onde ηh  é o rendimento 

ou eficiência hidráulica. 

          “A carga realmente fornecida ao fluido r
H é menor que a carga ideal devido às perdas 

por atrito do líquido e turbulências, que são consideradas em conjunto, através da eficiência 

hidráulica ηh .” (MATTTOS, DE FALCO, 1998, p.125) 

Para a determinação da curva da potência absorvida pelo fluido outras perdas como 

rendimento volumétrico ηv e rendimento mecânico ηm  devem ser consideradas além do 

rendimento hidráulico ηh . 

Rendimento volumétrico decorre pelo fato da existência de recirculação interna 

(escoamento de parte da vazão da região de descarga para a região de sucção, de menor 

pressão). 

                                                
real

v

real recirculação

Q

Q Q
η =

+                                          (21) 

O rendimento mecânico é proveniente do atrito do disco do rotor com o fluido da 

recirculação interna (lateralmente a carcaça), que é função da rotação, diâmetro do rotor, 

constante obtida experimentalmente e também a partir das perdas por atrito de mancais e 

rolamentos que podem variar de 1% a 5% de perdas.  

           Portando pode-se descrever a eficiência global η  como sendo: 

                                                     . .h m vη η η η=                                              (22) 
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ou 

                                                    
fluidoN

N
η =                                              (23) 

            Sendo fluido
N  a potência útil cedida ao fluido. A mesma pode ser descrita como: 

                                               . . .= =
fluido r

N m H Q Hρ                                    (24)   

            Ou em termos de energia por peso: 

                                                     . .fluido rN Q Hγ=                                        (25) 

            Portanto a potência absorvida por uma bomba centrífuga radial N  é representada 

por: 

                                        

. . . .

. .
= =r r

h v m

Q H Q H
N

ρ ρ

η η η η                                  (26) 

Em termos de energia por peso: 

                                       

. . . .

. .
= =r r

h v m

Q H Q H
N

γ γ

η η η η                                    (27) 

ou 

                                                 

. .

.75
= r

Q H
N

γ

η                                              (28) 

   N em [CV] , Q   em [m3/s],  γ em [kgf/m3 ] e r
H em metros [m]. 

A Figura 9 representa a forma típica da curva características de uma bomba centrífuga 

radial, em termos de altura manométrica H (“Head”) e vazão Q. 
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A Figura 10 representa a curva característica de uma bomba centrífuga radial (na cor 

vermelha) quando operando em condições de cavitação (formação e colapso de bolhas de 

vapor no meio líquido por ter atingido valores de pressão igual ou inferior a pressão de vapor 

do fluido bombeado), mostrando uma perda significativa de altura manométrica e 

consequentemente pressão de descarga para uma dada vazão constante.  

Segundo (ROSS, 1992) O método mais comumente utilizado para determinar as 

características de cavitação de uma bomba centrífuga é feito mantendo-se a velocidade e 

vazão constantes reduzindo a pressão de sucção. Isso irá produzir uma queda na altura 

manométrica quando atingido valores de pressão igual ou inferior a pressão de vapor do 

líquido bombeado, conforme mostrado na Figura 10, indicando uma condição sob a qual o 

desempenho da bomba é prejudicado. 

 

Figura 9: Curva características típicas de uma bomba 
centrífuga em condição normal de operação.  
Fonte: Adaptado de Ross et al, 1992, p.89. 
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Para a realização da tarefa de deslocamento de fluidos com eficiência e segurança a 

bomba centrífuga deve operar nas chamadas regiões de alta eficiência e estabilidade 

hidráulica (região de sua curva característica cujo equipamento opera em condições estáveis). 

A operação em regiões instáveis reduz drasticamente o desempenho de uma bomba 

centrífuga e limita sua operação. A operação em regiões ou condições de instabilidade 

acarreta em danos severos ao longo do tempo e baixa eficiência (perda de energia), sejam às 

instalações ou equipamentos. Fenômenos de instabilidades hidráulicas tais como cavitação 

(formação e colapso de bolhas de vapor no meio liquido), são amplamente estudados, com o 

intuito de se reduzir ou eliminar tais instabilidades que prejudicam o funcionamento adequado 

do equipamento.  

Mediante aos grandes desafios muitas vezes encontrados para realização de 

experimentos (altos custos agregados e baixa flexibilidade de modificações do ambiente 

experimental), a modelagem numérica vem ganhando cada vez mais espaço. A aplicação da 

dinâmica dos fluidos computacional (CFD) mostra-se como um complemento importante no 

desenvolvimento de estudos relacionados ao escoamento de fluidos. 

Figura 10: Perda de altura manométrica para uma dada 
vazão em condições de cavitação.   
Fonte: Adaptado de Ross et al, 1992, p.89. 



44 

 

 

1.3 Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) 

 

CFD é particularmente dedicado à representação de fluido em movimento, como o 

fluido escoa e como este escoamento influencia processos tais como: transferência de calor, 

reações químicas, combustão, entre outros. (TU et al., 2008). 

As características de um fluido em movimento podem ser descritas com o uso de 

equações matemáticas que governam o processo, tais como: Equação da continuidade, 

equação da energia e equações do momento, estipuladas conforme as leis de princípios 

fundamentais abaixo: 

-Conservação de Massa 

-Conservação de Energia 

-Segunda Lei de Newton 

Para obtenção das equações que representam o fluido em movimento, leis 

fundamentais são escolhidas e relacionadas com a física do fenômeno que se deseja 

representar. Um modelo de escoamento deverá ser escolhido, as equações matemáticas são 

extraídas envolvendo os princípios físicos. A solução destas equações está acompanhada de 

hipóteses simplificadoras, considerações sobre a geometria e balanços energéticos.  

A dinâmica dos fluidos pode ser estudada pelo método de Euler ou pelo método de 

Lagrange. A Figura 11 representa os modelos Euleriano e Lagrangeano. Para o método de 

Euler, são fundamentais as linhas de corrente, ou seja, o volume fixo no espaço com o fluido 

em movimento através do volume, enquanto o de Lagrange se interessa pelas trajetórias, ou 

seja, o volume de estudo movendo junto com o fluido.  
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                         Modelo Euleriano                            Modelo Lagrangeano 

 

 

 

 

As equações de governo para um fluido em escoamento apresentam as seguintes 

características: são equações diferenciais parciais não lineares, por este fato, a sua solução de 

modo analítico representa uma grande dificuldade e são intituladas equações de Navier 

Stokes. 

“Até o momento não existe uma solução geral de maneira fechada para as equações. 

(Isto não significa que não exista uma solução geral)” (ANDERSON, 1995, p.78)  

 

Figura 11: Modelos de escoamento. (a) Volume de controle finito, (b) 
Elemento infinitesimal de fluido. 
Fonte: Adaptado de Anderson, J.,1995, Computional Fluid  Dynamics, 
p. 41.   
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Pelo fato exposto acima, o uso de ferramentas computacionais se tornam de suma 

importância para o auxílio em aproximações na solução das equações.  

Em virtude do avanço computacional, um número significativo de cálculos utilizando 

o uso de CFD é atualmente encontrado e muitos relacionados com turbomáquinas. 

Na sequência será apresentado um breve descritivo de trabalhos com o uso de código 

de cálculo em CFD, aplicados especificamente para bombas centrífugas, sob a ótica da 

cavitação. 

Voltado diretamente para análise de uma bomba centrífuga sob um fluxo cavitante 

usando a modelagem em CFD, Hofmann et al. (2001) apresenta uma abordagem 

computacional em três dimensões comparando com resultados experimentais para diferentes 

condições operacionais (variação de vazão).  

Os resultados obtidos na análise do rotor de uma bomba centrífuga mostraram uma 

boa aproximação da distribuição da estrutura de vapor (cavidades) obtida pelo método 

numérico, quando comparado com os resultados experimentais, ambos apresentados na Figura 

12. 

 

 

 

Para o modelo físico e numérico, o fluxo cavitante foi descrito com sendo fluido 

único, considerando variações de densidade no domínio computacional. Quando a densidade 

Figura 12: Foto e figura comparativa dos resultados obtidos experimentalmente (esquerda) e 
resultados obtidos pelo método numérico (direita). A – Cavidade do lado da sucção, B – 
extensão da cavidade ao longo da pá do rotor , C – fluxo cavitante no raio de entrada. 

Fonte: Hofmann et al., 2001, pg 6. 
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da célula é igual à densidade do líquido ( ρ ρ=
l ) a célula está totalmente preenchida por 

líquido e quando ρ ρ=
v  a célula está totalmente preenchida por vapor. Para a fração de 

vapor na mistura Hofmann et al. (2001) usou ( ) / ( )α ρ ρ ρ ρ= − −l v l
, este modelo já havia 

sido representado por Delgosha et al. (2001) tratando estudo de fluxo cavitante em bombas 

centrífugas de motores de foguetes e em seus estudos posteriores em indutores de bombas 

centrífugas em Delgosha et al. (2005), o que demonstra uma boa aceitação e disseminação do 

modelo. 

As velocidades foram assumidas localmente as mesmas para vapor e líquido, a lei 

barotrópica também foi usada para relacionar a densidade com a pressão estática local ( )ρ P  

assim como posteriormente apresentado por Bakir et al.(2004) em seu estudo sobre indutores.     

O modelo numérico baseado na descrição física do fluxo cavitante foi aplicado em 

software comercial que aproximou numericamente a solução das equações de Navier-Stokes. 

Para discretização do domínio computacional do rotor, Hofmann et al.(2001) se 

baseou na aproximação por volumes finitos. 

 

 

 

Figura 13: Vista da malha do rotor (a geometria inteira foi obtida a 
partir da rotação de um único canal de pá). 
Fonte: Hofmann et al., 2001, pg 5. 
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O modelo foi aplicado na geometria com uma malha de blocos conforme apresentado 

na Figura 13 nas seguintes condições: 

Para condições de contorno a velocidade foi imposta na entrada da tubulação de 

sucção, leis de parede foram impostas ao longo do contorno sólido. O movimento relativo 

entre a parede e a tubulação de entrada e o rotor foram levados em consideração, entretanto, a 

carcaça não foi descrita e as paredes paralelas foram tratadas como um cubo, a extensão do 

defletor para fora foi colocada a cerca de 1,5 vezes o raio externo do rotor onde a pressão 

estática uniforme foi aplicada. 

Com relação ao tratamento inicial, primeiramente foi realizado em regime permanente, 

com uma “pseudo” pressão de vapor suficientemente baixa para assegurar uma condição de 

não cavitação em todo o domínio computacional, o valor de Npsh foi variado, baixando 

lentamente o mesmo pelo aumento suave da “pseudo” pressão de vapor a cada novo passo. 

 

 

 

As estruturas de vapor (cavidades) aparecem espontaneamente e crescem durante o 

processo, nas regiões de baixa pressão estática conforme apresentado na Figura 14 (esquerda), 

iniciando na região de entrada das pás. 

 

Figura 14: Condições sem cavitação: Rotor (esquerda) campo de pressão total nas 
condições de vazão nominal e curva característica da bomba centrífuga (direita). 
Fonte: Hofmann et al., 2001, pg 6. 
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A Figura 15 apresenta uma aproximação confiável entre as características obtidas 

experimentalmente e os resultados computacionais em toda faixa de vazão investigada 

experimentalmente, no entanto, a cavidade se apresentou um pouco menor que os dados 

experimentais (Figura 15 à esquerda), demonstrando que ainda existe uma limitação do 

modelo físico e numérico.  

Investigações numéricas e experimentais a respeito da cavitação em indutores de 

bombas centrífugas foram realizados, por Bakir et al.(2004) e Delgosha et al.(2004). 

Bakir et al. (2004) que também investigou o fluxo cavitante em um indutor utilizando 

uma aproximação multifásica baseado em equações de volume escalar, com truncamento 

pelas equações de Rayleigh-Plesset para dinâmicas de bolhas aplicada a um volume finito. 

Este modelo também foi aplicado em software comercial e validado também por dados 

experimentais com uma boa aproximação relacionada com os locais de aparecimento da 

cavitação conforme apresentado na Figura 16. 

Figura 15: Condições com cavitação: Distribuição numérica da densidade (esquerda) e 
tamanho da cavidade comparada com experimental para Npsh=7 (direita) 
Fonte: Hofmann et al., 2001, pg 6. 
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A modelagem realizada por Bakir et al. (2004), partiu também de uma situação de 

equilíbrio térmico entre a fase líquida e vapor. 

A representação das equações de governo e os ajustes numéricos que descrevem o 

fenômeno de cavitação apresentados por Bakir et al. (2004), são assumidas em ambiente 

bifásico, com um sistema de três componentes, sendo gases não condensáveis (em dispersão), 

vapor e liquido, ambos na fase primária. 

A quantidade de cada componente é representada a partir da fração: 

1α α α+ + =d v l  sendo as denominações d – disperso, v – vapor e l – liquido em fase 

primária  e a soma de todas as frações é igual a 1. 

Quando o volume é relacionado com a massa à fração mássica de cada componente é 

obtida por: 

                  
d d

d
y

α ρ
ρ

=                    
v v

vy
α ρ
ρ

=                  
l l

ly
α ρ
ρ

=                (29) 

Com a condição de 1d l vy y y+ + =  , sendo ρ  a densidade da mistura. 

Figura 16: Cavitação no indutor, dados experimentais comparados com os 
resultados da modelagem. 
Fonte: Bakir et al., 2004, pg 8. 
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Considerando o fator de compressibilidade insignificante, Bakir et al. (2004) 

expressou as frações mássicas combinadas da seguinte forma: α α α= +m d l
, sendo a 

densidade: 

                                          
1

(1 ) / /m

d l d d
y y

ρ
ρ ρ

=
− +                                       (30) 

O modelo de cavitação foi baseado no uso da equação de Rayleigh-Plesset, para 

estimar a taxa da produção de vapor, desprezando os termos de viscosidade e tensão 

superficial.  

                                                
23

2
v

l

p p
RR R

ρ
−

+ =&& &
                                    (31) 

Onde R é o raio da bolha, vp  é a pressão de vapor (interna, neste caso considerada na 

temperatura do líquido), p  a pressão do liquido e ρl  a densidade do líquido. 

Bakir et al. (2004) utilizou uma aproximação de 1ª ordem assumindo que o 

crescimento e o colapso das bolhas seguem a equação de Rayleigh-Plesset, desprezando os 

termos de alta ordem. As bolhas crescem a partir de um raio inicial médio e retornam (quando 

condensadas) para bolhas de mesmo tamanho, não existem barreiras térmicas para o 

crescimento da “semente” de cavitação.  

 

                    

2

3
v

l

p p
R

ρ
−

=&           (Aproximação de primeira ordem)              (32) 

O seguinte modelo de cavitação foi aplicado (o mesmo modelo posteriormente usado por 
Margot,2011): 

                                  l vS S= −& &
 onde  

24vSv N R Rρ π=& &
                        (33) 
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Portanto, 

                            
2 2

4 sgn( )
3

v

v v v

l

p p
S N R p pρ π

ρ
−

= −&
                   (34) 

Os termos 
&
vS  e 

&
lS  são as quantidade de troca de massa entre a fase de vapor e 

líquido na fase primária durante a cavitação, sgn é a função sinal que retorno o sinal do 

número real, ou seja:  

1: 1

sgn  0 : 0

1: 1

− <


= =
 >

x

x x

x

 

O número de bolhas N, por unidade de volume da mistura disponível como nucleação, 

durante a vaporização é descrito da seguinte maneira. 

                                      3 3

3 3
(1 )

4 4
d d

v mN
R R

α α
α α

π π
= − =                               (35) 

sendo 1v mα α= −   

 Durante a condensação o número de bolhas é descrito como: 

                                                        3

3

4
vN
R

α
π

=                                              (36) 

                          
2 2

4 sgn( )
3

v

l v v

l

p p
S N R p pρ π

ρ
−

= − −&
                     (37) 

Na prática a vaporização e a condensação ocorrerem em diferentes escalas de tempo. 

Bakir et al. (2004) utilizou a constante empírica c
F  a partir de dados experimentais e 

numéricos obtidos por Shen e Dimotaskis (1989). 



53 

 

 

Sendo 50=cF  quando da ocorrência da vaporização ( 0− >vp p ) e 0.01=cF  

quando da condensação ( 0− <vp p ). 

                      
2 2

4 sgn( )
3

v

l c v v

l

p p
S F N R p pρ π

ρ
−

= − −&
                     (38) 

Para o modelo de cavitação apresentado acima os seguintes parâmetros foram 

considerados: a fração mássica de não condensáveis, que quando assumido como uma bolha 

esférica nos dá uma aproximação estimada do número de lugares de nucleação disponíveis. O 

típico raio de nucleação assumido foi de 610R m−= . 

Partindo do escalar αm  para solução da equação de governo da fração de volume para 

o líquido na fase primária sem gás não condensável. 

                                   (39)( ) ( )                    
∂ ∂

+ =
∂ ∂

&
m m m j m l

j

u S
t x

ρ α ρ α  

Bakir et al. (2004) assumiu que as fases tem a mesma velocidade, portanto a equação 

de governo da mistura para massa e momento são respectivamente: 

                                                 ( ) 0j

j

u
t x

ρ
ρ

∂ ∂
+ =

∂ ∂                                      (40) 

Definindo ρ α ρ α ρ= +m m v v  e o campo de velocidade ju , a equação de momento foi 

descrita da seguinte maneira: 

                                      ( ) iji
i j

j j i

u p
u u

t x x x

τρ
ρ

∂∂ ∂ ∂
+ = −

∂ ∂ ∂ ∂                          (41) 
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τ
ij é o tensor de deformação adicionalmente simplificado, assumindo fluido com 

comportamento Newtoniano. 

Para o modelo de turbulência foi usado o modelo de duas equações ε−k , para o 

líquido e regiões de cavitação. 

Outra abordagem da cavitação em um indutor de bomba centrífuga, baseado na 

representação do domínio computacional apresentado como líquido e vapor foi feita por 

Delgosha et al.(2004).  

Delgosha et al.(2004) , trata o modelo de escoamento bifásico como se fosse um único 

fluido com densidade ρ  que sofre variação no domínio computacional de acordo com o 

estado baratrópico (condição a qual a densidade do fluido só depende da pressão).  

Conforme Zwart et al. (2004) muitos dos modelos em CFD desenvolvidos para 

cavitação envolvem o uso de uma equação barotrópica do estado para expressar a densidade 

da mistura em função da pressão local. Esta abordagem de modelagem é atraente porque ele 

pode ser integrada em um código CFD com funcionalidades básicas sem muito esforço. No 

entanto, é preciso também reconhecer que essas abordagens são excessivamente simplistas em 

sua suposição de equilíbrio termodinâmico. Com a mudança de condições de fluxo, o fluido 

bifásico presume instantaneamente alcançar seu estado termodinâmico de equilíbrio.  

O Modelo de cavitação apresentado Delgosha et al.(2004) foi integrado em software 

comercial, sobre uma malha com elementos estruturados, resolvendo as aproximações das 

equações de Navier-Stokes. O método usado por Delgosha et al. (2004) apresentou-se 

satisfatório quando comparado com resultados experimentais (estrutura e locais de cavitação) 

conforme apresentado na Figura 17.  
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Figura 17: Cavitação no indutor, dados experimentais comparados 
com os resultados da modelagem apresentados por Delgosha et al. 
(2004) 
Fonte: Delgosha et al., 2004, pg 29. 
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1.4  Descrição e Objetivo  

 

Cada vez mais equipamentos são levados a condições de operação extremas. O 

atendimento a uma maior faixa de operação, alto desempenho, confiabilidade e flexibilidade 

são exigidos em diversas áreas em diferentes tipos de aplicações. Pesquisar e avaliar melhores 

condições de desempenho agregadas a condições seguras são atitudes necessárias para as 

aplicações e empresas que desejam alta competitividade. Isso nos leva a refletir sobre meios 

de melhorar tais condições. Através de ferramentas de CFD, incluindo a modelagem do 

fenômeno de cavitação é possível explorar tais condições. Este trabalho pretende presentar a 

modelagem do fenômeno de cavitação bifásica em um rotor de bomba centrífuga utilizando 

água, representado pelo estudo numérico tridimensional de fluxo constante, turbulento e 

incompressível dentro da passagem entre uma lâmina (pá) de rotor. Realizando um arranjo de 

malha e método de volumes finitos para solução aproximada das equações de Navier-Stokes, 

usando o software comercial ANSYS CFX, a partir do modelo de cavitação de Rayleigh-

Plesset.  

Como validação prévia do modelo matemático e físico de cavitação do ANSYS CFX o 

mesmo foi aplicado em um canal de injeção (bocal), estimulando a cavitação e comparando 

com trabalhos já realizados. 

Após análise prévia do modelo, será apresentada a modelagem em um rotor de uma 

bomba centrífuga. 

Como fechamento, serão realizados comentários e comparações com outros trabalhos 

citados nesta dissertação e projeções para trabalhos futuros. 

Para cumprir o objetivo foram realizadas análise de estudos já apresentados, consultas 

bibliográficas e uso de ferramentas computacionais para modelagem. 
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Para a realização deste trabalho foram considerados os seguintes itens: 

Tipo de pesquisa bibliográfica, documental e indireta. 

Pesquisa teórica: Tratamento de conceitos envolvendo máquinas de fluxos com foco 

em bombas centrífugas, fenômeno de cavitação, e utilização de dinâmica de fluido 

computacional para previsão do fenômeno de cavitação, aplicado ao software comercial 

ANSYS CFX. 

O procedimento metodológico escolhido foi o bibliográfico, procurando explicar o 

fenômeno de cavitação, escoamento bifásico aplicados em CFD, a partir de referências 

teóricas e ou revisão de literatura de obras e documentos que se relacionam com o tema 

pesquisado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

1.5 Desenvolvimento dos Capítulos  

 

No capítulo 2 será apresentada  a abordagem do fenômeno de cavitação mostrando as 

suas consequências, detalhes do escoamento bifásico bem como as equações matemáticas e 

modelo numérico que representa este tipo de escoamento, o método dos volumes finitos e 

equações.  

No capítulo 3 será apresentada a validação prévia do modelo matemático e físico de 

um escoamento bifásico no ANSYS CFX com a aplicação em um bocal de injeção planar 

(canal) e as conclusões após modelagem. 

 No capítulo 4 será apresentado detalhes da modelagem e aplicação do modelo de 

cavitação do ANSYS CFX em um rotor de uma bomba centrífuga radial de sucção simples, a 

partir do modelo físico e matemático aplicado ao bocal, acrescido de adaptações e ajustes 

relacionado a dinâmica do rotor, bem como apresentação dos resultados obtidos. 

No capítulo 5 será apresentada a conclusão do trabalho, com os comentários dos 

resultados obtidos, além de recomendações para trabalhos futuros. 

O capítulo 6 será apresentado sugestões para trabalhos futuros no campo de análise do 

fenômeno de cavitação. 
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2. Desenvolvimento 

 

Este capítulo irá apresentar o fenômeno da cavitação, mostrando a natureza do 

fenômeno e a sua manifestação, bem como a apresentação do escoamento bifásico com a 

representação do seu equacionamento e a sua abordagem na aplicação do método de volumes 

finitos aplicado ao uso do software comercial ANSYS CFX. 

  

2.1 O fenômeno da Cavitação 

 

“Cavitação é definido como o processo de nucleação (criação de bolhas de vapor) em 

um líquido quando a pressão se encontra abaixo da pressão de vapor.” (BRENNEM,1995, 

chap.1, 1.1).  

“Sob o ponto de vista da natureza do fenômeno, a cavitação se diferencia da 

vaporização pela natureza da formação da nucleação, tendo o seu surgimento de forma 

induzida pela baixa pressão hidrodinâmica.” (ARNDT,1981, p.273) 

Na vaporização, o aparecimento de bolhas é resultante do aumento da temperatura a 

pressão constante, enquanto que no fenômeno de cavitação o aparecimento também ocorre, no 

entanto, com redução de pressão a temperatura constante. 

O fenômeno de cavitação se mostra como um dos tópicos de grande importância, seja 

no projeto, na seleção do equipamento e ou nas tratativas para a sua minimização. A cavitação 

ocorre em locais cuja pressão local tem seu valor igual ou inferior a pressão de vapor do 

fluido na temperatura de bombeamento (no caso de bombas), ocasionando a formação de 

bolhas de vapor que se deformam e colapsam (formação de microjato) quando as mesmas se 

localizam em locais com pressão externa a bolha maior que a pressão interna.  
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Mediante a diferença dos volumes específicos de vapor e líquido, um espaço vazio 

ocorre ocasionando ondas de choque. 

 

 

 

 

 

A Figura 18 apresenta o colapso das bolhas de vapor em três situações distintas. Para a 

situação “a” a bolha tem origem na superfície de um corpo, por exemplo a superfície metálica 

de um rotor de uma bomba centrífuga. Com o alcance de uma pressão externa a bolha maior 

que a pressão em seu interior, a bolha ira iniciar seu processo de deformação e colapso, 

ocasionando a formação de um microjato que provoca danos à superfície do material. 

O pico de pressão do microjato pode variar de 300 atm a 2200 atm com velocidade 

acima de 100 m/s. (METALS HAND BOOK,vol 11, 2002) 

As pressões mencionadas acima são maiores que o limite elástico dos materiais 

comumente utilizados. A degradação da superfície do material é agravada pela pequena 

dimensão do micro jato (até décimos de micrômetros). 

 

Figura 18: Colapso de bolhas em três situações características. a) bolha 
hemisférica á superfície metálica, b) Bolha em movimento em direção de um 
campo de maior pressão, c) Bolha sofrendo colapso próximo à parede metálica.   
Fonte: Adaptado de Mattos et al.,1998, p.168. 

b) 

a) 

c) 
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A situação “b” apresenta a bolha se movendo e deformando no sentido do fluxo. 

Quando do colapso e formação do microjato nesta situação, surge o aparecimento de ondas de 

choque, ocasionando vibrações excessivas que são transferidas para o equipamento. 

Já na situação “c” o colapso e a formação do microjato ocorrem próximos à superfície 

do material. Os ciclos das situações “a”, “b” e “c” se repetem milhares de vezes, originando a 

retirada de material da superfície e a sua deformação.  

De uma maneira mais geral e simples a cavitação em uma bomba centrífuga pode ser 

representada como sendo um fenômeno ligado à pressão de sucção, sendo está representada 

pela energia manométrica por unidade de peso na sucção da bomba, denominada such . 

                                            
suc

suc suc e

P
h Z P

γ
= + −                                          (42) 

e
P  é perda de carga na tubulação e acessórios da  sucção, sucZ é a altura estática na 

sucção e sucP  é a pressão na região de origem (ex: reservatório da figura 19).  

 

 

 

 
 

Figura 19: Ilustração típica de sistema de sucção.   
Fonte: Adaptado de Mattos et al.,1998, p.180. 
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Em termos absolutos: ( )
a

suc abs suc

P
h h

γ
= +  sendo, a

P  a pressão atmosférica local. 

Se subtrairmos a perda de carga entre o flange de sucção da bomba e o olho do rotor 

( eo
h ) da carga manométrica de sucção no olho do rotor (região de entrada do escoamento no 

canal das pás do rotor) tem-se a carga manométrica no olho do rotor ( or
h ). 

                                                 ( )
a

or abs suc eo

P
h h h

γ= + −                                    (43) 

Determinada a carga mínima no olho do rotor, é necessário a subtração da energia 

cinética absoluta 

2

1( )
2

 
V

g
 e a parte da energia cinética relativa 

2
1(  )

2
r
V

g
α  e considerando 

que a cavitação ocorre quando a pressão mínima no olho do rotor é igual à pressão de vapor 

pode-se representar da seguinte forma: 

                                        

2 2
1 1

2 2
a vr

suc eo

P PV V
h h

g g
α

γ γ
+ − − − =                      (44) 

α  é um fator experimental que depende do projeto de sucção da bomba.  

Realizando um rearranjo da equação tem-se: 

                                   

2 2
1 1

2 2
a v r

s eo

P P V V
h h

g g
α

γ
−

+ = − −                              (45) 
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Conhecido 

como 

Npsh 

requerido 

(Npshr) 
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O valor do d
Npsh  (relacionado com a instalação) não depende do projeto da bomba 

e sim da instalação, representa a energia absoluta por unidade de peso no flange de sucção, 

acima da pressão de vapor. O r
Npsh  dependente do projeto da bomba e é definido como a 

quantidade mínima de energia absoluta por unidade de peso, acima da pressão de vapor que 

deve existir no flange de sucção para evitar a cavitação.  

O dNpsh  deve ser maior que o rNpsh , com uma margem de segurança de 0,6 m 

(fonte: Hydraulic Institute – ANSI/HI Pump Standards). 

                             0,6d rNpsh Npsh m de liquido> +                           (46) 

Embora o desenvolvimento apresentado acima seja de grande valia em aplicações 

práticas do dia a dia, o conceito de que a cavitação inicia-se a partir da pressão atingir o valor 

da pressão de vapor, é um conceito que pode ser ampliado. Conceitos mais profundos 

ampliam esta visão demonstrando a influência da tensão superficial do líquido ligada ao 

crescimento de sementes de cavitação devido à impureza do fluido bombeado (inexistência de 

fluido totalmente puro). (MATTTOS, DE FALCO, 1998) 

“Na maioria dos casos em engenharia os sistemas são impuros ou contaminados, 

trazendo um grande impacto no processo de nucleação.” (BRENNEM,1995, chap.1, 1.2). 

Brennen (1995) apresenta a transformação de fase entre líquido e vapor a partir do 

diagrama típico de fase, representado pela Figura 20. 
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A partir de um fluido no estado A da Figura 20, o mesmo é despressurizado a 

temperatura constante encontrando o ponto B. Caso exista um número suficiente de 

“sementes” de nucleação, com tamanho suficiente, o líquido inicia a sua transformação em 

vapor durante o percurso até o estado C (hipoteticamente totalmente vapor), no entanto, caso 

as “sementes” de nucleação, não exista em tamanho e número suficiente, a despressurização 

continuará a ocorrer até atingir o ponto D (chamado estado metaestável). 

Estando no ponto D, o fluido encontra-se sobre tensão, com magnitude dada pela 

diferença de pressão entre B e D. Em caso de um aumento de temperatura o ponto D se 

deslocará até D’, sendo a diferença entre a temperatura entre D e D’ o grau de 

superaquecimento, analogamente sub-resfriamento para os pontos F e F’. 

Para a formação da nucleação é necessário que as forças de atração entre as moléculas 

sejam vencidas. Frenkel (1955) e posteriormente Brennen (1995) apresentam a “resistência a 

tração” (“tensile strengh”) de um líquido hipoteticamente puro, como o quanto duas 

Figura 20: Diagrama típico de mudança de estado. 
Fonte: Adaptado de Brennen, C., Hydrodynamics 
of pumps , chap. 1,   
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moléculas separadas por uma distância “s” conseguem ficar atraídas pela força de atração 

entre as moléculas denominada como: 

                                                          
∂Φ

=
∂

F
x

                                                 (47) 

Que é associada ao potencial energético Φ , sendo máxima a uma distância x1. A 

aplicação de uma tensão de tração constante, pertinente a posição x1, permite a ocorrência da 

ruptura do líquido, pelo fato de que para um x>x1 as forças de atração entre moléculas são 

insuficientes para conter a tensão de tração. 

Um exemplo pode ser dado quando se coloca um líquido em estado de tensão (pressão 

negativa). Ele pode se manter por um período significante até romper, ou as moléculas 

retornarem a sua distância original quando a condição de pressão negativa for extinta, 

ilustrando o que pode ser caracterizado como a manifestação da elasticidade do líquido. 

Para o caso de cavitação, um líquido a temperatura constante com uma pressão p  

exposta a um decaimento até atingir a chamada pressão de saturação ou pressão de vapor 

denominada com vp , a variação −vp p  é chamada de tensão (∆p ), e a magnitude que a 

ruptura ocorre é a “tensile strength” ∆ cp . 

Denomina-se como ∆ cp  (crítico) o início da formação das bolhas de cavitação. 

Para pequenas variações de pressão (tensão) e pequenos graus de superaquecimento, a 

relação de Clausius Clapeyron apresenta a interação entre as duas. 

                                       1 1
( )

ρ ρ− −
=

 − 
condição
saturação

v l

dp L

dT T
                             (48) 
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sendo L o calor latente de evaporação, ρv densidade do vapor saturação, 

ρl densidade do liquido saturação.  

“A tensão superficial de um líquido é representada pela manifestação macroscópica 

das forças intermolecular que mantem as moléculas de um líquido “ligadas”, prevenindo que 

não exista a formação de grandes espaços entre elas.” (BRENNEM,1995, chap.1, 1.3) 

A pressão p  exterior a uma bolha hipoteticamente esférica de raio R  com uma 

pressão interna Bp  é relacionada da seguinte forma: 

                                                      
2

− =B

S
p p

R
                                            (49) 

sendo S a tensão superficial (energia de superfície). 

Se a temperatura T é uniforme, e a bolha contém somente vapor, então no interior da 

bolha, B
p é pressão de vapor saturado. No entanto, a pressão exterior de líquidos será:  

                                                     
2

v

S
p p

R
= −                                               (50) 

 

Conforme exposto por Brennen (1995), a pressão p  terá de ser menor do que vp  o 

para produzir as condições de equilíbrio. Consequentemente se a pressão de líquido exterior é 

mantida em um valor constante apenas ligeiramente inferior.                                                   

Onde a bolha vai crescer (o raio R vai aumentar), e a ruptura irá ocorrer. 

Analogamente na equação (50) o raio crítico para uma bolha é dado por: 

                                                        

2
∆ =c

c

S
p

R
                                                (51)   
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A maioria dos casos de cavitação ocorre em fluidos em condições de escoamento, 

apesar do fenômeno de cavitação ter sido sugerido por Euler em 1754, associada aos estudos 

de pás de hélices realizados por Reynolds em 1873 como sendo a possibilidade de arrasto de 

ar externo (BRENNEM,1995). A Figura 21 apresenta alguns pontos importantes na evolução 

do estudo sobre o fenômeno de cavitação ao longo do tempo. 

 

 

O termo cavitação foi originado por Robert Edmund Froude em seus estudos sobre a 

teoria geral de momento em hélices navais em 1887. (CARLTON,2007). 

A descoberta e a investigação da cavitação se deram por Banaby e Parson em 1893 

quando eles identificaram que a formação de bolhas de vapor era responsável pelas falhas das 

hélices da British high-speed warship no navio HMS Daring. (LI,2001) 

Um ano após as investigações realizadas por Banaby e Parson, Osborne Reynolds 

apresentou seu experimento com tubo de Venturi, onde o fenômeno de cavitação se apresenta 

mediante aumento da velocidade e diminuição da pressão. (EISENBERG,1961).   

Em 1917 Lord Rayleigh realizou a primeira análise do fenômeno enquanto contratado 

pela “The Royal Navy” para investigação da cavitação. Na ocasião, Rayleigh solucionou o 

problema de colapso de uma cavidade vazia em uma grande massa de líquido. (LI,2001) 

Na equação de Rayleigh, o contorno R(t), raio da bolha esférica em função do tempo é 

obtido conforme a relação abaixo:  

Figura 21: Evolução do estudo sobre cavitação 
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                                        2 ( )3
( )

2 ρ
∞−

+ =&& & p R p
RR R                                    (52) 

sendo ∞p  pressão do líquido a uma grande distância da bolha, ( )p R  a pressão do 

líquido no contorno da bolha e ρ  é a densidade do líquido. 

A incompressibilidade do líquido significa que a velocidade do líquido a uma distância 

r do centro da bolha é dada por : 

                                                     

2

2
( , )

R
u r t R

r
= &

                                          (53) 

Utilizando a equação de Bernoulli: 

               
2 31

( , ) ( ( ) ) [1 ( ) ]
2

R R R
p r t p p R p R

r r r
ρ∞ ∞= + − + −&

           (54) 

Rayleigh negligencia em sua equação as tensões superficiais da bolha, viscosidade do 

líquido e considerou ∞p  constante. 

“O grande progresso no estudo da cavitação e seu entendimento 

foram obtidos levando em consideração o equilíbrio dinâmico de uma 

bolha esférica contendo vapor e gás não condensável, está análise 

foi obtida por Plesset e Prosperetti em seu artigo “Bubble dynamics 

and cavitation” publicado em 1977 onde a partir da equação de 

Rayleigh foi possível descrever este equilíbrio, ficando conhecida 

como a equação de Rayleigh-Plesset (RP).” (ARNDT,1981, p.273). 

 

Incluindo os efeitos de tensões superficiais da bolha e viscosidade do líquido para uma 

bolha esférica, tem-se a relação abaixo: (PLESSET, MILTON S.; PROSPERETTI, 1977)  

                                              
2

( ) 4i

S R
p R p

R R
µ= − −

&

                                   (55) 
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ip  é a pressão interna da bolha. 

A compressibilidade do líquido, o efeito do fluxo de energia para dentro e para fora da 

bolha e as condições físicas dentro da bolha também não foram considerados por Rayleigh. 

Tendo em vista a equação de ( )p R , pode-se reescrever:  

                               
23 1 2

[ ( ) 4 ]
2 i

S R
RR R p p t

R R
µ

ρ ∞+ = − − −
&

&& &
                   (56) 

onde R é o raio da bolha, ip  é a pressão interna, S  é a tensão superficial, µ  a 

viscosidade dinâmica e ρ  a densidade do líquido. 

A equação de Rayleigh-Plesset permite uma aproximação de sucesso para a variação 

do raio da bolhas em função do tempo (R(t)), conforme representado na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ponto importante a se mencionar com relação a aproximação do formado de uma 

bolha ao formato esférico é que a configuração esférica da superfície da bolha é instável 

durante o colapso, portanto, uma análise baseada nesta hipótese não está rigorosamente 

Figura 22: Bolha esférica em uma quantidade infinita de líquido. 
Fonte: Brennen, C., Hydrodynamics of pumps , chap. 2, pg. 48  - 
http://authors.library.caltech.edu/25019/1/chap6.htm 

DISTÂNTE DA BOLHA 
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correta. Entretanto, esta hipótese fornece uma ordem de magnitude estimada das diversas 

quantidades envolvidas e uma visão quantitativa do fenômeno. (PLESSET, MILTON S.; 

PROSPERETTI, 1977) 

Plesset e Prosperetti (1977), também descreve o raio de equilíbrio de uma bolha para 

um dado valor de i
p  e ∞p  como 0R . 

                                                     0

2

i

S
R

p p∞

=
−                                               (57) 

Plesset (1957) apresenta a dinâmica de bolhas de vapor sobre duas óticas, a primeira 

como sendo líquido sub-resfriado e a segunda como sendo líquido superaquecido. 

Conforme apresentado neste mesmo trabalho, líquido sub-resfriado corresponde à 

situação em que a densidade de vapor é extremamente pequena, significando que o fluxo de 

calor latente não afeta o movimento que é controlado pela inércia do líquido, neste caso, o 

líquido é chamado de cavitante. Já no caso de líquido superaquecido é quando ocorre a 

ebulição, onde a dinâmica da bolha é controlada pelo fluxo de calor latente e pouco 

controlada pela inércia do líquido (PLESSET, 1969). 

“O tempo de vida de uma bolha de vapor é geralmente curto, não mais que alguns 

ciclos acústicos e o seu crescimento será determinado mais pelos efeitos dinâmicos do que 

pela mudança de massa contida dentro da cavidade.” (ARNDT,1981). 

Com relação ao crescimento e colapso das bolhas Plesset (1977), subdivide-se em dois 

casos com relação a importância dos efeitos térmicos: razão do equilíbrio da pressão de vapor 

com relação a temperatura e como base a física, o efeito combinado de uma forte dependência 

do equilíbrio da densidade com relação a temperatura do vapor. Um exemplo bem claro é o 

caso do crescimento de uma bolha em água, que cresce a um raio (R) em um tempo (t). 
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A quantidade de energia requerida para preencher a bolha de vapor em equilíbrio 

termodinâmico é dada por 
34

( )
3

e

v
R L Tπ ρ , sendo L o calor latente de evaporação, ( )e

v
Tρ  a 

densidade do vapor no equilíbrio para água na temperatura T. Esta energia é possível devido a 

uma queda T∆  na temperatura da camada de líquido ao redor, dada por: (PLESSET, 1977)  

1

2( )Dt , onde 
cl

k
D

ρ
=  é a difusividade térmica do liquido. 

A energia de calor fornecido é representada por 
2 24 ( )  ∆

l cl
R D t Tπ ρ , com isso 

PLESSET,1977 representou uma estimativa da queda de temperatura T∆  dada por: 

                                                 1

2

1

3
( )

e

v

l cl

R L
T

D t

ρ

ρ

∆ ≅
                                          (58) 

Exemplo: 

a) Para água a 15ºC com R=0,1 cm e t= 10e-3 s, ρv =1,3e-3 g/cm
3 temos  T∆ = 0,2ºC. 

Esta queda causa um decréscimo de aproximadamente 1% na pressão de vapor, portanto, é 

considerado insignificante no efeito do crescimento da bolha.   

b) Já no caso em que a água na redondeza  esteja com 100ºC, a densidade de equilíbrio 

é aproximadamente 46 vezes o valor da densidade de equilíbrio a 15ºC e nos da um T∆ = 

13ºC, correspondendo a uma queda na pressão de vapor em torno de 50%. Com isso a 

dinâmica do crescimento da bolha será afetada drasticamente, com um longo tempo de 

crescimento para o mesmo raio, sendo o efeito térmico dominante com relação ao efeito 

inercial. 

No caso do item a) refere-se a bolhas de cavitação e no caso b) de ebulição ou bolhas 

de ebulição. 



72 

 

 

Uma boa diferença entre os dois casos foi apresentada por Plesset (1977), olhando sob 

a ótica do processo de colapso. Para bolhas de cavitação, a pressão interna permanece 

praticamente constante até o colapso, enquanto que para, bolhas de ebulição, um grande efeito 

na pressão de vapor poder ser observado. 

Através da equação de Rayleigh é possível obter o tempo aproximado até colapso de 

uma bolha com raio inicial i
R , dado por: (ver desenvolvimento anexo 3) 

                          

1

2
0 0,915( )

i

v

t R
p p

ρ

∞

≅
−                                              (59) 

Diversos trabalhos relacionados com cavitação foram realizados ao longo de décadas, 

entre eles Eisenberg (1961) apresenta os mecanismos de cavitação em diversos tipos de 

equipamentos, Ardndt (1981) apresenta a cavitação em máquinas de fluxos e estruturas 

hidráulicas, dando ênfase ao processo de início da formação das bolhas, na termodinâmica e 

os impactos da difusão gasosa no crescimento das bolhas e desenvolvimento da cavitação.  

A Figura 23 mostra os danos ocasionados pelo fenômeno, que abrangem desde a perda 

de desempenho (energia), até danos irreversíveis na superfície, provocados pelo colapso das 

bolhas e vibrações excessivas.  Uma grande gama de efeitos da cavitação foram apresentados 

por Vernnard et. al, 1947. (ARDNDT,1981). 

 

 
Figura 23: Vista axial do fenômeno de Cavitação em um rotor de uma bomba centrífuga 
e os danos causados. 
Fonte: Brennen, C., Hydrodynamics of pumps , chap. 6,  - 

http://authors.library.caltech.edu/25019/1/chap6.htm 
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Trabalhos relacionados com bombas centrífugas realizados por Hofmann et al. (2001) 

e Brennen (1995), mostram a influência e a localização das bolhas no canal de escoamento em 

um rotor. A alteração do desempenho é originada devido à diferença de volume específico 

entre o vapor e o líquido, trazendo modificações na curva característica da bomba, em 

situações onde o fenômeno ocorre.  

Apesar do fenômeno de cavitação apresentar-se na maioria das vezes como um 

elemento danoso ao sistema, o fenômeno de cavitação também pode ser aplicado em casos 

benéficos a algumas aplicações, tais como: uma simples higienização industrial, 

homogeneização de leite (ARNDT, 1981) até em aplicações mais complexas como o caso de 

propulsão submarina apresentada por Savchenko (2001) a partir de uma supercavitação, onde 

se pode obter aumento expressivo da velocidade de deslocamento do objeto imerso, conforme 

mostrado na Figura 24. 

 

 

 

Figura 24: Supercavitação em modelo completamente envolvido pela cavidade, 
utilizando software SCAV (Supercavity) 
Fonte: Savchenko,2001, pg.17-25  
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2.2  Escoamento Bifásico 

 

O termo escoamento multifásicos é dado para um escoamento que contém mais de 

uma fase ou componente, o escoamento bifásico é uma particularização de um escoamento 

multifásico para duas fases. 

Em um escoamento multifásico disperso, dois tipos de modelos de escoamento 

prevalecem: o modelo de trajetória e o modelo de dois fluidos. (BRENNEN, 2008) 

Em modelos de trajetória o movimento da fase dispersa é avaliado seguindo o 

movimento de cada partícula ou movimento de partículas maiores (mais representativas), 

sendo o mesmo muito utilizado em estudos de reologia de escoamento granular. 

Já para o modelo de dois fluidos, Brennen (2008) apresenta a fase dispersa tratada 

como uma segunda fase contínua misturada e interagindo com a fase principal (contínua). 

Equações de conservação de massa, momento e energia (Equações de Navier-Stoke) 

são desenvolvidas para os dois fluxos, incluindo os termos de interação entre as duas fases, 

sendo modelada a troca de massa, momento e energia. Estas equações são então solucionadas 

teoricamente e na maioria das vezes computacionalmente. 

O modelo de dois fluidos negligencia a natureza discreta de cada fase e aproxima seus 

efeitos sobre a fase contínua, com esta abordagem, processos de médias são necessários para 

caracterizar as propriedades da fase dispersa, que conforme apresentado por Brennen (2008) 

acarreta em dificuldades significativas, além da dificuldade nas condições de contorno para 

modelagem dos dois fluidos. 

Na teoria, a solução das equações considerando uma única fase, acoplando as 

condições apropriadas de cinemática e dinâmica de interação entre as fases, demonstra-se bem 

sucedida, conforme mencionado por Brennen e exemplificado com os trabalhos de Birkhoff 

and Zarantonello (1957), Tulin (1964), Woods (1961) e Wu (1972). Embora seja claro, que 
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dois fluxos diferentes (dois fluidos) possam escoar com velocidades diferentes, e tal 

movimento relativo seja implícito do estudo de fluxo separado. Partindo-se da hipótese 

“simplificadora” que qualquer uma das fases pode-se em teoria ser suficientemente misturada 

a outra fase, com dispersão, tamanho de partícula suficientemente pequena de modo a 

eliminar qualquer movimento relativo significativo entre as fases. Pode-se considerar o 

escoamento como multifásico homogêneo, sendo assim o movimento relativo entre as fases 

(bolhas de vapor e liquido) negligenciado. 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho o escoamento do fluido será tratado como modelo multifásico 

homogêneo, onde a fase dispersa será tratada como uma segunda fase contínua, misturada e 

interagindo com a fase principal (contínua), assumindo o campo de velocidade como sendo o 

mesmo do líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 25: Representação de um escoamento com 
duas fases  
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2.2.1 Modelo Numérico e Equações Matemáticas para o Escoamento 

Bifásico 

 

O ANSYS CFX é um software voltado para aplicação em dinâmica dos fluidos 

computacional (CFD), aplicado na solução de problemas de escoamento de fluidos, atua como 

“solver”, que utiliza de modelos físicos e matemáticos para solução aproximada das equações 

de Navier-Stoke, a partir da geometria, contemplando a malha produzida. Possui modelos que 

podem tratar problemas complexos, tais como: fluxo bifásico e cavitação, fornecendo um 

quadro do comportamento do escoamento dentro da máquina a partir da utilização do método 

dos volumes finitos em um ambiente totalmente tridimensional. 

O modelo de cavitação será modelado no ANSYS CFX como modelo multifásico 

(bifásico), homogêneo (assumindo o campo de velocidade como sendo o mesmo do líquido, 

conforme mencionado anteriormente). 

No modelo multifásico, a notação multifásica , , , ...α β γ etc  representam diferentes 

fases do fluido, referindo-se ao valor de cada fase. Ex: a fração de volume de α  é 

denominada αr , portanto, o volume de αV  é dado por α α=V r V . 

No modelo homogêneo, um campo de fluxo comum é compartilhado para todos os 

fluidos, bem como em outros campos relevantes como temperatura e turbulência. 

O modelo homogêneo assume que as quantidades transportadas (com exceção da 

fração de volume) para cada processo é a mesma para todas as fases. 

                                                      1αϕ ϕ α= ≤ ≤ pN                                       (60) 

onde pN é o numero de fases. 
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Desde que as quantidades são compartilhadas, é suficiente resolver a equação do 

transporte para o campo também compartilhado ao invés de solucionar a equação 

individualmente para cada fase. 

Quando Φ  existe na fase α , o campo correspondente a variável é denominado αΦ , 

portando a equação se apresenta da seguinte maneira: 

( ) ( ) ( )( )
( ) t

t

r
r U r D S T

t Sc

α α α α
α α α α α α α α α α

α

ρ ϕ µ
ρ ϕ ρ ϕΦ Φ Φ∂

+∇ −∇ + ∇ = +
∂

  
  

  
  (61) 

sendo αϕ  a quantidade conservada por unidade de massa para fase α  e αΦ  a 

quantidade conservada por unidade de volume da faseα , onde α α αρ ϕΦ =  

( )
Dα

Φ
é difusividade cinemática escalar na fase α  e 

( )
Sα

Φ
é o termo externo de 

fornecimento de volume da fase α  com unidade considerada por unidade de volume por 

unidade de tempo. Ct
S α  é o número Schmidt que é igual a /  

t
Dαµ ρ , onde  D é a 

difusividade de massa. 

( )
Tα

Φ
, representa a fonte total para αϕ devido à transferência entre as interfaces com 

outras fases. 

Assumindo que a equação pode ser derivada assumindo a equação individualmente 

para todas as fases, originando uma única equação de transporte para ϕ , tem-se que: 

                                       
( )

( )U S
t

ρϕ
ρ ϕ ϕ

∂
+∇ −Γ∇ =

∂
                                 (62) 

   sendo: 
1

Np

rα α
α

ρ ρ
=

= ∑  ,  
1

1 Np

U r Uα α α
α

ρ
ρ =

= ∑  e 
1

Np

rα α
α =

Γ = Γ∑                   (63) (64) (65) 
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As equações hidrodinâmicas do modelo multifásico homogêneo se apresentam da 

seguinte forma: 

Equação da continuidade 

                                 
1

( )
( )

Np

MS

r
r U S

t

α α
α α α α αβ

β

ρ
ρ

=

∂
+∇ = + Γ

∂
∑                         (66) 

sendo MS
S α  o fornecimento de massa da fase α  e αβΓ  a vazão mássica por unidade 

de volume da fase β  para faseα . 

A conservação do volume é dada assumindo a soma das frações como unitária equação 

(67) e o fornecimento de fonte externa MS
S α  da equação (68) será igual a zero neste trabalho, 

pois não será considerada a inserção de vapor ou líquido vindo de uma fonte externa. 

Para este trabalho o termo de vazão mássica por unidade de volume entre as fase 

αβΓ será proveniente da equação de Rayleigh-Plesst para dinâmica das bolhas que será 

descrita na seção subsequente. 

                                                            1

1α
α =

=∑
Np

r

                                                (67) 

                                                    
1

0α
α =

=∑
Np

MSS                                                   (68) 

A equação da conservação de volume é combinada com a equação da continuidade 

para obter a equação da conservação do volume transportado, dividindo pela densidade da 

fase e somando para todas as fases onde se tem: 

        
1

1 1
( ( ) ( ) ( )

Np

MS
r U r U S

t
α α α α α α α αβα

α βα α

ρ ρ
ρ ρ =

∂
+∇ = + Γ

∂
∑ ∑ ∑              (69) 
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O conjunto completo de equações representam 4Np+1 equações, com 5Np variáveis 

não conhecidas ( , , , ,α α α α αU V W r p ), onde mais equações serão necessárias para o fechamento 

do sistema. Isso é realizado pela restrição da pressão, ou seja, todas as fases compartilham o 

mesmo campo de pressão, α =p p  para todo 1,...,α = Np  (que sofrerá modificação quando 

da aplicação do modo de turbulência). 

A equação do momento pode ser descrita em termos de mistura já que no modelo 

multifásico homogêneo ambas as fases compartilham do mesmo campo de velocidades e 

pressão, assumindo a condição de não escorregamento, tem-se:  

 

             
( ) ( )i j i ji

im m

mj i j

u u u P
r g

t x x x
α

ρ ρ τ
ρ

∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + +

∂ ∂ ∂ ∂
                    (70) 

                                               τ µ
 ∂ ∂

= + ∂ ∂ 

i j
ji

meff j i

u u

x x
                                    (71) 

µmeff (viscosidade efetiva a partir do modelo de turbulência)                                    

 

2.2.1.1 Transferência de massa entre as fases  

A transferência de massa entre as fases ocorre quando a massa é “carregada” de uma 

fase para outra. A transferência de massa é representada pela equação da continuidade com os 

termos da fase, dada pela equação: 

                                     

( )
( )α α

α α α α α

ρ
ρ

∂
+∇ = +Γ

∂
r

r U S
t

                         (72) 

onde Sα  descreve a fonte externa de massa e αΓ  é a fonte de massa por unidade de 

volume proveniente da equação de Rayleigh-Plesset. 
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1

Np

α αβ
β =

Γ = Γ∑                                             (73) 

αβΓ é a taxa de vazão mássica por unidade de volume da fase β  para fase α  

                                        
1

0
Np

αβ βα α
α =

Γ = −Γ Γ =→∑                                (74) 

Por conveniência o “solver” do ANSYS CFX adota para a direção do processo de 

transferência de massa a seguinte denominação: 

                                                   αβ αβ βα
+ +Γ = Γ −Γ                                      (75) 

sendo 0αβ
+Γ >  representa o fluxo de massa positivo por unidade de volume da fase 

β  para fase α . 

Com relação a cavitação , a tendência para um fluido cavitar é caracterizada pelo 

número de cavitação aC . 

                                                       21

2

v

a

p p
C

Uρ

−
=

                                             (76) 

A tendência de cavitação aumenta quando o número de cavitação decai. A cavitação é 

tratada separadamente da mudança de fase térmica, já que, a cavitação é um processo rápido 

para assumir o equilíbrio térmico da interface. 

Em um modelo simples de cavitação a transferência de massa é dirigida por efeito 

puramente mecânico, que é denominado por diferença de pressão liquido vapor, ao invés dos 

efeitos térmicos.  
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Para este trabalho, o modelo de cavitação será baseado no uso da equação de 

Rayleigh-Plesset, para estimar a taxa da produção de vapor. 

No ANSYS CFX o modelo de Rayleight-Plesset é implementado em modelo 

multifásico, como um modelo de transferência de massa usando o modelo multifásico 

homogêneo. 

Conforme apresentado anteriormente, a equação de Rayleight-Plesset controla o 

crescimento da geração de vapor e condensação em meio ao um fluido incompressível com a 

suposição de regime permanente, sendo: 

                                   

2
2

2

3 2
( )

2
v

l l

p p d R dR
R
dt dt R

σ

ρ ρ
∞−

= + +                            (77) 

onde sendo σ  é o coeficiente de tensão superficial entre o líquido e vapor. 

Conforme já mencionado anteriormente (Bakir et al. 2004) para uma modelagem 

prática em CFD, devido ao balanço mecânico, assumindo que não existem barreiras térmicas 

para o crescimento da bolha, esta equação será simplificada, negligenciando a tensão 

superficial, viscosidade e o grau de segunda ordem, sendo este o mesmo posicionamento 

tomado pelo ANSYS CFX, assim tem-se que : 

                                                 

2

3
v

l

p pdR

dt ρ

−
=

                                        (78) 

A fração de mudança do volume da bolha é dada por: 

                             
3 24 2

( ) 4
3 3

vB

l

p pdV d
R R

dt dt
π π

ρ
∞−

= =
                      (79) 

 

 



82 

 

 

A fração de mudança de massa da bolha é dada por: 

                              
2 2

4
3

vB B

v v

l

p pdm dV
R

dt dt
ρ π ρ

ρ
∞−

= =
                      (80) 

Se o número de bolhas BN  por unidade de volume existe, a fração de volume vr  

pode ser expressa como: 

                                                 
34

3
π= =v B B Br V N R N                                       (81) 

A transferência total de massa da interface por unidade de volume é expressa por: 

                                      
3 2

3

ρ
ρ

∞−
= =& v v vB

lv B

l

r p pdm
m N

dt R
                     (82) 

A equação acima foi derivada assumindo o crescimento das bolhas (vaporização), e seu 

número de bolhas BN  pode ser descrito como: 

                                                                                                                                         (83) 

 

onde nuc
r é a fração dos pontos de nucleação e l

r  é a fração de líquido. 

Para inclusão da condensação a Equação (82) é generalizada da seguinte maneira:  

                                 
3 2

sgn( )
3

ρ
ρ

∞
∞

−
= −& v v v

lv v

l

r p p
m F p p

R
                     (84) 

onde F é um fator empírico, diferente para condensação e vaporização (ocorrem em 

diferentes taxas), levando em conta que a condensação ocorre devagar, o valor padrão é usado 

igual a 0,01. Para modelagem R é substituído por Rnuc (raio de nucleação), sgn é a função 

sinal que retorno o sinal do numero real, ou seja:  

 d vap 3

3
( )

4
nuc

B l nuc

r
N r r

Rπ
= +
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1: 1

sgn  0 : 0

1: 1

− <


= =
 >

x

x x

x

 

No caso da condensação, v
r  deverá ser substituído por (1 )−nuc vr r dando origem a: 

                          
3 (1 ) 2

sgn( )
3

nuc v v v

lv v

nuc l

r r p p
m F p p

R

ρ

ρ
∞

∞

− −
= −&                     (85) 

sendo o número de bolhas na condensação representado por: 

                                                                                                                           (86) 

 

Em resumo tem-se a transferência total de massa da interface por unidade de volume e 

pode ser representada da seguinte maneira: 

                                                                                                                             (87)  

Condensação: 

                                                                                                                             (88) 

 

Vaporização: 

 

 

                                                          (89) 

Para obter uma transferência de massa na interface, algumas considerações devem ser 

assumidas com relação a concentração e raio da bolha. 

Os seguintes valores são usados como padrão no ANSYS CFX:  

nucr = 5x10-4 

nucR = 2µm 
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Fvap = 50 

Fcond = 0,01 

 

2.2.1.2 Modelo de Turbulência 

 

Para este trabalho o modelo de turbulência ε−k  do ANSYS CFX será adotado. 

Para o modelo ε−k  o k  representa a energia de turbulência cinética é definida 

como variância de flutuação na velocidade e tem dimensão 
2 2−L T  (ex: 

2 2/m s ). 

ε  é turbulência de dissipação “eddy” (taxa em que a flutuação da velocidade se 

dissipa) e tem as dimensões de k  por unidade de tempo 
2 3−L T . 

O modelo ε−k  introduz duas novas variáveis no sistema de equação (analogamente 

pode ser aplicado ao conceito  multifásico homogêneo), dado por : 

      

                                                                                                                            (90) 

 

onde 
1

α α
α

ρ ρ
=

=∑
Np

r , MS  é a soma das forças do corpo,  αµ eff é a viscosidade efetiva 

fase α  e 
'p α  a pressão modificada. 

A pressão modificada é usada nos modelos de turbulência incluindo o termo adicional 

tensão de turbulência normal (turbulent normal stress), dada por: 

                                         
'

 

2 2

3 3α α α α αρ µ
∂

= + +
∂

k
eff

k

U
p p k

x
                          (91) 

                                                       α α αµ µ µ= +eff t                                          (92) 

'

 

( )
( ) ji i

i j eff M

j i j j i

UU U
UU p S

t x x x x x
α α

ρ
ρ µ

∂∂ ∂∂ ∂ ∂
+ = − + + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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αµ
t  é a viscosidade turbulenta da fase e é representada por 

2
α

α µ α
α

µ ρ
ε

=
t

k
C  e µC  

é constante do modelo e tem valor de 0,09.  

Os valores de ε−k  são provenientes da equação do transporte para energia cinética 

turbulenta e taxa de dissipação turbulenta. 

( )( )
. ( ) ( ) kt

k

k

r k
r U k k r P T

t

α α α α
α α α α α α α α α αβ

ρ µ
ρ µ ρ ε

σ

∂
+∇ − + ∇ = − +

∂

  
  
  

 (93) 

( )
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εα α α α α
α α α α α α ε α ε α α αβ

ε α

ρ ε µ ε
ρ ε µ ε ρ ε

σ

∂
+∇ − + ∇ = − +

∂

 
 
 

 

(94) 

1Cε =1,44, 2Cε =1,92, kσ =1,0 e εσ =1,3 são constantes. 
( )kTαβ e 

( )T ε
αβ representam os termos adicionais na transferência na interface ε−k  (omitidos no 

ANSYS CFX, podem ser adicionados pelo usuário). 

αk
P é a turbulência produzida devido as forças viscosas, modelada no ANSYS CFX, 

como sendo: 

                  

2
(3 )

3

ji i k k

k t t

j i j k k

UU U U U
P k

x x x x x
α α α α αµ µ ρ

∂∂ ∂ ∂ ∂
= + − +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 
 
 

       (95) 
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Para escoamento incompressível o termo 
k

k

U

x

∂

∂
é pequeno e o segundo termo da direita 

da equação (95) não contribui significativamente para produção da turbulência. O 

termo3 tα
µ é baseado assumindo a tensão de “congelamento” (frozen stress) que previne 

valores de ε−k  muito grandes. 

 
 

2.2.2 Método dos Volumes Finitos e Discretização 

 

O método dos volumes finitos, parte da discretização da forma integral das equações 

no espaço físico. (TU, 2008) 

No método dos volumes finitos, o domínio computacional é subdividido com um 

número finito de volumes de controle contíguos, onde os resultados demonstrados exprimem 

a conservação das propriedades relevantes para cada um dos volumes de controle. 

No centróide de cada um dos volumes de controle calculam-se os valores das 

variáveis. A interpolação é usada para expressar os valores das variáveis na superfície do 

volume de controle em termos do valor central.  

Fórmulas de quadratura são aplicadas para aproximação das integrais de volume e 

superfície, onde se pode obter uma equação algébrica para cada volume de controle. 

Como o método dos volumes finitos trabalha com volume de controle e não como 

pontos de intersecção de grades, com ele é possível acomodar qualquer tipo de grade (malha), 

estruturada ou não estruturada. 

A partir de que a grade define o contorno do volume de controle, o método é 

conservativo tanto no tempo quanto nas integrais de superfície que são aplicadas a estes 

contornos e são as mesmas que as dos volumes de controle que compartilham o contorno. 
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Conforme exposto por TU (2008) uma das desvantagens deste método em comparação 

com o método das diferenças finitas é que a ordens superiores de diferenciação (maiores que 

segunda ordem) são difíceis de serem desenvolvidas em um ambiente tridimensional, devido 

aos dois níveis de aproximação (interpolação e integração). 

Entre as vantagens do método dos volumes finitos estão: a malha pode ser formada por 

combinação de elementos triangulares ou quadriláteros no caso de ambiente 2D ou tetraedros 

e hexaedros em três dimensões. O tipo de malha não estruturada também oferece maior 

flexibilidade na aplicação de geometrias complexas. 

Outra vantagem que pode ser mencionada é que nenhuma transformação das equações 

em termos de coordenada é necessária. 

O “solver” do ANSYS CFX usa o método baseado em volumes finitos, que envolve a 

discretização espacial do domínio, a partir das malhas geradas. A malha tridimensional é 

utilizada para construir os volumes finitos que são usados para conservar quantidades 

relativas de massa, energia, momento, etc... 

As equações de conservação são integradas em cada volume de controle, e a partir do 

teorema de divergência de Gauss (ver Anexo 2) as integrais de volume são convertidas para 

integrais de superfície.  

No ANSYS CFX as integrais de volume são discretizadas dentro de cada setor de 

elemento e acumulado para o volume de controle que o setor pertence. As integrais de 

superfície são discretizadas nos pontos de integração (ipn), conforme apresentado na Figura 

26, localizado no centro de cada superfície segmentada do elemento e posteriormente 

distribuída para o volume de controle adjacente. Pelo fato das integrais de superfície serem 

iguais ao oposto para o volume de controle adjacente aos pontos de integração, as integrais de 



88 

 

 

superfície são garantidamente localmente conservativa. (ANSYS CFX THEORY 

GUIDE,p.349) 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1  Equação Conservação Fase Contínua 

 

A equação discretizada da conservação para fase contínua pode ser visualizada como 

equação de evolução para frações de volume: 

                         
1 1 1(( ) ( ) ) ( ) ( ) 0n n i i n n

ip ip

ip

V
u A

t
α α αρ ϕ ρ ϕ ρ ϕ+ + +− + =

∂
∑      (96)  

V  representa o volume de controle e 
i

ip
A  o vetor de área de um ponto de integração 

t∂ o passo no tempo e o sobrescrito  n+1 e n significam a quantidade avaliada no ponto novo 

e velho passo do tempo respectivamente. 

Figura 26: Exemplo de elemento de malha com 
pontos de integração 
Fonte: ANSYS CFX THEORY GUIDE, Release 13, 
2010, pg 349.   
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O termo advectivo requer que os valores de ϕip  do ponto de integração sejam 

aproximados em termos de valores nodais de ϕ . O esquema advectivo implantado (alta 

resolução) no ANSYS CFX pode ser apresentado da forma abaixo: 

                                                 .
ip up

rϕ ϕ β ϕ= + ∇ ∆
r

                                       (97) 

ϕup é o valor no nó “upwind” e 
r
r  é o vetor do nó “upwind” até o ponto de integração 

ip . Escolhas particulares de β  e ϕ∇  seguem o esquema de alta resolução, para este 

trabalho. 

O esquema de alta resolução utiliza um esquema especial não linear para armazenar 

β  em cada nó, e é calculado para ser o mais próximo possível de 1. 

O fluxo advectivo é então calculado usando os valores de β  e ϕ∇  no nó “upwind”. 

“O armazenamento de β  é baseado no principio usado por Barth e Jesperson”. 

(ANSYS CFX THEORY GUIDE,p372) 

Esta metodologia envolve a primeira computação do minϕ  e máx
ϕ  em cada nó 

usando um extenso envolvimento dos nós adjacentes (incluindo o próprio nó). Em seguida, 

para cada ponto de integração em torno do nó. A seguinte equação é resolvida para β , 

assegurando que ele não fique abaixo e nem acima de  minϕ e máx
ϕ . 

O valor nodal de β  é considerado para ser o mínimo valor para todos os valores de 

ponto de integração em torno do nó, sendo não permitido exceder o valor de 1. 
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Para acoplagem da pressão com velocidade a estratégia adotada pelo ANSYS CFX é 

realizada a partir da aplicação de uma aparente equação do momento para cada ponto de 

integração. A velocidade advectiva (carregando massa) para cada ponto de integração é 

representada pela expressão abaixo: 

                  
0 0

, , , ,( )
i ip i ip ip ip ip i ip i ip

i iip ip

p p
U U f C f U U

x x

∂ ∂
= + − − −

∂ ∂

 
 
  

            (98) 

 (99) (100) (101)                            
1

−
= = =

− ∆
ip

ip ip ip

ip ip

d V
f d C

C d A t

ρ
 

sendo (A) igual a aproximação do coeficiente central da equação do momento, 

excluindo o termo transiente. 

As barras indicam média dos valores de vértices adjacentes do ponto de integração e o 

sobrescrito 0   indica valores anteriores do passo no tempo. 

 

2.2.2.2   Equação Conservação do Momento 

 

A discretização da equação do momento pode ser visualizada como uma evolução da 

equação fásica para o campo de velocidade: 

 

1 1 1 1 1 1(( ) ( ) ) ( ) ( ) ( (( ) )ρ ρ ρ ρ τ+ + + + + +− + = − + +
∂ ∑ ∑ ∑i n i n j j n i n n i n i ij n j

m m m ip ip m ip

ip ip ip

V
u u u A u P A g V A

t

                                                            (102) 

sendo ρm  a densidade da mistura , 
ig   aceleração da gravidade. 
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No ANSYS CFX um esquema de alta resolução é usado para a velocidade advectiva 

na equação (102) e a função de forma dos elementos é usada para avaliar os gradientes de 

pressão e forças viscosas. 

No ANSYS CFX o uso da função de forma (“shape function”) é usado para realização 

destas aproximações. 

A função de forma do elemento finito descreve a variação da variável ϕ variando com 

o tipo de elemento. 

                                                      
1

Nnode

i i

i

Nϕ ϕ
=

= ∑                                             (103) 

sendo i
ϕ o valor de ϕ  para o nó i e i

N é a função de forma do elemento para o nó 

i , para todos os elementos. 

 

2.2.2.3   Equação da Pressão 

 

Da integração da equação (69) em todo o volume de controle definimos a equação da 

pressão discretizadas conforme apresentado por Zwart (2004). 

 

                   
1 1

1

1
( ( ) ( ) ) 0α α α α α

α

ρ ρ ρ
ρα

+ +

=

− + − =
∂∑ ∑ &

N
n n i i n

ip

ip

V
r u A S V

t
            (104) 

 

No ANSYS CFX a superfície de integração do gradiente de pressão na equação do 

momento, envolve a avaliação da expressão abaixo: 

                                        ( , , )
ip n ip ip ip n

n

P N s t u P=∑                                  (105) 
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O valor de ipP  é avaliado usando a função de forma do elemento. Assim a função de 

forma é usada para interpolar P, que pode ser avaliada na posição verdadeira de cada ponto de 

integração (interpolação tri-linear), ou na localização onde cada ponto de integração de 

superfície intercepta o elemento de fronteira sendo (linear-linear). Para este trabalho será 

considerado a integração linear-linear (padrão do ANSYS CFX). 

As equações (96), (102), (104), (67), representam a fração de volume, velocidade e 

pressão, respectivamente. 

 

2.2.2.4   Termo Transiente 

 

Para um volume de controle que não deforma com o tempo a aproximação discreta do 

termo transiente para 
th
n  passos no tempo é representada conforme abaixo: 

                                  

1 1

2 2( ) ( )
n n

V

dV V
t t

ρϕ ρϕ
ρϕ

+ −

∂ −
≅

∂ ∆∫                             (106) 

onde os valores de inicio e final do passo no tempo tem o sobrescrito 
1

2
+n  e 

1

2
−n  

respectivamente. 

Para o esquema de Euler (“backward Euler scheme”) de segunda ordem os valores são 

aproximados conforme abaixo: 

                                

1
0 0 002

1
( ) ( ) (( ) ( ) )

2

n

ρϕ ρϕ ρϕ ρϕ
−

= + −                        (107) 

                                  

1
02

1
( ) ( ) (( ) ( ) )

2

n

ρϕ ρϕ ρϕ ρϕ
+

= + −                           (108) 
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 Tem-se a seguinte forma: 

                      
0 001 3 1

( ( ) 2( ) ( ) )
2 2

V

dV V
t t

ρϕ ρϕ ρϕ ρϕ
∂

≅ − +
∂ ∆∫                (109) 

Para quantidade de frações volumétricas o ANSYS CFX utiliza o esquema de Euler de 

segunda ordem. 

 

2.2.2.5   Procedimento de Normalização 

 

Para cada solução de variável ϕ , o residual normalizado é dado em geral por; 

                                                       [ ] [ ]r
r

ap

ϕ
ϕ

ϕ
=

∆
%                                            (110) 

onde rϕ  é o residual puro do volume de controle,  ap representa o coeficiente do 

volume de controle e ∆ϕ  é um intervalo representativo da variação no domínio. 

 

2.2.2.6   Acoplagem do Sistema de Equações 

 

O conjunto de equações lineares que surgem da aplicação do método dos volumes 

finitos de todos os elementos em todo o domínio são equações de conservação discretas. O 

sistema de equações discretas no ANSYS CFX e apresentado da seguinte maneira: 

                                                      

nbnb

i i i

nbi

a bϕ =∑                                          (111) 

ϕ é a solução, b   é o lado direito, representam as fontes, a  é o coeficiente da 

equação, i  é o numero de identificação do volume de controle ou do nó em questão, nb  
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significa vizinhança, e inclui o coeficiente central multiplicado pela solução na localização 

th
i . O nó pode ter qualquer número, portanto, o método pode ser aplicado para malhas 

estruturadas e não estruturadas. O conjunto para todo o volume de controle constitui a 

equação linear total do sistema. 

O sistema linearizado das equações discretas podem ser descritos de maneira geral na 

forma de matriz. 

                                                       [ ][ ] [ ]A bϕ =                                            (112) 

Semelhante a maneira apresentada na equação (108), [ ]A são os coeficientes da matriz, 

[ ]ϕ o vetor solução e [ ]b o lado direito das equações. 

A equação (109) pode ser resolvida interativamente iniciando com uma solução aproximada 
nϕ , que deve ser melhorada por uma correção 'ϕ , para alcançar uma solução melhor,

1ϕ +n
. 

 

                                                       
1 ´ϕ ϕ ϕ+ = +n n

                                       (113) 

 

onde 'ϕ  é a solução de ' n
A rϕ = , com 

n
r ,  sendo residual obtido de: 

 

                                                 ϕ= −n nr b A                                          (114) 

 

Repetindo a realização deste algoritmo se chegará a uma solução com acurácia 

desejada. Por si só, solucionadores interativos como ILV (“Incomplete Lower Upper’) tendem 

a diminuir rapidamente o seu desempenho quando o número de elementos computacionais 

aumentam. O comportamento de convergência de várias técnicas de inversão de matriz pode 

ser reforçado pelo uso de uma técnica Multgrid.  
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O sistema linear de equações é solucionado no ANSYS CFX usando a técnica 

Multgrid criada por M. Raw. (Zwart et al. 2004). 

O processo Multgrid envolve a realização de interação em uma malha fina e 

posteriormente interações progressivas em malhas virtuais menos finas. Os resultados então 

são transferidos da malha mais grossa para a malha original mais fina. 

O ASYS CFX usa uma implementação particular da álgebra Multgrid chamada de 

correção aditiva (“Additive correction”) tirando vantagens do fato das equações discretas 

representarem o equilíbrio das quantidades conservadas ao longo de um volume de controle. 

As equações das malhas virtuais mais grossas são criadas a partir da transformação do volume 

de controle original (malhas mais finas), conforme representação da Figura 27. 

 

 

 

Figura 27: Diagrama de transformação dos elementos de malha original em 
elementos virtuais (técnica Multigrid) com pontos de integração 
Fonte: ANSYS CFX THEORY GUIDE, Release 13, pg 365.   
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No ANSYS CFX a equação (67) é uma equação algébrica que é desassociada do 

conjunto, além da equação discretizada da conservação (96) tratada separadamente. 
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3. Validação prévia do Modelo Numérico e Matemático no ANSYS CFX. 

 

Alguns trabalhos sobre a modelagem do fenômeno de cavitação foram publicados, 

muitos deles validados previamente por métodos experimentais, tais como Hofmann et 

al.(2001), Bakir et al. (2004), Zwart et al. (2004), Delgosha et al.(2004). Por este ponto de 

vista, para este trabalho será realizada a validação prévia do modelo utilizado pelo ANSYS 

CFX para posterior aplicação em uma bomba centrífuga. Para a realização desta tarefa, 

ferramentas do ANSYS serão utilizadas. 

A Ferramenta ANSYS ICEM possibilita a geração de malhas em uma dada geometria, 

assim como a realização de ajustes e diagnóstico de malhas. 

A validação do modelo de cavitação do ANSYS CFX será realizada com base na 

aplicação em um modelo de bocal de injeção, mostrado por Roosen et al (1996). Dois regimes 

de cavitação serão estimulados e usados, cavitação inicial e supercavitação com o uso de água 

a temperatura de 25ºC. 

As características da geometria do bocal do experimento realizado por Roosen et al. 

(1996) são apresentadas na Figura 28. 

 

 

 

Figura 28: Forma e dimensões principais de bocal planar de Roosen 
et al. (1996), apresentado pro YUAN, et al. (2001) e adaptado por 
MARTYNOV (2005) 
Fonte: Martynov, 2005, pg 134.   
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A geometria de um bocal planar usando água em fluxo cavitante apresentado por 

Roosen et al. (1996) são as seguintes: 

O comprimento L=1 mm, a largura W=0,2 mm, altura H=0,28 mm e o raio de 

curvatura interna inR =0,028 mm.  

Os dados experimentais de Roosen et al. (1996) são apresentados conforme a       

Tabela 1:  

Regime de 
Escoamento

Pressão  
Entrada 
p1, bar

Pressão  
Saída p2, 

bar

Escala de 
Velocidade, m/s

Número de 
Reynolds

Número de 
Cavitação  

CN

Cavitação 
Entrada

80 21 108,6 30416 2,81

Super-
cavitação

80 11 117,5 32890 6,28

1 22
l

p p
U

ρ

−
= Re l

H

l

UHρ
µ

=

 

 

 

Para o número de cavitação CN Roosen et al. (1996) considerou-se como sendo: 

                                                       
1 2

2 v

p p
CN

p p

−
=

−                                          (115) 

A geometria para validação foi realizada no ANSYS ICEM conforme a Figura 29. 

Tabela 1: Parâmetros de escoamento cavitante usando água a 25ºC, medidos por Roosen 
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Para se criar uma melhor distribuição nas condições de entrada no domínio de 

interesse (bocal), o domínio foi estendido em dois “reservatórios”, de entrada e saída (Figura 

30), simulando dois reservatórios de dimensões “infinitas”. Com este arranjo, se evita 

instabilidades no escoamento e problemas de convergência nas extremidades do domínio de 

interesse (bocal). 

 

 

Figura 29: Domínio da modelagem do bocal de 
injeção de Roosen et al. (1996) modelado no 
ANSYS ICEM.   

Figura 30: Domínio estendido da modelagem do bocal de injeção modelado no 
ANSYS ICEM e visualizado no ANSYS CFX PRE.   
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3.1  Especificação das Malhas no Domínio 

 

Para os reservatórios de entrada e saída foram usadas malhas do tipo não estruturada, 

pelo fato da maior facilidade de geração e não necessidade de precisão, já que o domínio de 

interesse está no bocal. A malha não estruturada apresentada na Figura 31 foi realizada com 

as seguintes especificações: 

Reservatório de entrada: número de nós = 24013, número de elementos = 112410 do 

tipo tetraedro. 

Reservatório de saída: número de nós = 23212, número de elementos = 108990 do tipo 

tetraedro. 

Para as superfícies de interfaces entre reservatório de entrada e bocal, bocal e 

reservatório de saída, se fez uso do algoritmo GGI (“General Grid Interface”) disponível no 

ANSYS CFX, que realiza a interação entre a malha não estruturada dos reservatórios com a 

malha estruturada utilizada no bocal, a Figura 32 mostra a área de interface entre a superfície 

de saída do bocal e a superfície de entrada no reservatório de saída.  

No sistema GGI, um controle de aproximação de superfície é usado para realização de 

conexão entre malhas ou condições periódicas. 

O ANSYS CFX conta com um algoritmo de intersecção física, que é empregado para 

prover a completa liberdade para mudança da topologia da grade e distribuição física através 

da interface. 

O algoritmo permite conexão de sucesso mesmo quando as superfícies resultantes em 

cada lado de uma interface não estão fisicamente unidas. Além disso, uma função automática 

que apara a superfície é realizada pelo algoritmo do sistema GGI, evitando incompatibilidades 

de superfícies estendidas, significando que o GGI pode ser definido quando a superfície de 

um dos lados da interface é maior que a superfície do outro lado da interface.  
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Para o bocal, foi usado o tipo de malha estruturada com refinamento na região de 

estreitamento do bocal, pela necessidade de se detectar o fenômeno da cavitação em detalhes 

Figura 31: Malha do domínio estendido modelado no ANSYS ICEM e 
visualizado no ANSYS CFX PRE.   

Figura 32: Ampliação em 3 D da malha no reservatório de saída modelado no 
ANSYS ICEM e visualizado no ANSYS CFX PRE, interação entre as 
interfaces utilizando algoritmo GGI do ANSYSY CFX .   
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sem despender de um maior tempo que levaria para realização de um refinamento em uma 

malha não estruturada, além do ganho no tempo de processamento. A malha estruturada foi 

realizada com as seguintes especificações: 

Número de nós = 84000, número de elementos = 73647 do tipo hexaedro. 

As Figuras 33 e 34 apresentam respectivamente a malha no domínio do bocal  e 

detalhes da malha do bocal, modelado no ANSYS ICEM. 

 

 

 

 

 

Figura 33: Malha no bocal modelada no ANSYS ICEM e visualizado no 
ANSYS CFX PRE.   
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As Figuras 35 e 36 apresentam a distribuição do espaçamento da malha estruturada ao 

longo da extensão do bocal. O refinamento da zona onde se espera uma menor pressão foi 

realizado com o intuito de se capturar o campo de pressão com pressões iguais ou menores 

que a pressão de vapor da água. 

 

 

Figura 34: Ampliação em 3 D da malha no bocal modelado no ANSYS ICEM e 
visualizado no ANSYS CFX PRE.   

Figura 35 : Espaçamento da região da malha estruturada do bocal, 
modelado e visualizado no ANSYS ICEM.   
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3.2  Condições de Contorno 

 

O conjunto de equações de Navier-Stokes e as outras equações (continuidade, 

momento, turbulência e modelo de cavitação) serão analisadas. Para a solução das equações, 

condições de contorno são necessárias, tendo a sua aplicação na superfície de entrada de 

domínios ou subdomínios, bem como nas regiões de parede. 

As seguintes condições de contorno foram aplicadas: 

Entrada e saída: 

Na região de entrada do subdomínio (reservatório de entrada) antes do bocal, as 

seguintes condições de contorno foram inseridas: velocidade de entrada, a fração de volume 

igual a 1 para o líquido e 0 para vapor (totalmente líquido), escoamento em regime subsônico 

e turbulência com baixa intensidade (1%).  

Para o subdomínio (reservatório de entrada), foram inseridas as seguintes condições:  

fluido multifásico homogêneo, modelo de turbulência k ε− , para o líquido utilização dos 

Figura 36 : Espaçamento da região da malha estruturada do bocal 
(região de refinamento), modelado e visualizado no ANSYS ICEM.   
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dados da biblioteca do CFX, para o vapor considerado vapor de água a 25ºC, pressão de 

referência 0 (atm), morfologia do fluido como fluido contínuo. 

A Figura 37 mostra a indicação da condição de contorno na superfície de entrada do 

reservatório de entrada. 

 

 

 

Na região de entrada do domínio do bocal foram criados domínios de interface 

necessários para interação entre o domínio do bocal e do subdomínio (reservatório de 

entrada), os casos de condições de contorno foram tratados da seguinte maneira: 

A interface entre a saída do subdomínio (reservatório de entrada) e a interface de 

entrada do domínio do bocal são representadas nas Figuras 38 e 39, foram tratadas com as 

seguintes condições: condição de Interface na opção de massa e momento e turbulência sendo 

as mesmas tratadas na opção de interface de fluxo conservativo. 

Figura 37: Indicação de condições de contorno de entrada do subdomínio 

(reservatório de entrada) modelado no ANSYS CFX PRE.   
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A interface de saída do domínio do bocal e a interface de entrada do subdomínio 

(reservatório de saída) foram tratadas com as seguintes condições: condição de Interface na 

opção de massa e momento e turbulência sendo as mesmas tratadas na opção de interface de 

fluxo conservativo. 

 

 

 

 

Figura 38: Indicação de condições de contorno de interface entre o 
subdomínio e domínio de entrada no bocal modelado no ANSYS CFX PRE.   

Figura 39: Indicação de condições de contorno de interface entre o 
subdomínio de saída (reservatório de saída) e domínio de saída do bocal 
modelado no ANSYS CFX PRE.   
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Na região de saída do subdomínio (reservatório de saída) após o bocal, as seguintes 

condições de contorno foram inseridas: tipo de contorno aberto, regime subsônico, massa e 

momento na opção de pressão aberta (“opening press”), conforme representado na Figura 40, 

pressão relativa ajustada para o valor de 2,1 MPa, direção do fluxo normal as condições de 

contorno, a fração de volume igual a 1 para o líquido e 0 para vapor (totalmente líquido), 

escoamento subsônico e turbulência com média intensidade (5%).  

Para o subdomínio (reservatório de saída) foram inseridas as seguintes condições: 

modo de fluido multifásico homogêneo, modelo de turbulência, k ε−  para o líquido 

utilização dos dados da biblioteca do CFX, para o vapor considerado vapor de água a 25ºC, 

pressão de referência 0 (atm), morfologia do fluido como fluido contínuo. 

O modelo de transferência de massa inserido como cavitação na opção de Rayleigh- 

Plesset, temperatura de 300 (K), transferência de calor homogênea isotérmica. 

Para o diâmetro principal da semente de nucleação das bolhas foi inserido o valor de 

nuc
R = 2x10-6 m e pressão de saturação de vp = 3574 Pa. 

 

 

 

Figura 40: Indicação de condições de contorno de saída do subdomínio 
(reservatório de saída) modelado no ANSYS CFX PRE.   
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Para o domínio do bocal as seguintes condições foram inseridas: condição de contorno 

tipo parede (“wall type”), massa e momento na condição de não escorregamento (“no slip 

wall”), rugosidade suave (“smooth wall”). 

Para o domínio do bocal também foram inseridas as seguintes condições: modo de 

fluido multifásico homogêneo, modelo de turbulência k ε− , para o líquido utilização dos 

dados da biblioteca do CFX, para o vapor considerado vapor de água a 25ºC, pressão de 

referência 0 (atm), morfologia do fluido como fluido contínuo. 

O modelo de transferência de massa inserido como cavitação na opção de Rayleigh- 

Plesset, temperatura de 300 (K), transferência de calor homogênea isotérmica. 

Para o diâmetro principal da semente de nucleação das bolhas foi inserido o valor de 

nuc
R = 2x10-6 m e pressão de saturação de vp = 3574 Pa. 

Foi estipulado o numero de 100 passos no tempo e convergência/critério de parada em 

1x10-4 . 

 

3.3  Simulações e Comparações 

 

Bocais de injeção de diesel alcançam altas pressões (em alguns casos acima de 1000 

bar) em diâmetros próximos a 0,1mm. Isso se deve pelo fato da necessidade de se alcançar 

uma boa injeção do combustível. 

Estudos experimentais e teóricos como os realizados por Roosen et al. (1996), YUAN, 

et al. (2001) e MARTYNOV (2005), demonstram que nestas condições existe uma queda de 

pressão na região logo após a entrada do bocal, representada e denominada na Figura 40 como 

“Vena Contracta”. Esta queda de pressão pode atingir níveis de pressão crítica, com valores 

igual ou inferior a pressão de vapor do fluido em escoamento (surgimento da nucleação e 
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colapso das bolhas de vapor denominadas para o caso de bocais como cavitação 

hidrodinâmica). 

Esta cavitação hidrodinâmica provoca instabilidades na formação da injeção, ruído e 

vibrações. 

Estudos sobre cavitação induzida em bocais demonstram o comportamento conforme a 

Figura 41. 

 

 

 

 

 

A representação acima demonstra que o processo de cavitação induzida se desenvolve 

a partir da queda de pressão acompanhada de um descolamento de fluido na entrada do bocal 

e posterior “re-fixação” (“reattachment point”). 

 

Figura 41: Figura de uma geometria de bocal com escoamento 
cavitante induzido, curva teórica e a distribuição de pressão ao longo 
do bocal na região central e próximo a parede representado por 
MARTYNOV (2005) 
Fonte: Martynov, 2005, pg 19.   
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Especificamente na geometria do bocal aplicado no estudo experimental realizada por 

Roosen et al. (1996) o escoamento cavitante  com o uso de água a temperatura de 25ºC se 

apresentou da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

O experimento A (direita da Figura 42) seguiu os seguintes parâmetros: pressão na 

entrada do bocal P1= 80 bar, P2=21 bar. Sendo o experimento B (esquerda da Figura 42) com 

os seguintes parâmetros: P1= 80 bar, P2=11 bar. 

A primeira aproximação realizada (Figuras 43 e 44) no “solver” ANSYS CFX, foi 

realizada sem o modelo de cavitação, de maneira a acelerar a convergência e dar uma pré-

visualização dos pontos com baixa pressão (mais suscetíveis a cavitação) utilizando a 

velocidade de 1,55 m/s na condição de contorno de entrada no reservatório de entrada e 

condições próximas ao caso (A) mencionado acima (velocidade no bocal 108,6 m/s).  

Figura 42: Gradiente de densidade e campo de velocidade em um pequeno bocal (H=0,28mm) 
em um escoamento cavitante, nas condições de cavitação inicial (A) a direita e de 
supercavitação (B) a esquerda. Imagens obtidas usando shadowgraph e técnica PIV, dados 
experimentais por Roosen et al. (1996), referenciado por Yuan e Schnner (2001) e 
posteriormente no estudo realizado por Martynov (2005). 
Fonte: Martynov, 2005, pg 23.   

(A) (B) 
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Após realização do caso acima, os resultados foram utilizados como uma pré-

aproximação para o uso de caso com o modelo de cavitação acionado. 

Figura 43: Contorno de pressão em condições sem cavitação, 
velocidade de referencia 1,55m/s, velocidade 108m/s no bocal, 
pressão entrada 81 (bar), indicando os possíveis pontos de baixa 
pressão visualização no ANSYS CFX POST.   

Figura 44: Linhas de corrente velocidade do liquido em condições 
sem cavitação, velocidade de referencia 1,55m/s, velocidade 
aproximada de 108m/s no bocal, visualização no ANSYS CFX 
POST.   
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A Figura 45 demonstra o surgimento da cavitação hidrodinâmica na região próximo a 

entrada do bocal, com a apresentação do alcance de pressão próxima a pressão de saturação 

da água 3574 Pa.  

 

 

 

 

 

A Figura 46 apresenta uma comparação qualitativa do fenômeno de cavitação, entre o 

modelado numericamente no ANSYS CFX, através do campo de pressão e os resultados 

obtidos experimentalmente por Roosen et al. (1996), com a imagem obtida pela técnica de 

“shadowgraph”, utilizada para visualização de partículas, gotículas ou bolhas em um líquido, 

através de uma fonte de luz. 

 

 

Figura 45: Contorno de pressão em condições com o modelo de  
cavitação acionado, velocidade de referencia 1,55m/s, indicando a 
região com pressão igual e próxima a pressão de saturação 3574 
(Pa), visualização no ANSYS CFX POST.   
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O surgimento da região de descolamento do fluido e posterior “re-fixação” 

(“reattachment”) pode ser visualizado na simulação conforme Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Comparação qualitativa, entre o campo de pressão modelo aplicado ao ANSYS 
CFX e os resultados obtidos por Roosen et al. (1996), gradiente de densidade, indicando a 
região com pressão igual a pressão de vapor, visualização no ANSYS CFX POST e 
shadowgraph por Roosen et al. (1996).   

Figura 47: Vetores de Velocidade do líquido em condições com o 
modelo de cavitação acionado, velocidade de referencia 1,55m/s 
(108m/s no bocal), apresentando o “bolsão” e posterior retorno 
(“reattachment”), visualização no ANSYS CFX POST.   

Reattachment 

point 
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A partir da ampliação da Figura 47, a Figura 48 demonstra a comparação dos vetores 

de velocidade obtidos na modelagem com os resultados obtidos experimentalmente por 

Roosen et al. (1996).   

 

 

 

 

Vetores de velocidade próximos a parede e contorno de pressão no centro, bolsão e 

retorno (“reattachment”) em condições com o modelo de cavitação acionado, obtida ANSYS 

CFX POST, comparado com os dados obtidos em estudo numérico realizado por Martynov 

(2005) são apresentados na Figura 49. 

 

 

 

 

A Figura 50 o gráfico de pressão ao longo da geometria do bocal, o surgimento de 

locais com pressões igual e inferior a pressão de saturação (na cor verde). 

Figura 48: Vetores de velocidade e contorno de pressão em condições com o 
modelo de cavitação acionado, velocidade aproximada obtida ANSYS CFX POST,  
comparado com os dados experimentais obtidos por  Roosen et al. (1996).   

Figura 49 : Vetores de velocidade próximo a parede e contorno de pressão no centro , 
bolsão e retorno (reattachment) em condições com o modelo de  cavitação acionado, 
obtida ANSYS CFX POST,  comparado com os dados obtidos em estudo numérico 
realizado por Martynov (2005) Fonte: Martynov, 2005, pg 138).   
 
 

Reattachment 

point 
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Após a verificação da cavitação inicial, realizou-se análise do caso de supercavitação 

experimento B, com a variação da pressão do reservatório de saída reduzida para P2=11 bar, 

utilizando a velocidade de 1,55 m/s na condição de contorno de entrada no reservatório de 

entrada e condições próximas ao caso B (velocidade no bocal 117,5 m/s), mantendo-se as 

demais condições de contorno. 

Como da maneira anterior foi realizada uma aproximação rodando o caso sem o 

modelo de cavitação, de maneira a acelerar a convergência e dar uma pré-visualização dos 

pontos com baixa pressão (mais suscetíveis a cavitação), representado na Figura 51.  

 

Figura 50: Pressão no plano central em vermelho, atingimento o 
valor igual e inferior a pressão de saturação (linha em verde) 3574 
Pa e retomada para pressão de saída, aproximação, obtida ANSYS 
CFX POST.   
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Figura 51: Contorno de pressão em condições sem cavitação, 
velocidade de referencia 1,55m/s, velocidade 117,5 m/s no bocal, 
pressão entrada 81 (bar), indicando os possíveis pontos de baixa 
pressão visualização no ANSYS CFX POST.   

Figura 52: Linhas de corrente velocidade do liquido  em condições 
sem cavitação, velocidade de referencia 1,55m/s, velocidade 
aproximada de 117,5m/s no bocal, visualização no ANSYS CFX 
POST.   
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A Figura 52 representa as linhas de corrente com a captura da velocidade interna do 

bocal em valores próximos da velocidade de 117,5 m/s (valor experimental de Roosen et al. 

(1996)). 

Após realização do caso B sem o modo de cavitação acionado, os seus resultados 

foram utilizados como uma pré- aproximação para o uso de caso com o modelo de cavitação 

acionado, Figura 53.    

 

 

 

 

 

A Figura 54 mostra a fração de volume de vapor obtida na condição do caso B onde é 

possível visualizar a fração de vapor em toda extensão da parede do bocal. 

Figura 53: Contorno de pressão em condições com o modelo de  
cavitação acionado, velocidade de referencia 1,55m/s, indicando a 
região com pressão igual e inferior pressão de saturação 3574 (Pa), 
e a característica de supercavitação ( ao longo do bocal) 
visualização no ANSYS CFX POST.   
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A Figura 55 mostra comparação qualitativa entre o campo de fração volume de vapor 

obtido no ANSYS CFX e os resultados de gradiente de densidade, obtidos experimentalmente 

por Roosen et al. (1996). 

 

 

 

 

A Figura 56 demonstra que para o caso supercavitação, os vetores de velocidade do 

fluido não apresentam o surgimento da região de descolamento do fluido e posterior re-

fixação (“reattachment”), o que pode ser observado, é a formação de um filme fino em todo a 

Figura 55: Comparação qualitativa, entre a fração volume de vapor modelo aplicado ao ANSYS 
CFX e os resultados obtidos por Roosen et al. (1996), gradiente de densidade, indicando a 
região com pressão igual  e próxima a pressão de vapor, visualização no ANSYS CFX POST e 
shadowgraph por Roosen et al. (1996).   

Figura 54: Fração do volume de vapor obtida para o caso B, 
indicação em toda a extensão do bocal, visualização no ANSYS 
CFX POST.   
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extensão do canal, melhor representado na ampliação da Figura 56 (Figura 57), mostrando 

coerência com os dados obtidos experimentalmente por Roosen et al. (1996). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Vetores de Velocidade do líquido em condições com o modelo 
de cavitação acionado (velocidade de referencia 1,55m/s, e velocidade 
aproximada 117,5 m/s no bocal), visualização da supercavitação sem 
apresentação de “bolsão característico” e sem apresentar o posterior 
retorno (“reattachment”), visualização no ANSYS CFX POST.   

Figura 57: Vetores de velocidade em condições com o modelo de cavitação acionado, 
velocidade aproximada obtida ANSYS CFX POST, comparado com os dados experimentais 
obtidos por  Roosen et al. (1996).   
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Na Figura 58, o gráfico de pressão ao longo da geometria do bocal, o surgimento de 

pressões igual e inferior a pressão de saturação (linha na cor verde). 

Na Figura 59, apresentam-se as simulações realizadas partindo do ponto da condição 

de cavitação inicial até a condição de supercavitação, a partir da variação da pressão do 

reservatório de saída, mostrando o aumento da fração volumétrica de vapor quando nos 

dirigimos à condição de supercavitação, estando em acordo com o aumento do número de 

cavitação CN considerado por Roosen et al. (1996). 

 

 

 

Figura 58: Pressão no plano central em vermelho, atingimento o 
valor igual e inferior a pressão de saturação (linha em verde) 3574 
Pa e retomada para pressão de saída, aproximação, obtida ANSYS 
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Figura 59: Variação de pressão em simulações, apresentando a variação 
fração volumétrica de vapor apresentadas no ANSYS CFX SOLVER.   

Variação da pressão de saída 
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3.4  Conclusões  

 

O modelo aplicado para a geometria do bocal de injeção, apresentado por Roosen et al 

(1996), foi calculado no ANSYS CFX “solver”, tendo o mesmo apresentado soluções 

aproximadas para os casos de cavitação inicial e de supercavitação, em um modelo de 

cavitação, multifásico, homogêneo em condições de turbulência e regime permanente. 

Quando aplicado as condições de ensaios realizados por Roosen et al. (1996) foi 

possível ter uma previsão e visualização qualitativa dos campos de pressão para ambos os 

ensaios, principalmente das regiões com o valor igual ou próximo da pressão de saturação, 

possibilitando a realização de análise comparativa com os resultados obtidos por Rossen et al, 

mesmo os dados fotográficos expostos por Roosen sendo indicados como gradiente de 

densidade. 

Para o caso de cavitação inicial foi possível ter uma previsão da formação de “bolsão”, 

desprendimento do escoamento e posterior retorno (“reattachement”). 

Sob a ótica do campo de velocidade do líquido, foi possível visualizar também uma 

boa aproximação quando comparado com os dados expostos por Roosen et al. (1996) e a 

aproximação numérica realizada por Martynov (2005). 

Para o caso de previsão do efeito de supercavitação o mesmo método foi aplicado, 

com alteração da pressão de saída (reservatório de saída) de 21 bar para 11 bar. Com isso foi 

possível realizar a previsão do fenômeno, de locais que apresentaram valores iguais ou 

próximos da pressão de saturação ou de vapor de 3574 Pa, se estendendo por toda extensão do 

bocal. Com isso foi possível comparar com os dados de Roosen et al. (1996), novamente 

sobre a ótica de gradiente de densidade, mantendo a coerência entre o modelo e os dados 

experimentais. 
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Com relação ao campo de velocidade do líquido foi possível visualizar as condições de 

não desprendimento do escoamento (formação de filme cavitante pequeno em toda a extensão 

do bocal, mostrando coerência com os resultados obtidos experimentalmente por Roosen et al. 

(1996). 

Em ambos os casos analisados (inicial e supercavitação) análises e aproximações 

preliminares foram realizadas com o modelo, com o objetivo de se conhecer a velocidade de 

referência para entrada do reservatório de entrada (1,55 m/s), a fim de se obter uma relação 

mais próxima possível das condições de velocidade e pressão estipuladas por Roosen et al.  

A realização de aproximações prévias sem o acionamento do modelo de cavitação, se 

mostrou de suma importância para a aproximação do fenômeno de cavitação. Simulações 

realizadas, mostraram que a não realização da mesma, acarreta em divergências em análise 

qualitativa comparada com os dados experimentais apresentados por Roosen et al. (1996). 

Sob o ponto de vista de análise do campo de pressão, para ambos os casos foi possível 

ter a previsão do local do surgimento da pressão de saturação e posterior retomada ao valor 

próximo a pressão de saída estipulada (21 bar caso A Figura 50 e 11 bar caso B Figura 58). 

Com relação a convergência e critério de parada, a análise da cavitação inicial 

mostrou-se com boa convergência com relação ao critério de parada 1x10-4, sendo que para o 

caso de supercavitação não foi possível atingir uma convergência tão boa quanto ao caso 

inicial, no entanto, não trazendo grandes variações em termos quantitativos, pelo fato do 

critério de parada ter sido atingido para a fração volume de vapor. 

As simulações realizadas partindo do ponto da condição de cavitação inicial até a 

condição de supercavitação a partir da variação da pressão do reservatório de saída mostra o 

aumento da fração volumétrica de vapor quando é dirigida à condição de supercavitação, 
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estando em acordo com o aumento do número de cavitação CN (equação 115) considerado 

por Roosen et al. (1996). 

Sob o ponto de vista de aplicação do modelo em uma bomba centrífuga, modificações 

na equação do momento serão necessárias para inclusão da força de Coriolis e centrífuga 

introduzida pelo meio rotacional.  

Conforme exposto por Asuaje et al. (2004), na modelagem de turbomáquinas através 

de CFD, o contorno deve ser inserido suficientemente distante das pás do rotor de maneira 

que seja possível suavizar qualquer inconsistência e evitar problemas de convergência nas 

extremidades do domínio. 

 Interações entre as superfícies rotativas e estáticas serão necessárias devido a 

mudança de referência (interface entre parte móvel e estacionária). 
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4. Análise e Cálculo do Modelo de Cavitação em um Rotor de uma Bomba 

Centrífuga. 

                                  

Após a validação prévia do modelo físico e matemático realizada no item 3, o modelo 

será aplicado ao rotor de uma bomba centrífuga, para isso se faz necessário a inclusão das 

forças não inerciais, forças de Coriolis e centrífuga baseadas na velocidade angularω , na 

equação do momento. 

 As equações hidrodinâmicas do modelo multifásico homogêneo aplicadas ao rotor de 

uma bomba centrífuga se apresentam da seguinte forma: 

Equação da continuidade: 

                                  
1
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Equação do momento: 
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                                              cor cfg
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                                            2
cor m
S uρ ω= − ×

r
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                                         ( )
cfg m
S rρ ω ω= − × ×

r
                                 (120) 

Com relação aos modelos de cavitação e turbulência, serão usados os mesmos modelos 

utilizados anteriormente na validação do modelo (caso do bocal), modelo de                    

Rayleight-Plesset e ε−k , respectivamente. 
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O crescimento das bolhas partem de um raio médio inicial (no ANSYS CFX, o 

modelo de cavitação considera o valor padrão de 2x10-6 m) e retorna (quando da 

condensação) para o mesmo valor inicial da bolha, parte-se da hipótese de que não existem 

barreiras térmicas para o crescimento da “semente” de cavitação. 

 A abordagem proposta para este trabalho será baseada em análise tridimensional (3D) 

do escoamento. Assim como para o caso da validação do modelo do ANSYS CFX (caso do 

bocal apresentado anteriormente) serão utilizadas ferramentas da ANSYS Inc. A Figura 60 

apresenta as ferramentas que serão utilizadas. 

 

ANSYS ICEM 

ANSYS CFX 

ANSYS CFD-Post 

 

 

A ferramenta ANSYS ICEM possibilita a geração de malhas em uma dada geometria, 

assim como a realização de ajustes e diagnóstico de malhas e o ANSYS CFX atua como “pré” 

e “solver” das equações, para posterior análise no ANSYS CFD-Post. 

Para obter maiores informações sobre as possibilidades técnicas e aplicações de cada 

ferramenta/códigos, referências poderão ser obtidas nos respectivos manuais de utilização das 

ferramentas ANSYS. Procedimento e sequência para a análise do rotor seguirá o fluxograma 

apresentado na Figura 61. 

Figura 60: Códigos e Software da empresa ANSYS Inc. 
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Modelo matemático e 

físico 

Geração 3D do domínio de 

cálculo Rotor –  Autodesk – 

Inventor – AutoCad 

Conclusões finais 

Geração da Malha, 

Rotor - Malha 

estruturada –  ANSYS 

ICEM  

Modelo e condições de 

contorno – ANSYS CFX 

Pré 

Solver  CFD 1º 

Aproximação 

- ANSYS CFX 

Pós-processamento -  

ANSYS CFD-Post 

Reavaliação (caso necessário) 

Análise da malha, domínio, 

qualidade e controle. 

Análise dos 

dados de saída. 

Figura 61: Sequência aplicada para análise 3D em CFD com utilização das 
Ferramentas/códigos da ANSYS Inc. 
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4.1 Geometria 

 

Com relação a geometria, a modelagem será aplicada em um rotor fechado, 

homologado pela sociedade hidráulica francesa, com 7 pás, com condições de altura 

manométrica 34 [m] com vazão nominal de 57,6 [m3/h] a velocidade de 1260 rpm. 

A Tabela 2 apresenta os principais parâmetros da geometria usada nesta dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Valor Parâmetro 

Geometria principal do rotor  
Raio do Flange de entrada 110 mm R0 
Raio de entrada do rotor 110 mm R1 
Largura da pá do rotor 70 mm b1 

Ângulo da pá na entrada 22,5º 1β  

Raio de saída do rotor 200 mm R2 
Largura de saída do rotor 30 mm b2 

Ângulo da pá na saída 22º 2β  

Quantidade de pás no rotor 7 Na 
Espessura da pá 7 mm e 

Tabela 2: Parâmetros principais da geometria do rotor  

Figura 62: Visualização tridimensional da 
geometria do rotor  
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A Figura 63 apresenta a geometria do rotor elaborada nos “softwares” comerciais 

Autodesk Inventor e Auto Cad, possibilitando a exportação do domínio tridimensional 

referente a um único canal de escoamento.  

O domínio foi estendido na seção de saída em 100 [mm], sendo na entrada mantido a 

condição original para se evitar produção de erro numérico na região de estudo, conforme 

exposto por Asuaje (2003) em um rotor semelhante de bomba centrífuga Figura 64.  

 

                                      

 

 

 

Figura 63: Visualização do tridimensional do 
domínio /geometria do rotor bomba 
centrifuga criada no Autodesk Inventor. 
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A Figura 65 apresenta as superfícies de interface criadas entre a entrada e o canal de 

passagem e canal de passagem e saída (superfícies na cor azul). A criação destas superfícies é 

Figura 65: Apresentação das superfícies de 
inteface. 

Figura 64: Visualização do tridimensional do 
domínio /geometria do rotor bomba 
centrífuga semelhante com extensão do 
domínio. 
Fonte: Asuaje, 2003. 
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necessária para a geração do domínio de interface entre os subdomínios que serão criados 

posteriormente. 

Após a geração do domínio da passagem do fluido entre uma lâmina (pá) de rotor, a 

geometria foi exportada para a ferramenta ANSYS ICEM, possibilitando a geração de 

superfícies e da malha. A Figura 66 apresenta o domínio exportado para o ANSYS ICEM. 

 

 

 

 

4.2 Geração da Malha para Modelagem  

 

Uma simplificação do domínio pode ser realizada quando se trata de um rotor. O uso 

da opção fluxo axissimétrico no ANSYS CFX permite a modelagem somente em um canal do 

rotor (percurso do fluido), simplificando também a modelagem e tempo de processamento. 

A Figura 67 apresenta a simplificação do domínio exportada para o ANSYS ICEM e a 

formação das superfícies do domínio. 

Figura 66: Visualização do tridimensional do domínio 
/geometria do rotor bomba centrifuga exportado para a 
ferramenta ANSYS ICEM. 



132 

 

 

 

 
 

 

 

Para a criação da malha do domínio no ANSYS ICEM foi usada malha do tipo 

estruturada, com as seguintes especificações: 

 Número de nós = 25368, número de elementos = 21580 do tipo hexaedro e 7238 

quadrilaterais totalizando 28818 elementos. 

As Figuras 68 e 69 apresentam respectivamente a malha criada na ferramenta ANSYS 

ICEM e o espaçamento na região denominada entrada do rotor. 

Figura 67: Domínio da modelagem de um canal do rotor 
da bomba centrifuga com superfícies criadas e 
visualizadas no ANSYS ICEM, para posterior realização 
da malha. 
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A Figura 70 apresenta a malha criada nas regiões denominadas como superfícies 

periódicas. Sendo o seu detalhe apresentado na Figura 71. 

Figura 68: Domínio da modelagem de um canal do rotor da bomba 
centrifuga com a malha criada e visualizada no ANSYS ICEM. 

Figura 69 : Espaçamento da região da malha estruturada na região de 
entrada do rotor , modelado e visualizado no ANSYS ICEM.   



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Representação das Malhas das superfícies periódica na 
modelagem de um canal do rotor, com a malha criada e visualizada no 
ANSYS ICEM. 

Figura 71: Detalhe das Malhas das superfícies periódicas, com a malha 
criada e visualizada no ANSYS ICEM. 
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A Figura 72 ilustra tridimensionalmente a localização das superfícies periódicas no 

rotor.  

A criação de superfícies periódicas permite simplificar a geometria quando temos uma 

característica de análise de um problema em regiões múltiplas e idênticas. Isto será de suma 

importância na criação das condições do domínio de interface rotativa.  

A Figura 73 apresenta a malha criada no ANSYS ICEM nas regiões denominada como 

pá, cubo (“hub”) e  capa (“shroud”). 

O cubo pode ser definido com sendo a superfície do rotor mais próxima ao eixo de 

rotação. Ele define a superfície interna do fluxo fluido em um rotor, sendo a capa definida 

como sendo a superfície do rotor mais afastado do eixo de rotação. Ele define a superfície 

exterior de fluxo de fluido em um rotor, conforme apresentado na Figura 74. 

 

Figura 72: Representação das superfícies 
periódicas entre uma pá do rotor. 
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As Figuras 75 e 76 apresentam a região da malha próxima a pá. A realização do 

refinamento desta região tem o intuido de possibilitar a captação do fenômeno de cavitação 

Figura 73: Representação das malhas criada nas partes do 
rotor denominadas pá, hub e shroud, criadas e visualizadas no 
ANSYS ICEM. 

Figura 74: Representação das partes do rotor 
denominadas pá, hub e shroud. 
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nos locais onde se espera a sua ocorrência (regiões proximas a pá), assim como realizado no 

caso da validação do modelo pela aplicação no bocal. 

 

 

 

 

 

 

A criação da malha para superfície de inteface entre a entrada do rotor e o canal de 

passagem do fluido é apresentada na Figura 77, sendo o seu detalhe visto na Figura 78. 

 

Figura 75: Representação da malha criada na região próxima a 
pá, criada e visualizadas no ANSYS ICEM. 

Figura 76: Refinamento da malha criada na região próxima a pá, 
criada e visualizadas no ANSYS ICEM. 
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A criação da malha para a extensão do domínio de saída entre as duas superfícies 

periódicas está representada na cor verde na Figura 79. 

Figura 77: Malha da superfície de interface na entrada do canal, criada e 
visualizadas no ANSYS ICEM. 

Figura 78: Malha criada na superfície de interface, criada e visualizadas 
no ANSYS ICEM. 
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A Figura 80 apresenta a malha criada para superfície de inteface entre a saída do canal 

do escomento e o domínio extendido de saída,  representada na cor marron. Sendo o seu 

detalhe ampliado na Figura 81. 

 

 

 

 

Figura 79: Malha criada na superfície de interface, criada e 
visualizadas no ANSYS ICEM. 

Figura 80: Malha criada na superfície de interface saída do canal e 
domínio estendido, criada e visualizadas no ANSYS ICEM. 
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4.3 Aplicação das condições de contorno no ANSYS CFX Pre para as simulações  

 

Assim como na aplicação do bocal, após a realização da malha na ferramenta ANSYS 

ICEM, a malha foi exportada para ferramenta ANSYS CFX Pre. O conjunto de equações  

(equação da continuidade, equação do momento, turbulência e modelo de cavitação) serão 

analisados para o caso do rotor. Para a solução das equações, condições de contorno são 

necessárias, tendo a sua aplicação na superfície de entrada de domínios ou subdomínios, 

interfaces, bem como nas regiões de parede.  

Para as condições de operação foram considerados os seguintes parâmetros: 

bombeamento de água a 25ºC com modelo isotérmico, incompressível, fluido homogêneo e 

regime permanente, fluxo de massa na saída (domínio de saída estendido) 16 kg/s (57,6 m3/h) 

modelo de turbulência k ε−  com intensidade e escala da turbulência na entrada 

respectivamente 0,003 e 0,003 m, para uma velocidade angular constante de 1260 rpm ou 132 

Figura 81: Detalhe da malha criada na superfície de interface 
saída do canal e domínio estendido, criada e visualizada no 
ANSYS ICEM. 
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rad/s, regime de escoamento subsônico, com morfologia do fluido tipo continua, modelo 

isotérmico. 

As seguintes condições de contorno foram aplicadas na ferramenta ANSYS CFX Pre: 

Entrada e saída: 

Na região do subdomínio de entrada antes da entrada do canal de escoamento do rotor, 

as seguintes condições de contorno foram inseridas: tipo de contorno como entrada e 

estacionária, pressão de entrada (que sofrerá variação para estimular a cavitação), regime de 

escoamento subsônico com a direção do mesmo no sentido do eixo Z. A Figura 82 mostra a 

indicação das condições de contorno na entra do subdomínio de entrada. 

 

 

 

 

Para o subdomínio de saída (saída do domínio estendido) foram inseridas as seguintes 

condições: Tipo de contorno como saída estacionária, escoamento subsônico e vazão mássica 

de 16 kg/s. 

Figura 82: Indicação da aplicação da condição de 
contorno na entrada do domínio, criada e 
visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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A Figura 83 mostra a indicação das condições de contorno na superfície de saída do 

subdomínio de saída. 

 

 

 

Superfícies de interfaces Entrada e saída do domínio do rotor: 

Para as condições de contorno nas superfícies de interface os seguintes parâmetros 

foram aplicados na ferramenta ANSYS CFX Pre: 

Para saída do subdomínio de entrada foram consideradas as seguintes condições: Tipo 

de contorno de interface “interface”, com fluxo de interface conservativo para massa e 

momento e turbulência. A indicação das condições de contorno é apresentada na Figura 84. 

Figura 83: Indicação da aplicação da condição de contorno na 
entrada do domínio, criada e visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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Para entrada do subdomínio de entrada no canal de escoamento do rotor foram 

consideradas as seguintes condições: Tipo de contorno “interface”, com fluxo de interface 

conservativo para massa e momento e turbulência. A indicação das condições de contorno é 

apresentada na Figura 85. 

 

 

 

Figura 84: Indicação da aplicação da condição de contorno na 
saída do subdomínio de entrada, criada e visualizadas no ANSYS 
CFX Pre. 

Figura 85: Indicação da aplicação da condição de contorno na 
entrada do subdomínio canal de escoamento do rotor, criada e 
visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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A Figura 86 apresenta a indicações das condições de contorno em ambos os lados da 

superfície cujo modelo de interface do tipo fluido-fluido foi aplicada com o uso da opção 

“general connection” e conexão da malha com o uso da opção GGI. 

 

 

  

Para saída do subdomínio do canal de escoamento do rotor foram consideradas as 

seguintes condições: Tipo de contorno “interface”, com fluxo de interface conservativo para 

massa e momento e turbulência. A indicação das condições de contorno é apresentada na 

Figura 87. 

 

Figura 86: Indicação da aplicação da condição de contorno em 
ambos os lados da superfície de entrada do canal de escoamento 
do rotor, criada e visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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Para entrada do subdomínio de saída estendida do domínio foram consideradas as 

seguintes condições: Tipo de contorno “interface”, com fluxo de interface conservativo para 

massa e momento e turbulência. A indicação das condições de contorno é apresentada na 

Figura 88. 

 

 

 

Figura 88: Indicação da aplicação da condição de contorno na 
entrada do subdomínio saída estendida, criada e visualizadas no 
ANSYS CFX Pre. 

Figura 87: Indicação da aplicação da condição de contorno na 
saida do subdomínio canal de escoamento do rotor, criada e 
visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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A Figura 89 apresenta a indicações das condições de contorno em ambos os lados da 

superfície de saída do canal, cujo modelo de interface do tipo fluido-fluido foi aplicada com o 

uso da opção “general connection” e conexão da malha com o uso da opção GGI. 

 

Superfícies de interfaces periódicas do domínio do rotor: 

 

A Figura 90 mostra a malha das superfícies periódicas onde serão aplicadas as 

condições de contorno. 

Figura 89: Indicação da aplicação da condição de contorno em 
ambos os lados da superfície de saida do canal de escoamento do 
rotor, criada e visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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O tipo de interface aplicado será do tipo fluido-fluido com modelo de interface 

periódico rotacional com direção axial na direção do eixo Z seguindo a regra da mão direita 

(entrado no domínio) e conexão automática de malha. Em ambas as superfícies será aplicada a 

opção de fluxo conservativo de massa e momento e turbulência. 

A utilização de referências rotacionais (“Rotating frames of reference – RFR”) está 

disponível no ANSYS CFX-Pre e permite o uso em máquinas de fluxo rotativas, como rotores 

de turbomáquinas. ANSYS CFX-Pre permite especificar um domínio rotativo em relação a 

um eixo axial, sendo calculado pelo “solver” do ANSYS CFX os termos de momento de 

Coriolis e centrífugo. 

A Figura 91 apresenta a indicações das condições de contorno em ambas as superfícies 

periódicas. 

 

Figura 90: Superfícies periódicas indicadas 
com elementos de malha verde, criada e 
visualizadas no ANSYS CFX Pre. 
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 Condições de contorno para as superfícies Cubo, Capa e Pá: 

Para as superfícies do cubo, capa e pá, representadas na Figura 92 as seguintes 

condições de contorno foram aplicadas no ANSYS CFX Pre: 

Tipo de contorno, parede rotacional com condições de não-escorregamento e 

rugosidade na parede tipo suave (“smooth”). 

 

 

Figura 91: Indicação da aplicação da 
condição de contorno em ambas as 
superfícies periódicas, criada e visualizadas 
no ANSYS CFX Pre. 

Figura 92: Superfícies de paredes hub, shroud e pá indicada com 
elementos de malha verde, criada e visualizada no ANSYS CFX 
Pre. 
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Condições de superfície de saída estendida  

Para a superfície de saída do domínio estendido, representada na Figura 93 as 

seguintes condições de contorno foram aplicadas no ANSYS CFX Pre: 

Tipo de contorno, parede rotacional com condições de não escorregamento, opção de 

velocidade contra rotação (“counter rotating wall”) e rugosidade na parede tipo suave 

(“smooth”). 

 

 

 

 

4.4 Simulações  

 

No contexto de um rotor de uma bomba centrífuga o termo cavitação implica no 

processo dinâmico da formação e colapso das bolhas de vapor nos canais entre as pás, durante 

o escoamento do fluido através do rotor. 

As bolhas são formadas dentro do rotor em locais onde o valor da pressão é igual ou 

inferior à pressão de vapor da água na temperatura do escoamento. O fenômeno de cavitação 

Figura 93: Superfícies de parede saída 
estendida indicadas com elementos de malha 
verde, criada e visualizadas no ANSYS CFX 
Pre. 
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ocorre devido à insuficiência de pressão na sucção do rotor, que pode ser expresso pelo 

parâmetro de Npsh definido pela equação (122).  

A ocorrência do fenômeno é detectada pela manifestação da redução do desempenho 

do rotor (queda da altura manométrica - H), em conjunto com ruído excessivo e vibrações em 

níveis elevados, além do desgaste do rotor. 

 Tendo em vista os impactos ocasionados em uma bomba centrífuga, é importante 

analisarmos quando, onde e em que intensidade o fenômeno ocorre. 

Para este trabalho parte-se para análise de cavitação a partir da variação da pressão de 

sucção, mostrando o início da formação do fenômeno, locais de formação e a sua intensidade 

a partir da fração de volume de vapor de água no domínio. 

A Tabela 3 apresenta as condições de variação de pressão a serem implantadas em 

cada simulação, sendo a vazão constante, com o valor de 16 kg/s ou 57,6 m3/h.  

Simulação Pressão de Entrada [Pa] Vazão de saída [kg/s] 

1 100000 

16 

2 80000 

3 60000 

4 40000 

5 30000 

6 25000 

7 20000 

8 18000 

9 17500 

10 16000 

 

 

Tabela 3: Variação da pressão de entrada 
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Para identificação dos locais de baixa pressão na geometria do rotor será realizada uma 

primeira aproximação sem a introdução do modelo de cavitação do ANSYS CFX Pre (modelo 

de cavitação não habilitado), com a pressão de sucção do rotor (entrada do domínio) de 

100000 Pa, usando somente água como fluido homogêneo, utilizando os dados da biblioteca 

do CFX (água a 25ºC). Os resultados desta simulação serão usados como uma primeira 

aproximação para as simulações posteriores, com o modelo de cavitação do ANSYS CFX Pre 

habilitado. 

Para isso foi inserido na condição de contorno na entrada do domínio a pressão de 

100000 Pa. Assim como para todas as simulações posteriores foram considerados os seguintes 

parâmetros: numero máximo de interações de 500 e critério de convergência (residual) de 

1x10-6. 

Após a realização da parametrização dos dados a simulação foi realizada no “solver” 

do ANSYS CFX e os resultados visualizados e demonstrados na ferramenta ANSYS CFX 

Post. 

A Figura 94 mostra visualização dos resultados do campo de pressão distribuído na 

visualização integral do rotor onde foi possível visualizar os locais de baixa pressão, no 

entanto, sem atingir o valor da pressão de saturação para água a 25ºC (3574 Pa). 
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Após a visualização e análise da Figura 94, foi criada uma isosuperfície com o valor 

da pressão de vapor para água à temperatura de 25ºC, onde pode-se observar na Figura 95 a 

superfície sem nenhuma indicação, mostrando que o valor da pressão de vapor (3574 Pa) não 

foi atingindo em nenhum ponto. 

 

Figura 94: Visualização do campo de pressão para simulação sem o modelo 
de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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A Figura 96 apresenta o detalhe da visualização de um único canal de escoamento do 

rotor, sendo possível visualizar a pressão mínima 42190 Pa encontrada para esta simulação, 

na região de inicio da pá, sendo a mesma acima do valor da pressão de vapor da água para a 

temperatura de 25ºC.   

 

Figura 95: Visualização da isosuperfície criada na pressão de 3574 Pa, 
demonstrando a inexistência deste valor de pressão em todo o domínio, 
visualizado no ANSYS CFX Post. 
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Após realização do caso acima, os resultados foram utilizados como uma pré-

aproximação para o uso de caso com o modelo de cavitação do ANSYS CFX acionado. 

Para isso, além do fluido água a 25ºC foi incluído o fluido vapor de água a 25ºC 

utilização dos dados da biblioteca do CFX, pressão de referência 0 (atm), morfologia do 

fluido como fluido contínuo e o escoamento considerado como homogêneo (sem movimento 

relativo entra as duas fases) . O modelo de transferência de massa inserido como cavitação na 

opção de modelo de Rayleigh-Plesset e transferência de calor homogênea e isotérmica. 

Para o diâmetro principal da semente de nucleação das bolhas foi inserido o valor de 

Rnuc = 2x10
-6 m e pressão de saturação da água a 25ºC,  Pv = 3574 Pa. 

A condição de contorno de entrada do domínio também foi alterada devido a inclusão 

do fluido vapor disperso no meio do fluido principal (água), sendo mantida a pressão de 

entrada em 100000 Pa. As seguintes condições de contorno foram parametrizadas: fração de 

Figura 96: Visualização do campo de pressão e pressão mínima para 
simulação sem o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS 
CFX Post. 
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vapor de água com o valor 0 e fração de água líquida com o valor 1, já que esperamos que a 

fração de vapor seja formada no decorrer do escoamento dentro do domínio, 

consequentemente a fração de vapor na entrada terá o valor de 0. 

Com o intuito de se obter parâmetros para o surgimento da cavitação além do 

surgimento de locais com valores de pressão igual ou próximo da pressão de vapor da água, 

dois parâmetros adicionais relacionados com a operação de bombas centrífugas foram 

inseridos em forma de expressão no ANSYS CFX Pre. A inserção destas expressões 

possibilita trabalhar com novos parâmetros monitoração a partir dos resultados padrões do 

ANSYS CFX Post. 

 

As equações inseridas foram as seguintes: altura manométrica ou “Head” e Npsh e são 

representadas conforme abaixo. 

                              
 saída  entrada

.
t tP P

H
dens g

−
=

                                (121) 

                             

 entrada vap

.

tP P
Npsh

dens g

−
=

                                (122) 

Sendo: 

“Pt saída” a pressão total de saída do domínio, “Pt entrada” a pressão total de entrada do 

domínio, “dens” a densidade da água a 25ºC e “Pvap” a pressão de vapor da água a 25ºC.  

As Figuras 97 e 98 ilustram as localizações de entrada e saída dos pontos de 

monitoramento inseridos respectivamente em uma ilustração de uma bomba centrífuga e no 

rotor desde trabalho. 
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As equações 121 e 122 serão calculadas para cada simulação futura com a variação da 

pressão de entrada para visualizarmos a queda do valor da altura monométrica e diminuição 

Entrada 

Saída 

Figura 97: Visualização dos pontos de entrada 
e saída para monitoramento a partir da 
representação de uma bomba centrífuga. 

Figura 98: Visualização dos pontos de entrada 
e saída para monitoramento no rotor 
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do valor do Npsh com o surgimento da cavitação.  A Figura 99 apresenta as expressões 

inseridas no ANSYS CFX Pre. 

 

 

 

A Figura 100 apresenta o detalhe da visualização de um único canal de escoamento do 

rotor, sendo possível visualizar a pressão mínima encontrada de 42190 Pa para esta simulação 

com o modelo de cavitação do ANSYS CFX habilitado. Sendo este o mesmo valor 

encontrado sem o modo de cavitação habilitado, dando consistência ao modelo.   

 

 Figura 100: Visualização do campo de pressão e pressão mínima para 
simulação com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS 
CFX Post. 

Figura 99: Expressões inseridas no ANSYS CFX Pre. 
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A Figura 101 apresenta o detalhe da visualização integral do rotor, possibilitando a 

visualização dos locais de baixa pressão, no entanto, ainda sem o atingimento do valor da 

pressão de vapor para água a 25ºC (3574 Pa). 

 

 

 

A Figura 102 mostra a fração mássica de água líquida, apresentando a fração total do 

meio líquido (100% líquido, ilustrado na cor azul), indo de encontro com o esperado (ainda 

sem o atingimento do valor da pressão de saturação para água a 25ºC de (3574 Pa). 

 

 

Figura 101: Visualização do campo de pressão para simulação com o 
modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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A Figura 103 mostra detalhe de uma isosuperfície criada para observar a existência de 

fração volumétrica de vapor de água a 25ºC, onde é possível verificar uma superfície total 

mente transparente, portanto, não existe fração de vapor no domínio para esta simulação pelo 

fato da pressão mínima encontrada estar acima da pressão de vapor. 

 

 

 

Figura 102: Visualização da distribuição da fração mássica de água líquida na 
simulação com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX 
Post. 
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A Figura 104 mostra os valores da altura monométrica H e Npsh através das equações 

de monitoramento adicionadas, apresentando os valores de 35,37 m para altura manométrica e 

9,859 m para o valor de  Npsh. 

 

Figura 103: Visualização da isosuperfície da fração volume de vapor de 
água na simulação de pressão de entrada de 100000 Pa,com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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Sob o ponto de vista dos resultados de altura manométrica obtidos nas simulações com 

vazão nominal constante e rotação constante, foi apresentada uma variação aproximada de 

3,87% acima do valor esperado para altura manométrica do rotor (34 m), ou seja, 35,37 m x 

34 m.  

Para verificação da influência da quantidade de elementos de malha no resultado 

obtido, um refinamento da malha foi realizado no software ANSYS ICEM, apresentando a 

quantidade de 201592 elementos. 

As Figuras 105 e 106 apresentam respectivamente a primeira malha realizada e a 

malha mais refinada.  

 

Figura 104: Visualização das variáveis altura manométrica (head) e 
Npsh na simulação de pressão de entrada de 100000 Pa,com o 
modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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A Figura 107 mostra a malha mais fina com as mesmas condições de contorno 

aplicadas na malha menos refinada e inserida no ANSYS CFX Pre, tendo os seus resultados 

Figura 105: Domínio da modelagem de um canal do rotor da bomba 
centrifuga com a primeira malha criada, 28818 elementos e visualizada 
no ANSYS ICEM. 

Figura 106: Domínio da modelagem de um canal do rotor da bomba 
centrifuga com a malha refinada criada, 201592 elementos e visualizada 
no ANSYS ICEM. 
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apresentados na Figura 108 com o valor da altura manométrica de 35,17 m e 9,858 m para o 

valor de Npsh. 

 

 

 

 

Figura 107: Indicação da aplicação da condição de contorno em malha 
refinada, ambas as superfícies periódicas, criada e visualizadas no 
ANSYS CFX Pre. 
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Conforme exposto por Hofmann et al (2001) em seu trabalho de estudo experimental e 

numérico em uma bomba centrífuga em condições de cavitação, em condições nominais de 

vazão o valor das alturas manométricas obtidas através das simulações foram sobrestimada 

em 5% quando comparada com os resultados experimentais. 

Wongwises et al (2009) demonstra em seus estudos e simulações realizadas no 

software ANSYS CFX  para um rotor semelhante de uma bomba centrífuga uma variação 

entorno de 3,2% acima do valor experimental. 

Asuaje et al (2008) apresenta em seu trabalho de caracterização de um rotor de uma 

bomba centrífuga  em condições de duas fases, uma variação de altura manométrica em torno 

de 3,8% também acima do experimental. 

Figura 108: Visualização das variáveis altura manométrica (“head”) e 
Npsh na simulação de pressão de entrada de 100000 Pa,com o 
modelo de cavitação habilitado, malha refinada, visualizada no ANSYS 
CFX Post. 
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Para este trabalho a variação obtida na primeira malha 28818 elementos é considerada 

aceitável quando comparada com outros trabalhos envolvendo a aplicação em um rotor de 

uma bomba centrífuga e os resultados obtidos na malha mais refinada, além de facilitar a 

realização das próximas simulações com relação ao tempo de processamento. 

Conforme exposto por Dribssa et al (2011) em seu trabalho de simulação e previsão de 

performance de bombas centrífugas usando ferramenta de CFD, foi possível demonstrar uma 

variação da vazão calculada x esperada entre 0,215% a 1,25 %, sendo a fórmula analítica para 

cálculo da vazão dada por: 

                                                2 2 22. . . .
r

Q r b Cπ=                                             (123) 

Sendo 2r de saída do escoamento, 2b  é a espessura da passagem de vazão na saída da 

circunferência e 2rC  é a componente radial da velocidade próxima a saída da pá do rotor. 

Para este trabalho temos o valor aproximado da velocidade para malha menos refinada em 

torno de 0,3832 [m/s] conforme apresenta a Figura 109, sendo assim: 

                           
3 31,57 2 [ / ] ou 57,24 [ / ]Q e m s m h= −  

Portanto, uma variação de aproximadamente 0,62% quando comparado com o valor 

esperado de 57,6 [m3/h].  

Para este trabalho a variação obtida para vazão também é considerada aceitável.  
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Conforme exposto será dada continuidade as simulações com a primeira malha 

realizada (28818 elementos). 

Com o objetivo de realizar a visualização do fenômeno de cavitação, após a simulação 

com modelo de cavitação habilitado, sucessivas simulações foram realizadas seguindo a 

sequência da Tabela 3 (variação da pressão de entrada com vazão de saída constante). 

As Figura 110 e 111 apresentam respectivamente, o campo de pressão e detalhe de 

uma isosuperfície criada para observar a existência de fração volumétrica de vapor de água a 

25ºC, para o parâmetro de pressão de entrada em 80000 Pa, possibilitando observar valores de 

pressão acima da pressão de vapor e uma superfície totalmente transparente, portanto, não 

existe fração de vapor no domínio para esta simulação. 

Figura 109: Visualização do campo de velocidade radial aproximada na 
região de saída da pá do rotor, visualizada no ANSYS CFX Post. 
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Figura 110: Visualização do campo de pressão na simulação com 
pressão de entrada 80000 Pa, com o modelo de cavitação habilitado, 
visualizadas no ANSYS CFX Post. 

Figura 111: Visualização da isosuperfície da fração volume de vapor de 
água na simulação com pressão de entrada 80000 Pa ,com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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Para a simulação seguinte, com a pressão de entrada em 60000 Pa, conforme 

apresentado pela  Figura 112. Com a isosuperfície criada é possível observar a inexistência de 

fração volumétrica de vapor de água a 25ºC, possibilitando observar o não atingimento do 

valor da pressão de vapor e uma superfície total mente transparente. Portanto, não existe 

fração de vapor no domínio para esta simulação. 

 

 

 

 

 

Para a simulação seguinte, com a pressão de entrada em 40000 Pa, conforme 

apresentado pela  Figura 113  o campo de pressão já apresenta o atingimento de locais com 

pressão abaixo da pressão de vapor. 

Figura 112: Visualização da isosuperfície da fração volume de vapor de 
água na simulação com pressão de entrada 60000 Pa ,com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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Para verificar maiores detalhes, um contorno de fração volume de vapor foi criado 

para observar a existência de fração volumétrica de vapor de água a 25ºC, possibilitando já 

observar uma fração mínima de vapor de água, Figura 114, no entanto, ainda não expressiva 

em termos de desempenho (queda da altura monométrica em 0,02%), atingindo o valor 35,36 

m e o valor de Npsh de 3,712 m. 

A Figura 115 os resultados obtidos para altura manométrica e Npsh. 

Figura 113: Visualização do campo de pressão na simulação com pressão 
de entrada 40000 Pa ,com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas 
no ANSYS CFX Post. 
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As Figuras 116 e 117 apresentam a fração volume de vapor para as pressões de entrada 

de 30000 Pa e 18000 Pa, respectivamente, demonstrando um aumento significativo da fração 

Figura 114: Visualização de contorno da fração volume de vapor de água na 
simulação com pressão de entrada 40000 Pa ,com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 

Figura 115: Visualização das variáveis altura manométrica (“head”) e 
Npsh na simulação de pressão de entrada de 40000 Pa,com o 
modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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de volume de vapor, no entanto, ainda não apresentando uma queda significativa de altura 

manométrica (35,35 m para pressão de 30000 Pa e 35,29 m para pressão de 18000 Pa, 

conforme visualizado nas Figuras 118 e 119. 

 

 

 

 

Figura 116: Visualização de contorno da fração volume de vapor de água 
na simulação com pressão de entrada 30000 Pa ,com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 

Figura 117: Visualização de contorno da fração volume de vapor de água 
na simulação com pressão de entrada 18000 Pa ,com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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Figura 119: Visualização das variáveis altura monométrica (“head”) e Npsh na 
simulação de pressão de entrada de 18000 Pa,com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 

Figura 118: Visualização das variáveis altura manométrica (“head”) e Npsh na 
simulação de pressão de entrada de 30000 Pa,com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 



173 

 

 

A próxima simulação foi realizada com a pressão de entrada de 17500 Pa, a Figura 

120 mostra a fração de volume de vapor com um aumento expressivo. Visualizando o ponto 

de monitoramento da altura manométrica, Figura 121, é possível identificar uma queda 

significativa de altura manométrica ocasionada pelo aumento da fração volume de vapor 

através das simulações realizadas. 

Os valores de altura manométrica e Npsh são respectivamente: 31,84 m e 1,42 m. 

 

 

 

 

 

Figura 120: Visualização de contorno da fração volume de vapor de água na 
simulação com pressão de entrada 17500 Pa, com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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Portanto, temos uma perda significativa de altura manométrica (9,98%) para o caso da 

pressão de entrada de 17500 Pa, devido a diferença de densidade entre o líquido e o vapor. 

Significando a existência da cavitação, com perda de desempenho expressivo, iniciando entre 

os valores de 18000 Pa e 17500 Pa. Nesta condição temos danos irreversíveis devido ao 

colapso das bolhas de vapor. 

As Figuras 122, 123 e 124 mostram a fração de volume de vapor no rotor completo, 

respectivamente, as pressões de entrada de 100000 Pa com inexistência de fração de volume 

de vapor, 40000 Pa início de formação pequena fração de volume vapor e 17500 Pa cavitação 

em estado avançado (com perda de desempenho). 

Figura 121: Visualização das variáveis altura manométrica (“head”) e Npsh na 
simulação de pressão de entrada de 17500 Pa,com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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 Figura 123: Visualização do campo de fração volume de vapor, para 
simulação com pressão de entrada 40000 Pa, com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post 

Figura 122: Visualização do campo de fração volume de vapor, para 
simulação com pressão de entrada 100000 Pa, com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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As Figuras 125, 126 e 127 representam a visão pá a pá (“blade to blade”) das sete pás 

do rotor, com as respectivas simulações de pressão entrada 100000 Pa , 40000 Pa e 17500 Pa. 

 

 

Figura 124: Visualização do campo de fração volume de vapor, para 
simulação com pressão de entrada 17500 Pa, com o modelo de cavitação 
habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post 

Figura 125: Visualização do campo de pressão na simulação com 
pressão pá a pá (“balde to blade”) de entrada 100000 Pa ,com o modelo 
de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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A Figura 128 mostra uma comparação visual entre o resultado obtido numericamente 

(direita da figura) na condição de cavitação inicial com a visualização da fração de volume de 

Figura 126: Visualização do campo de pressão na simulação com 
pressão páa pá (“balde to blade”) de entrada 40000 Pa ,com o modelo de 
cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 

Figura 127: Visualização do campo de pressão na simulação com 
pressão pá a pá (“balde to blade”) de entrada 17500 Pa ,com o modelo 
de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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vapor e os resultados obtidos Hofman et al. (2001) (esquerda da figura) em seus estudos 

numéricos de uma bomba centrífuga em condições de cavitação, mostrando um boa 

aproximação visual entre os resultados. 

 

 

 

As Figuras 129, 130 e 132 representam uma comparação visual entre os resultados 

obtidos neste trabalho (direita das figuras) e os resultados obtidos por Medvitz et al (2001) 

(esquerda das figuras) em seu trabalho de análise numérica de performance de escoamento 

cavitante em uma bomba centrífuga, com um rotor semelhante, sendo possível visualizar 

semelhanças na região cavitante através da visualização da fração de volume de vapor na 

entrada das pás para cavitação inicial (Figura 129),  cavitação desenvolvida (Figura 130) e 

cavitação na região em queda de altura manométrica (Figura 132). 

 

 

Figura 128: Condições com cavitação inicial: Distribuição numérica da 
densidade (esquerda) Hofman et al. (2001)  comparado com a fração de 
volume de vapor  obtida nos resultados deste trabalho (direita). 

Figura 129: Condições com cavitação inicial: Distribuição fração de volume 
de vapor (esquerda) Medvitz et al. (2001) em sua aproximação,  comparado 
com a fração volume vapor  obtida (pressão entrada 40000 Pa nos 
resultados deste trabalho (direita). 
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A Figura 131 apresenta os danos ocasionados pelo fenômeno de cavitação na região de 

início (entrada) das pás de um rotor de uma bomba centrífuga, apresentado por Visser (2005), 

apresentando uma aproximação visual com o resultado obtido no modelo computacional 

(região sujeita a cavitação) a direita da figura 130. 

 

 

 

 

Figura 130: Condições com cavitação desenvolvida: Distribuição fração 
volume de vapor (esquerda) Medvitz et al. (2001) em sua aproximação,  
comparado com a fração de volume de vapor obtida (pressão entrada 
18000 Pa nos resultados deste trabalho (direita). 
 

Figura 132: Condições com cavitação região de queda de altura 
manométrica: Distribuição fração de volume vapor (esquerda)  Medvitz et 
al. (2001) em sua aproximação,  comparado com a fração volume vapor  
obtida (pressão entrada 17500 Pa nos resultados deste trabalho (direita). 
 

Figura 131: Danos ocasionados pela condição 
de cavitação (região de entrada das pás). 
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Com o intuído de se visualizar os efeitos da cavitação, NEUMAIER (1994), apresenta 

os testes realizados em bancada no laboratório da Lederle GmbH, com o uso de luz 

estroboscópica, conforme visualizado na Figura 133.  

 

 

 

 

As Figuras 134, 135, 136 e 137 apresentam a visualização de um dos testes em rotor 

de uma bomba centrífuga realizado no laboratório da Lederle GmbH. A partir da variação da 

pressão de sucção com vazão e rotação constantes foi possível visualizar a evolução do 

fenômeno de cavitação. 

Figura 133: Bancada de testes 
desenvolvida  pelo Profº Drº W. Stieβ no 
Laboratório da Lederle GmbH – Fonte: 
NEUMAIER (1994). 
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Figura 134: Rotor em condições de não cavitação. Teste em bancada de testes 
desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da Lederle GmbH – Fonte: 
NEUMAIER (1994). 
 

Figura 135: Rotor em condições de inicio da cavitação com a formação de 
bolhas, no entanto, sem detectar a queda de altura manométrica. Teste em 
bancada de testes desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da 
Lederle GmbH – Fonte: NEUMAIER (1994). 
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As Figuras 138, 139, 140 e 141 apresentam uma comparação visual dos resultados 

obtidos numericamente neste trabalho de dissertação com os visualizados experimentalmente 

no laboratório da Lederle GmbH para um rotor semelhante, mostrando uma boa aproximação 

visual do modelo com o experimento. 

As Figuras 138, 139, 140 e 141 apresentam respectivamente as condições sem 

cavitação, cavitação inicial, cavitação evoluída sem a perda de altura monométrica, cavitação 

Figura 136: Rotor em condições de cavitação com a formação de bolhas, 
detectando início de queda de altura manométrica nesta condição. Teste em 
bancada de testes desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da 
Lederle GmbH – Fonte: NEUMAIER (1994). 
 

Figura 137: Rotor em condições avançadas de cavitação, detectando queda 
acentuada na altura manométrica nesta condição. Teste em bancada de testes 
desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da Lederle GmbH – Fonte: 
NEUMAIER (1994). 
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com perda de altura manométrica e cavitação avançada com grande perda de altura 

monométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138: Rotor em condições de não cavitação. Teste em bancada de 
testes desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da Lederle 
GmbH (esquerda), resultado obtido numericamente (direita).  

Figura 139: Rotor em condições de inicio da cavitação com a formação de 
bolhas, no entanto, sem detectar a queda de altura manométrica. Teste em 
bancada de testes desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da 
Lederle GmbH  (esquerda) resultado obtido numericamente (direita). 
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Figura 140: Rotor em condições de cavitação com a formação de bolhas, 
detectando início de queda de altura manométrica nesta condição. Teste 
em bancada de testes desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório 
da Lederle GmbH (esquerda), resultado obtido numericamente (direita). 
 

Figura 141: Rotor em condições avançadas de cavitação, detectando queda 
acentuada na altura manométrica nesta condição. Teste em bancada de testes 
desenvolvida pelo Profº Drº W. Stieβ no Laboratório da Lederle GmbH 
(esquerda), resultado obtido numericamente (direita). 
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A Tabela 4 apresenta os valores de altura manométrica e Npsh obtidos através dos 

pontos de monitoramento inseridos no ANSYS CFX Pre, para cada simulação com o modelo 

de cavitação habilitado. 

 

Simulação Pressão entrada NPSH Altura manométrica (H) 

[Pa] [m] [m] 

1 100000 9,859 35,37 

2 80000 7,813 35,35 

3 60000 5,767 35,35 

4 40000 3,7121 35,36 

5 30000 2,698 35,35 

6 25000 2,185 35,36 

7 20000 1,675 35,34 

8 18000 1,47 35,29 

9 17500 1,4193 31,84 

10 16000 1,26 13,07 

 

 

 

  A Figura 142 mostra o gráfico obtido através das simulações, o mesmo apresenta a 

variação da altura monométrica com relação a diminuição do valor da pressão de entrada em 

cada simulação e consequentemente o valor de Npsh. 

 

Tabela 4: Variação da pressão de entrada do domínio e valores de Npsh 

e Altura monométrica obtidos no ANSYS CFX Post. 
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Assim como também visualizado por Hofman et al. (2001) em seus estudos numéricos 

e por Visser (2005) em seus estudos experimentais de uma bomba centrífuga em condições de 

cavitação, conforme visualizado nas Figuras 143 e 144 foi possível observar a queda no valor 

da altura manométrica (Figura 142). 

Com o gráfico acima (Figura 142) é possível identificarmos a queda da altura 

manométrica com a diminuição do valor de Npsh, no decorrer das simulações, que é 

explicado pela equação (122) devido a diminuição da diferença entre do valor da pressão de 

entrada e o valor da pressão de vapor da água a 25º C. 

 

 
Figura 142: Gráfico da variação da altura manométrica H com relação ao valor de 
Npsh, para as simulações realizadas a partir da variação da pressão de entrada, 
com o modelo de cavitação habilitado.  
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Podemos também perceber na Figura 142 e Tabela 4 que o ponto crítico para início da 

queda de altura manométrica neste trabalho se encontra entre os valores de pressão de entrada 

de 18000 e 17000 Pa. 

Conforme definido pelo Instituto de hidráulica americano – Hydraulic Institute (a 

maior associação de fabricantes da indústria de bombas na América do Norte), o Npsh 

requerido para que seja considerado o início da cavitação em uma bomba centrífuga é 

Figura 143: Curva de queda da altura manométrica com relação 
ao valor de Npsh obtida por Hofman et al. (2001). 

Figura 144: Curva de queda da altura manométrica com relação ao 
valor de Npsh obtida por Visser C. F. (2005) numericamente e 
experimentalmente. 
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determinado quando a sua altura manométrica em seu ponto de operação é reduzida em 3% 

(resultado da cavitação). 

Recentemente, o Instituto de hidráulica adotou o termo Npsh3 para definir o Npsh 

requerido qualificado por este critério.  

Tendo em vista o descrito acima simulações foram realizadas com o intuído de se 

obter o valor mínimo de Npsh considerando como início da cavitação, conforme os termos do 

instituto de hidráulica. 

As simulações realizadas mostram que o valor de Npsh requerido obtido 

numericamente para início de cavitação conforme os termos do instituto de hidráulica, está 

próximo do valor da pressão de entrada de 17750 Pa onde foi possível verificar o valor de 

34,24 m para altura manométrica ou seja uma queda aproximada de 3%, para o valor de Npsh 

de 1,44 m, conforme apresentado no gráfico abaixo (Figura 145). 
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Figura 145: Gráfico da queda da altura manométrica H em  3% e o respectivo valor 
de Npsh requerido ou Npsh3,  pressão de entrada no domínio de 17750 Pa.  
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A Figura 146 apresenta a visualização da fração de volume de vapor de água para o 

rotor na condição de pressão de entrada de 17750 Pa, Npsh requerido 1,44 m. 

 

 

 

A Figura 147 apresenta a visualização “blade to blade” para a pressão de entrada no 

domínio de 17750 Pa. 

 

 

Figura 146: Visualização do campo de fração volume de vapor, 
para simulação com pressão de entrada 17750 Pa, com o modelo 
de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post 

Figura 147: Visualização do campo de pressão na simulação com pressão 
“blade to blade” de entrada 17750 Pa ,com o modelo de cavitação habilitado, 
visualizadas no ANSYS CFX Post. 
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As Figuras 148 e 149 apresentam as condições de distribuição de pressão e fração de 

volume de vapor para o caso de pressão de entrada de 16000 Pa onde se torna totalmente 

inviável a operação do equipamento devido a queda acentuada da altura manométrica 

(atingimento do valor de 13,07 m para altura manométrica e 1,265 m para Npsh). 

 

 

 

 

Figura 148: Visualização do campo de pressão na simulação com pressão 
de entrada 16000 Pa ,com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas 
no ANSYS CFX Post. 
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As Figuras 150, 151, 152, 153 e 154 apresenta a evolução da fração de volume de 

vapor no decorrer das simulações, com a diminuição da pressão de entrada, sendo o início da 

cavitação visual na pressão de entrada de 40000 Pa (Figura 150) e finalizando com a pressão 

de entrada de 16000 Pa (figura 154) em estágio de cavitação avançada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 149: Visualização do campo de fração de volume de vapor, para 
simulação com pressão de entrada 16000 Pa, visualizada no rotor integral, 
com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post 
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A Figura 151 apresenta o ponto da evolução da fração de volume de vapor, com a 

diminuição da pressão de entrada para 18000 Pa, sendo possível identificar a fração de 

volume de vapor , no entanto, ainda sem queda na altura manométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Início da 
cavitação visual 

Figura 150: Ponto de início da cavitação visual no do campo de fração de volume 
de vapor, para simulação com pressão de entrada 40000 Pa, visualizada no rotor 
integral, com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no ANSYS CFX Post 
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A Figura 152 apresenta o ponto da evolução da fração de volume de vapor, com a 

diminuição da pressão de entrada para 17750 Pa, sendo possível identificar a fração de 

volume de vapor , com queda na altura manométrica e 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

Cavitação início 
de queda H 

Figura 151: Ponto de cavitação com início de queda da altura manométrica no do 
campo de fração de volume de vapor, para simulação com pressão de entrada 
18000 Pa, visualizada no rotor integral, com o modelo de cavitação habilitado, 
visualizadas no ANSYS CFX Post 
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Cavitação 3% de 
queda H 

Figura 152: Ponto de cavitação 3% de queda da altura manométrica  no do campo de 
fração de volume de vapor, para simulação com pressão de entrada 17750 Pa, 
visualizada no rotor integral, com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no 
ANSYS CFX Post 

Cavitação 10,8% 
de queda H 

Figura 153: Ponto de cavitação 10,8% de queda da altura manométrica no do 
campo de fração de volume de vapor, para simulação com pressão de entrada 
17500 Pa, visualizada no rotor integral, com o modelo de cavitação habilitado, 
visualizadas no ANSYS CFX Post 
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As Figura 153 e 154 apresentam os pontos da evolução da fração volume de vapor, 

com a diminuição da pressão de entrada para 17500 Pa e 16000 Pa respectivamente, onde as 

condições de operação são consideradas inaceitáveis devido a queda acentuada na altura 

manométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154: Ponto de cavitação 63% de queda da altura manométrica no do campo 
de fração de volume de vapor, para simulação com pressão de entrada 16000 Pa, 
visualizada no rotor integral, com o modelo de cavitação habilitado, visualizadas no 
ANSYS CFX Post 
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5. Conclusões Finais 

 

O modelo aplicado para a rotor foi calculado no ANSYS CFX, a partir dos dados 

inseridos no ANSYS CFX Pre. Após a visualização dos dados no ANSYS CFX Post foi 

possível ter uma previsão dos locais do rotor sujeitos a pressões mais baixas (visualizados na 

região próxima a entrada das pás) assim como apresentados em outros rotores de bombas 

centrífugas (Figuras 15 e 16). 

Após a primeira aproximação com o modelo de cavitação desabilitado o seu resultado 

foi utilizado como uma primeira aproximação para o cálculo com o modelo de cavitação 

habilitado para cada caso da Tabela 3. 

Simulações com o modelo de cavitação habilitado a partir da variação da pressão de 

entrada do domínio e vazão de saída constante foram realizadas com o objetivo de se 

visualizar a formação do fenômeno de cavitação com o aparecimento da fração volume de 

vapor de água.  

Pontos de monitoramento (altura manométrica e Npsh) relacionados com a operação 

do rotor de uma bomba centrífuga foram adicionados no ANSYS CFX Pre, com o intuído de 

verificar a condição de operação que se atinge a condição de cavitação, relacionada a 

diminuição da altura monométrica e montagem da curva de queda de altura manométrica. 

Através da diminuição da pressão e consequentemente diminuição do valor de Npsh 

foi possível visualizar o início da formação da fração volume de vapor na condição de pressão 

de entrada de 40000 Pa, no entanto, não trazendo impactos no desempenho do rotor (perda 

irrelevante de altura manométrica). Os resultados computados pelo software comercial 

ANSYS CFX mostram que a formação das bolhas inicia-se em locais de baixa pressão na 

superfície das pás na região de entrada das pás (borda inferior), em pontos próximos aos 



197 

 

 

expostos em casos similares apresentados em outros estudos (Figuras 128, 129, 130) e de 

dados experimentais (Figuras 138, 139, 140 e 141). 

Com o avanço das simulações foi possível identificar que entre os valores de pressão 

de entrada de 18000 Pa e 17500 Pa, inicia-se o processo de queda da altura manométrica de 

maneira acentuada com aumento acentuado da fração volume de vapor e ampliação das 

regiões com pressão igual ou abaixo da pressão de vapor caracterizando a cavitação. Para 

baixos valores do parâmetro de Npsh a zona de cavitação se amplia em direção a saída do 

rotor até o atingimento do ponto onde se torna totalmente inviável a operação do equipamento 

(ex: 16000 Pa). 

A curva de queda dos parâmetros de altura manométrica e Npsh foi plotada a partir da 

variação da pressão de entrada no domínio, mantendo-se a vazão e a rotação constantes na 

medida em que o valor de Npsh era reduzido. Um rápido decaimento da altura monométrica 

foi apresentado (semelhantes a casos similar apresentados em outros estudos aqui 

exemplificado por Hofman et al. (2001) Figura 143 e Visser (2005) Figura 144 . Sendo 

visualizado na Figura 145 o atingimento do ponto de Npsh crítico (queda de 3% da altura 

manométrica em acordo com o Instituto de hidráulica americano). 

A realização de aproximações prévias sem o acionamento do modelo de cavitação 

mostra-se de suma importância para a aproximação do fenômeno de cavitação, assim como 

visto no caso do bocal, simulações realizadas mostraram que a não realização da mesma 

acarreta em divergências em análise quando comparados com caso com modelo de cavitação 

habilitado e desabilitado. 

Sob o ponto de vista de análise do campo de pressão, foi possível ter a previsão das 

regiões do atingimento da pressão de vapor da água a 25ºC partindo do ponto da condição de 

cavitação inicial até a condição de cavitação a partir da variação da pressão de entrada, 
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mostrando o aumento da fração volume de vapor quando nos dirigimos a condição de baixo 

valor de Npsh.  

Sob o ponto de vista de aplicação do modelo em uma bomba centrífuga, modificações 

na equação do momento são necessárias para inclusão da força de Coriolis e centrífuga 

introduzida pelo meio rotacional. A abordagem de simetria (modelagem de um único canal de 

passagem) para tratamento do problema em rotor traz benefícios, trazendo ganhos na 

diminuição do esforço computacional. A realização de interface entre partes com escoamento 

sob influência de rotação e sem influência da rotação e a criação de superfícies periódicas são 

extremamente importantes na abordagem do problema abordando sua a característica 

rotacional.  

O início da cavitação bem como seu estágio avançado pôde ser detectado na passagem 

das pás de um rotor e apresentado de forma qualitativa e quantitativa através dos valores da 

altura monométrica e Npsh com a simulação numérica a partir do modelo utilizado pelo 

software comercial ANSYS CFX, com o uso da dinâmica dos fluidos computacional, 

fornecendo uma visão do fenômeno a partir da aplicação do modelo de dinâmica das bolhas 

(equação de Rayleigh-Plesset). A utilização da hipótese de escoamento multifásico (bifásico) 

homogêneo traz uma representação física na modelagem do fenômeno de cavitação além da 

expressão do fenômeno somente pelo campo de pressão, pois, permite agregar os 

fundamentos da dinâmica de bolhas que são representadas pela equação de Rayleigh-Plesset 

usado como modelo de transferência de massa entre as fases. 

O modelo de turbulência k ε−  (k-épsilon) tem sido amplamente implementado em 

aplicações gerais em programas de CFD e é considerado o modelo industrial padrão, 

comprovadamente estável e numericamente robusto. Para o uso geral o modelo k ε−  

oferece um bom compromisso em termos de acurácia e robustez, incluindo as aplicações de 
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modelagem de escoamento em meio rotacional em rotores de bombas centrífugas, conforme 

apresentado por ASUAJE (2003). 

Embora o modelo k ε− ofereça robustez e uma boa precisão para vários tipos de 

escoamento de interesse na engenharia, como por exemplo, rotores de bombas centrífugas, 

existem aplicações em que o uso do modelo pode não ser apropriado, como por exemplo: 

escoamento com fluido em rotação em meio à separação de escoamento em um campo 

adverso de pressão, onde modelos baseados em tensões de cisalhamento (“Shear-Stress-

Transport”) são mais estáveis. 

Conforme pode ser visualizada a cavitação se inicia antes de indicação de queda na 

altura manométrica, portanto, para se evitar a ocorrência do fenômeno margens de segurança 

devem ser consideradas para as condições de projeto e operação do equipamento. 

O fenômeno de cavitação pode trazer grandes impactos no desempenho e operação de 

bombas centrífugas, através da perda da altura monométrica e danos irreversíveis ao rotor, por 

isso, o valor do parâmetro de Npsh na operação deve ser maior que o valor do Npsh requerido 

pelo rotor para que não exista a cavitação, já levando em consideração a margem de 

segurança. 
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6. Trabalhos futuros 

 

A análise e a prevenção da cavitação é um importante tópico não somente para 

bombas centrífugas mais também equipamentos em geral com escoamento de líquidos 

(conforme visto no exemplo do bocal de injeção entre outros), devendo o mesmo ser 

analisado nas etapas de projeto e operações destes tipos de equipamentos. 

Conforme visto na validação realizada com a aplicação do modelo de cavitação no 

bocal de injeção, pontos de restrições (estrangulamento com a diminuição da área de 

passagem do fluido) são locais com maior incidência no surgimento do fenômeno devido a 

queda brusca de pressão. Variações em parâmetros de geometria podem ser realizadas com o 

objetivo de se avaliar melhorias na minimização do fenômeno. A utilização da dinâmica dos 

fluidos computacional, voltado para análise de mudanças na geometria do escoamento é um 

interessante aspecto a ser abordado na otimização de geometrias contra a ocorrência do 

fenômeno. 

Com relação o aspecto de perda energética, o fenômeno de cavitação mostra-se com 

grande impacto, subtraindo energia do sistema, com isso, estudos relacionados à detecção da 

cavitação com uso de monitores de potência no caso de turbomáquinas como bomba 

centrífuga, podem no futuro ampliar o conceito de segurança operacional, economia de 

energia e diminuição de danos irreversíveis em equipamentos. 

Conforme exposto por Savchenko (2001) e Arndt ( 1981), o fenômeno de cavitação 

também pode ser benéfico em alguns casos, como por exemplo a supercavitação em um 

objeto imerso na aplicação de propulsão submarina e sistema de limpeza e higienização, onde 

o colapso de bolhas de maneira controlada podem extrair materiais indesejáveis de uma 

superfície. Trabalhos futuros nestes aspectos podem apresentar um grande avanço e trazer um 

grande impacto tecnológico em suas respectivas áreas. 
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Pelo fato de termos a presença de colapso de bolhas em condições de movimento no 

sentido do escoamento (ocorrência de colapso sem atingir a superfície do material, Figura 18 

b), a formação de ondas de choque é inevitável. As ondas de choque provocam vibrações no 

sistema. Estudar a influência do fenômeno de cavitação no surgimento de vibrações pode 

ampliar o conceito na detecção do fenômeno, com o uso de monitores de vibração, ou até 

mesmo usar o fenômeno de cavitação de maneira controlado para se obter frequências de 

vibração induzidas e desejáveis. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1- BALANÇO ENERGÉTICO EM UMA BOMBA CENTRIFUGA  

Pela primeira lei da termodinâmica tem-se: 

                                                     − =∑ ∑& & vc
dE

Q W
dt

                                       (123) 

sendo 

                                                       .=
vc vc vc
E e M                                                 (124) 

:∑ &Q Somatório de calor trocado pelo sistema por unidade de tempo, sendo 

convencionado positivo quando entra no volume de controle e negativo quando sai do volume 

de controle. 

:∑ &W Somatório do trabalho trocado pelo sistema por unidade de tempo, sendo 

convencionado negativo quando entra no volume de controle e positivo quando sai do volume 

de controle. 

Com relação a energia associada ao fluido  podemos classificar como sendo: potencial, 

interna e cinética. Portanto, podemos escrever da seguinte forma: 

                                         E EE e P K Q W∆ = ∆ + ∆ + ∆ = −& &
                             (125)   

( )∆ = − =
out in

e m e e  Energia interna das moléculas 

2 21
( )

2
∆ = − =

E out in
K m V V  Energia cinética do sistema como um todo, com respeito a 

um ponto fixo. 

. ( )∆ = − =
E out in
P m g Z Z Energia potencial, mudança de posição do sistema como um 

todo no campo gravitacional terrestre. 
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Em termos gerais a energia interna específica é uma propriedade que depende do 

volume específico e da temperatura. 

Sendo o calor especifico a volume constante (considerando o fluido incompressível): 

                                        
( ) ( )

∆
= =

∆
vc vc

de e
cv

dT T
                                       (126) 

Podemos escrever a equação da energia da seguinte forma: 

       

2 2

( ) ( )
2 2

= − + + + − + +& &vc in out

in in in out out out

dE V V
Q W m e gZ m e gZ

dt
      (127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdividindo o trabalho em três categorias tem-se: 

a) O trabalho feito sobre o volume de controle quando a massa inm  entra. 

b) O trabalho feito sobre o volume de controle quando a massa outm  sai. 

c) Todos os outros tipos de trabalhos, normalmente denominados trabalho de eixo. 

                                  = − +& & & &
in out

eixo fluxo fluxo
W W W W                            (128)     

Taxa de 

variação 

de energia 

no volume 

de 

controle 

Taxa de 

interações 

calor e 

trabalho 

Taxa à 

qual a 

energia é 

carregada 

pelo fluido 

para 

dentro do 

volume de 

controle 

Taxa à 

qual a 

energia é 

carregada 

pelo fluido 

para fora 

do volume 

de 

controle 
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                                      . . . .= = =&
fluxoW F y p A y pV                            (129) 

ou 

                                                    .=&
fluxoW pV                                             (130)  

Onde F é a força aplicada, y o deslocamento, A é a área da seção do escoamento, p á 

pressão e V o volume. Pode-se descrever o trabalho de fluxo da seguinte forma: 

                             ( . ) ( . )− = −&
in in out outfluxoW m p v m p v                        (131) 

Realizando a substituição na equação da primeira lei da termodinâmica temos: 

2 2

( . ) ( . )
2 2

= − + + + + − + + +& &vc in out
eixo in in in in in out out out out out

dE V V
Q W m e p v gZ m e p v gZ

dt
                                                                     (132) 

Como temos a entalpia como sendo h  que pode ser descrita como: 

                                                        .h e p v= +                                                (133)             

portanto 

2 2

( ) ( )
2 2

= − + + + − + +& &vc in out
eixo in in in out out out

dE V V
Q W m h gZ m h gZ

dt
 

                                                              (134) 

Figura. 155: Trabalho de fluxo. 
Fonte: Pérez et al, notas de aula 2011. 
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Se trabalharmos com as seguintes hipóteses para o escoamento de um fluido: 

a) Regime permanente vc
E cte=  

b) Sem troca de calor com o meio ambiente 0Q =&  

c) Sem transferência de trabalho para o entorno, em particular sem perda de 

carga(pressão) por atrito 0Weixo =&  

A equação da energia se reduz à: 

2 2

. .
2 2
in out

in in in out out out

V V
p v gZ p v gZ+ + = + +           Equação de Bernouilli   (135) 

Portando podemos considerar que a equação de Bernouilli é um caso particular do 

principio da conservação da energia em dado volume de controle. 

Sendo ρ =
dm

dV
, portanto 

ρ
=
dm

dV  pode-se expressar a equação de Bernouilli da 

seguinte forma: 

2 2

. . . . .
2 2

in in out out
in in in in out out out out

in out

p V p V
dm dm dm gZ dm dm dm gZ

ρ ρ
+ + = + +  

                                                            (136) 

Partindo-se da hipótese de fluido incompressível tem-se: ρ ρ=
in out  e =

in out
dm dm    

                                

2 2

2 2
in in out out

in out

p V p V
gZ gZ

ρ ρ
+ + = + +                        (137)  

sendo 
γ

ρ =
g
 e dividindo toda a equação anterior por g , temos: 
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2 2

2 2
in in out out

in out

p V p V
Z Z

g gγ γ
+ + = + +                          (138) 

Em forma de altura manométrica H  (carga de pressão) pode ser escrita como: 

                                   

2 2

2 2
in out

in in out out

V V
H Z H Z

g g
+ + = + +                    (139) 
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ANEXO 2- TEOREMA DO DIVERGENTE  

 

 

  

 

 

Conforme apresentado por Anderson (1995, p.47) considerando um elemento de 

controle de volume em uma massa fluida, tomando um elemento infinitesimal dS  movendo-

se com uma velocidade local 
r
V , a mudança no volume de controle ν∆ devido somente ao 

movimento de dS com um incremento de tempo ∆t é igual ao volume ao longo de um fino 

“cilindro” com área da base dS e altura ( ).∆
r r
V t n , onde 

r
n é o vetor unitário perpendicular à 

superfície de dS . 

                                        ( ). ( )∆ = ∆ = ∆  
rr rr

V t n dS V t dSν                        (140) 

 

                                                   sendo =
r r

dS ndS                                        (141) 

Com o incremento de tempo∆t , a mudança total de volume em todo o volume de 

controle é igual a soma de ν∆  de toda a superfície. Quando tomamos o limite de 0→dS , 

a soma se torna uma integral de superfície. 

Figura. 156: Volume de controle móvel usado para 
interpretação física do divergente de velocidade 
controle finito fixo no espaço 

Fonte: Anderson, 1995, pg 47.   
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                                                        ( ).∆∫∫
rr

S

V t dS                                          (142) 

Dividindo a integral por ∆t resulta em: 

                                       

1
( ). .

S S

D
V t dS V dS

Dt t

ν
= ∆ =

∆ ∫∫ ∫∫
r rr r

                      (143) 

Aplicando o teorema do divergente do cálculo vetorial ao lado direito da equação 

acima temo: 

                                                  ( . )= ∇∫∫∫
r

V

D
V d

Dt

ν
ν                                    (144) 

As equações de governo podem ser representadas genericamente da seguinte forma: 

                                         
Ω ∂Ω Ω

∂
Ω + = Ω

∂ ∫ ∫ ∫
r r r

�Ud FdS STd
t

                         (145) 

Ou como exemplo apresentada na forma passiva escalar em coordenadas cartesianas: 

                         ( ) ( ) ( )
∂ ∂ ∂ ∂

+ = Γ +
∂ ∂ ∂ ∂

 
 
 

j eff
U SQ

t xj xj xj

ϕ
ρϕ ρ ϕ           (146) 

Que após aplicação do teorema do divergente tem-se: 

                    

∂ ∂
+ = Γ +

∂ ∂

 
 
 

∫ ∫ ∫ ∫j j eff j

V S S V

dV U dn dn S dV
t xj

ϕ

ϕ
ρϕ ρ ϕ     (147) 
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ANEXO 3- TEMPO APROXIMADO DE COLAPSO DE UMA BOLHA ATRAVÉS DA 

EQUAÇÃO DE RAYLEIGH-PLESSET 

 

A dinâmica das bolhas de cavitação pode ser analisada da seguinte forma: 

- Negligenciando os efeitos da viscosidade 

                                       
3 2 2

2

1 1 3
( )

2 2
= +& && &

&

d
R R RR R

R R dt
                           (148) 

Sendo : 
23 1 2 4

[
2

∞+ = − − −&& & &
i

S
RR R p p R

R R

µ

ρ    e considerarmos ∞p  independente do 

tempo e i vp p cte= =  e integrando uma vez. 

 

                  
2 3 2 3 20 0 0

0

2 2
( ) [1 ( ) ] [1 ( ) ]

3
∞−

= + − − −& & v
R p p R RS

R R
R R R Rρ ρ   (149) 

O prefixo “0” indica condições iniciais, se 0∞> >>vp p R R , a velocidade é 

aproximadamente o valor assintótico abaixo. 

                                                  

1

2
2
( )
3

∞−
= v

p p
R

ρ                                        (150) 

Se ∞<vp p  a equação (149) da a previsão do máximo raio alcançado (com a 

negligencia da tensão superficial). 

                                        
2

0 0

3 1
[1 ( )]

2 ∞

= +
−

&

v

R R R
p p

ρ
                             (151) 

Dentro das mesmas hipóteses é possível obter uma equação similar à equação (149), 

no entanto, para o colapso de uma bolha com raio inicial iR . 
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2 3 202 2

[( ) 1] [( ) 1]
3

v ip p R RS
R

R R Rρ ρ
∞ −

= − + −&
               (152) 

Está equação prevê que a velocidade aproximasse do infinito  (

3

2R
−

) quando 0R→ , o 

que é inaceitável, portanto, pode se concluir que as aproximações pela qual a equação (152) é 

obtida se rompe durante o processo de colapso. 

Com a negligencia dos efeitos da tensão superficial é possível obter de (149) o tempo 

0t  requerido para um colapso completo da cavidade. 

                

1 1

2 2
0

5
( )

36 [ ] 0,915( )
1
( )
3

∞ ∞

Γ
= ≅

− −Γ
i i

v v

t R R
p p p p

πρ ρ
         (153) 


