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Resumo 

Rotava, E., 2008, Simulações sub-malha com modelo de dois fluidos do 
escoamento gás-sólido em risers de leitos fluidizados circulantes. Dissertação 
de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 80p. 
 
Modelagem de dois fluidos é largamente aplicada para simular escoamentos gás-
sólido em risers de leitos fluidizados circulantes. As atuais simulações são de 
grandes clusters (SGC), executadas em domínios reais com malhas numéricas 
grosseiras, ou simulações sub-malha, executadas em malhas numéricas refinadas 
em domínios reduzidos. O propósito das simulações sub-malha é principalmente 
produzir dados de meso-escala a serem aplicados em simulações de grandes 
clusters. A atual literatura apresenta apenas umas poucas simulações sub-malha de 
escoamentos gás-sólido em risers aplicando modelagem de dois fluidos, todas para 
condições típicas de reatores de leito fluidizado circulante de craqueamento 
catalítico. Neste trabalho realizou-se uma simulação sub-malha para esta condição, 
e também para uma outra condição típica de reatores de leito circulante para 
combustão/gaseificação. Correlações teóricas derivadas da teoria cinética dos 
escoamentos granulares (TCEG) foram aplicadas para determinar a pressão e as 
viscosidades da fase sólida. Considerou-se um domínio de pequenas dimensões 
sob condições de contorno periódicas, aplicando-se malhas numéricas refinadas. Os 
resultados das simulações foram comparados entre si, com outros resultados de 
simulação de literatura, e com dados experimentais. Então, a correção das 
simulações foi abordada em vista dos dados empíricos disponíveis.       
 
Palavras-chave: escoamento gás-sólido, modelagem sub-malha, leito fluidizado. 
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Abstract 

Rotava, E., 2008, Sub-grid simulation with two-fluid model to gas-solid flow in 
circulating fluidized bed risers, Master's Degree Dissertation, School of 
Engineering of São Carlos, University of São Paulo , 80p. 
 
Two-fluid modeling is widely applied to simulate gas-solid flows in risers of circulating 
fluidized beds. Current simulations are either large cluster simulations (LCS), 
performed in real domains under coarse numerical meshes, or sub-grid simulations, 
performed in reduced domains under refined numerical meshes. The purpose of sub-
grid simulation is mostly to provide meso-scale data to be applied in large cluster 
simulations. The up to date literature presents only a few sub-grid simulations of gas-
solid flows in risers applying two-fluid modeling, all of them for conditions typical of 
catalytic cracking circulating fluidized bed reactors. In the present work a sub-grid 
simulation was performed for this condition, as well as for a condition typical of 
circulating fluidized bed coal combustion/gasification reactors. Theoretical 
correlations derived from the kinetic theory of granular flows (KTGF) were applied to 
determine pressure and viscosities of the solid phase. A small size domain was 
considered under periodic boundary conditions, and a refined numerical mesh was 
applied. The results of the simulations were compared to each other, to other 
literature results of simulation, and to experimental data. Then, the accuracy of the 
simulations was addressed in view of the available empirical data.   
 
Keywords: gas-solid flow, sub grid model, fluidized bed. 
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Capítulo 1 

 

1. Introdução 

Uma infinidade de processos de engenharia envolvendo escoamentos multifásicos 

são atualmente utilizados na industria mundial.  

Estima-se que cerca de 638 bilhões de dólares, apenas nos EUA, sejam movidos 

anualmente nestas atividades (Dudukovic, 1999), o que representa mais de 50% do 

PIB do Brasil.  

Valor de Investimento 
(milhoes de US$)

Petroleo 
e Carvão

Couro

Borracha e 
Plastico

Quimica e 
Associadas

Total = US$ 637,877 Milhoes

 

 

Figura 1 - Valores envolvidos em diferentes segmentos da indústria que 
empregam escoamentos multifásicos em seus processos (Dudukovic 
1999). 
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Os escoamentos gás-sólido se encontram na classe dos escoamentos multifásicos e 

tem, como algumas de suas principais aplicações, as áreas de craqueamento 

catalítico de petróleo e geração termoelétrica através de combustão/gaseificação de 

carvão, sendo esses processos desenvolvidos em reatores de leito fluidizado em 

seus diversos regimes de fluidização. 

 

Figura 2 - Desenho esquemático de um reator de fluidizado circulante, 
mostrando suas quatro partes principais; o riser ou duto ascendente, onde 
acontecem as reações químicas e se desenvolve a hidrodinâmica de 
interesse, o ciclone separador, o stand pipe ou duto descendente, e a 
válvula de realimentação. 
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Reatores de leito fluidizado têm seu projeto fortemente baseado na experimentação 

realizada através de plantas de demonstração, as quais apresentam custos de 

construção e operação elevadíssimos.  

Como um exemplo tem-se a planta de demonstração “NUCLA ACFB Demonstration 

Project”, cuja construção levou cerca de dois anos e meio a um custo de mais de 

cem milhões de dólares, com a necessidade de mais dois anos e meio gastos no 

processo de operação e levantamento de dados a um custo adicional de cerca de 

cinqüenta e quatro milhões de dólares. 

Além dos altos custos envolvidos na experimentação, até o presente momento as 

medições experimentais têm o inconveniente de não serem capazes de captar todo 

o detalhe da física envolvida nos escoamentos. O atual estado da arte em 

instrumentação não permite, por exemplo, captar os efeitos relativos à meso-escala 

dos escoamentos gás-sólido (Sundaresan, 2000).  

Em face da grande importância destes reatores e dos altos custos do empiricismo, a 

experimentação computacional vem ganhando terreno como uma alternativa prática 

e barata para o projeto destas máquinas.  

A principal limitação para o uso da simulação como ferramenta de projeto está na 

modelagem matemática vigente. Os modelos matemáticos utilizados para descrever 

os fenômenos físicos e químicos envolvidos nos escoamentos gás-sólido não 

conseguem captar detalhes importantes de modo que as simulações utilizando 

esses modelos conseguem apresentar bons resultados qualitativos, mas 

quantitativamente distorcidos. 
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O chamado modelo de dois fluidos é considerado o modelo mais prático para se 

realizar simulações desses escoamentos. Segundo este modelo matemático, ambas 

as fases, sólido e gás, são considerados meios contínuos interpenetrantes. Adotam-

se ainda as hipóteses de equilíbrio termodinâmico e de fluidos newtonianos-

stokesianos para gás e sólido.  

 

Figura 3 - Etapas do desenvolvimento matemático do modelo de dois 
fluidos. 

 

Os passos na obtenção do modelo de dois fluidos são esquematizados de acordo 

com a figura 3. A partir de um balanço integral sobre um volume de controle genérico 

para uma propriedade qualquer, obtêm-se uma equação de balanço à qual se aplica 

os teoremas de Gauss e de Leibniz, surgindo então as equações locais instantânea 

e condição de salto. A essas duas equações resultantes se aplicam procedimentos 

de médias de onde surgem as equações médias que contém termos desconhecidos 

Modelo de dois fluidos. 

Estabeleciment
o de condições 

iniciais e de 
contorno. 

Equações médias. 

Procedimento 
de médias. 

Sistema de equações diferenciais parciais fechado. 

Equações de 
fechamento. 

Balanço integral de propriedades num volume de controle. 
genérico 

Obtenção das equações locais instantâneas e condições de salto. 

Aplicação dos 
Teoremas de 
Gauss e de 

Leibniz 
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que devem ser equacionados. Equacionar os termos desconhecidos é um 

procedimento conhecido como fechamento das equações, e esse fechamento é uma 

dificuldade notória dos modelos de dois fluidos.  

Entre os termos a serem equacionados estão a viscosidade da fase sólido, a 

pressão da fase sólido e o arrasto entre as duas fases, que são parâmetros críticos 

nas formulações de dois fluidos. 

O fechamento do modelo de dois fluidos pode ser feito através de equações semi-

empíricas (Tsuo e Gidaspow, 1990) ou de equações teóricas para a viscosidade da 

fase sólida e a pressão da fase sólida por meio de correlações vindas da Teoria 

Cinética dos Escoamentos Granulares (TCEG). 

Para que os resultados obtidos da experimentação computacional possam ser 

utilizados em projetos é crucial que além de concordância qualitativa, haja 

concordância quantitativa destes resultados com a realidade. Para que isso se 

concretize, portanto, é preciso em primeiro lugar que a modelagem matemática dos 

escoamentos em leitos fluidizados seja aprimorada. É nesse contexto que se insere 

o presente trabalho. São realizadas simulações sub-malha em malhas numéricas tão 

refinadas que do ponto de vista do particulado se está praticando simulação 

numérica direta. Isso é feito para obtenção de correlações matemáticas mais 

acuradas para os parâmetros de fechamento do modelo de dois fluidos. 

Uma vez que se tenha sucesso em obter boas correlações sub-malha, estas 

poderão ser aplicadas a simulações em malhas grosseiras recuperando os detalhes 

perdidos pelo filtro numérico imposto pela malha grossa. Deste modo, uma 
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instalação de escala industrial poderia ser simulada com a utilização de uma malha 

exeqüível computacionalmente provendo resultados utilizáveis em projetos. 

Neste trabalho, simulação numérica direta em domínios computacionais de 

tamanhos reduzidos utilizando o fechamento da TCEG para as propriedades de 

micro-escala da fase sólido e fechamento semi-empírico para o arrasto entre as 

fases é realizada buscando captar detalhes que são filtrados em simulações feitas 

em malhas computacionais grosseiras e que não são passíveis de serem detectados 

pelas atuais técnicas de medição experimental. 

O objetivo final destas simulações em pequenos domínios, ou simulações sub-

malha, é buscar correlações que descrevam os efeitos de meso-escala que possam 

ser utilizados em simulações de reatores de dimensões reais recuperando as 

informações que são perdidas pelas malhas grosseiras.   
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Capítulo 2 

 

2. Estado da arte 

Os problemas de engenharia envolvendo escoamentos gás-sólido freqüentemente 

se apresentam em grandes domínios, com uma quantidade de material particulado 

muito grande. Tal quantidade de particulado torna inviável a solução do problema 

pela segunda lei de Newton aplicada a cada partícula, pois requer uma capacidade 

computacional muito grande, indisponível atualmente.  

Assim, as formulações Eulerianas de meios contínuos representam a única 

possibilidade praticável para a simulação destes escoamentos (Sundaresan, 2000). 

Estas formulações, porém, necessitam de equações constitutivas ou de fechamento 

para viscosidades e pressão de fase sólida tratada como meio contínuo, além de 

relações descrevendo o arrasto entre fases gasosas e particuladas.    

Estes termos podem ser obtidos de dados ou correlações empíricas, ou de teorias 

apropriadas. A teoria cinética dos escoamentos granulares (TCEG) tem sido 

largamente aplicada para a determinação das viscosidades e da pressão de fases 

sólidas (ver, por exemplo, Gidaspow, 1994).  

Nas formulações Eulerianas de meios contínuos aplicam-se equações conservativas 

de massa e quantidade de movimento para ambas as fases e, no caso da aplicação 

da TCEG, inclui-se em adição uma equação para a conservação da denominada 

energia pseudo-térmica, que permite determinar a denominada temperatura 
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granular. Esta, por sua vez, é utilizada em correlações teóricas para determinação 

dos parâmetros de fechamento. É sabido que o modelo utilizando equações 

empíricas obtém resultados bastante coerentes. Porém, há consenso de que, para 

melhorar os resultados e conseqüentemente o entendimento do comportamento dos 

escoamentos, se faz necessário o refinamento do modelo. 

A TCEG é formulada em analogia com a teoria cinética dos gases densos (Jenkins e 

Savage, 1983; Lun et al., 1984). Uma descrição detalhada da desta teoria pode ser 

encontrada, por exemplo, em Gidaspow (1994). 

Observa-se, entretanto, que a equação para conservação da energia pseudo-

térmica apresenta-se de difícil aplicação. Há, principalmente, dificuldades 

associadas à formulação de condições de contorno e associadas a instabilidades 

numéricas. Por esta razão é freqüentemente aplicada em forma simplificada, 

assumindo que a energia pseudo-térmica granular seja localmente gerada por 

efeitos viscosos e dissipada por colisões inelásticas entre as partículas (Syamlal et 

al., 1993). Esta simplificação leva a uma equação algébrica bastante simples e 

estável, e que é utilizada no presente trabalho. 

De fato, não se conhece ao certo o efeito desta simplificação no comportamento 

geral do escoamento, já que a solução com este equacionamento é, 

qualitativamente, tão coerente quanto as soluções obtidas aplicando a equação 

diferencial conservativa original. As diferenças nos resultados, sejam quantitativas 

ou qualitativas, ainda não apresentam analisem na literatura. 

A literatura identifica as colisões inelásticas entre partículas como a principal fonte 

de heterogeneidade no escoamento gás sólido, ou seja, causa de formação e 
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dissipação de estruturas coerentes de particulado geralmente denominadas clusters 

(Sundaresan, 2000; Agrawal et al., 2001). Assim, as colisões inelásticas são causa 

notória das instabilidades que surgem nos escoamentos, tornando-o heterogêneo. 

O problema de estabilidade linear para um leito fluidizado homogêneo foi 

exaustivamente estudado por Jackson (1967). Os estudos mostram que 

perturbações cujas dimensões espaciais descem até dez vezes o tamanho do 

particulado propagam-se no escoamento, fato que é também observado 

empiricamente. Assim, para que tais perturbações sejam capturadas nas 

simulações, deve-se aplicar malhas numéricas refinadas, que infelizmente não são 

realistas para domínios reais, em vista da capacidade computacional atualmente 

disponível. Então, a utilização de modelos que adicionem artificialmente o efeito 

destas instabilidades se mostra necessária.  

Muitos autores têm discutido o efeito da inelasticidade das colisões partícula-

partícula sobre os resultados de simulação (Sinclair e Jackson, 1989; Agrawal et al., 

2001; entre outros). O coeficiente de restituição (ou de elasticidade) dos impactos, 

que tem influencia direta na conservação de energia pseudo-térmica granular e no 

tensor das tensões viscosas da fase sólida tem sido particularmente estudado. 

Existem correlações para esta variável, que, no entanto são apenas válidas para 

condições particulares. O seu valor não está estabelecido, em geral, inclusive para o 

particulado e condições do presente trabalho. O que vem sendo feito para lidar com 

esta dificuldade é o ajuste deste coeficiente via experimentação computacional. Os 

valores encontrados, que geram resultados mais coerentes, giram em torno de 0,9 

para simulações em malhas grosseiras (Jiradilok, 2006). Porém, a malhas grosseiras 

deturpam os resultados pela ação do filtro sub-malha, e simulações sub-malha 
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carecem de dados experimentais para validação. Estes fatores dificultam o ajuste do 

coeficiente de restituição para uma definição adequada do seu valor. 

O trabalho para a definição correta deste coeficiente é bastante complexo e extenso, 

e a literatura apresenta apenas sua utilização desvinculada de maiores 

desenvolvimentos e considerações. Este é um ponto claro de limitação para a 

utilização da TCEG na modelagem de escoamentos gás-sólido. Há clara 

necessidade de análises mais profundas para equacionamento desta questão. 

 

2.1. Trabalhos com modelos de fechamento empíricos 

A utilização de modelos empíricos de fechamento para simulação de domínios reais 

tem uma vasta literatura disponível (ver, por exemplo, Gidaspow, 1994; Enwald et 

al., 1996, Sinclair, 1997; Kuipers at al., 1997; Cabezas-Gómez, 2003; Georg, 2005; 

Milioli, 2006). Os modelos vão desde aqueles aplicando valores empíricos 

constantes e uniformes, até aqueles aplicando correlações elaboradas e complexas.  

Os resultados obtidos aplicando dados de fechamento empíricos apresentam-se 

qualitativamente coerentes. Embora as simulações sejam válidas apenas para as 

condições nas quais os dados empíricos de fechamento foram obtidos, os modelos 

com fechamento empírico oferecem um bom ponto de partida para o 

desenvolvimento de modelos mais refinados e adequados a um maior numero de 

situações. 
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2.2. Dificuldades em aplicações com malha numérica 

grosseira 

Os menores clusters encontrados em escoamentos gás-sólido têm dimensões da 

ordem de dez a cem vezes o tamanho do material particulado (Agrawal et al., 2001). 

Evidencia-se que o tamanho de malha numérica para a sua captura deve ser 

compatível com esta ordem de grandeza. Porém, os domínios de interesse na 

industria são bastante grandes, e malhas refinadas a este ponto não são passiveis 

de se resolver com a capacidade computacional atual. 

As malhas grosseiras atualmente utilizadas produzem resultados grosseiros e 

desviados devido ao filtro imposto pela malha. Isto sugere uma grande influencia das 

pequenas escalas de clusters filtrados no escoamento. A solução desta dificuldade 

passa pela realização de simulações de grandes escalas (SGE), com a inclusão de 

informações sub-malha relevantes, que recuperem em média os efeitos filtrados. 

Esta aproximação é bastante comum na solução de escoamentos monofásicos 

turbulentos.  

Para aplicações de escoamentos gás-sólido pode-se denominar este procedimento 

de simulação de grandes clusters (SGC) em analogia com a convencional simulação 

de grandes escalas. Em ambos os casos busca-se recuperar a influencia das 

pequenas estruturas coerentes do escoamento através da inclusão de correlações 

sub-malha.  

Em vista da analogia, poder-se-ia pensar em aplicar, na SGC de escoamentos gás-

sólido, correlações sub-malha adaptadas daquelas disponíveis na literatura, 

comumente aplicadas em SGC de escoamentos monofásicos turbulentos.  Isto, 
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contudo, é impraticável, posto que há significativas diferenças no comportamento 

sub-malha de escoamentos monofásicos turbulentos e escoamentos gás-sólido 

(Sundaresan, 2000; Agrawal et al., 2001). No primeiro caso, as estruturas coerentes 

de menor escala se formam e se dissipam devido a trocas de energia com estruturas 

maiores. No segundo caso, os menores clusters se formam e se dissipam devido a 

instabilidades locais causadas por trocas de energia partícula-partícula e gás-

partícula. São, portanto, fenômenos sub-malha de naturezas diferentes, e 

dificilmente seriam modelados pelas mesmas equações. 

A tentativa de aplicar dados sub-malha em simulações de grandes clusters é 

bastante recente na literatura (Andrews IV et al., 2005). Os resultados destes 

estudos, que têm sido realizados para condições de craqueamento catalítico, 

mostram-se coerentes com dados experimentais. Os reatores de craqueamento 

operam com maiores concentrações de sólido e com particulados de menores 

diâmetros, em comparação com reatores para combustão ou gaseificação. 

Os dados sub-malha aplicados nas simulações de grandes clusters de Andrews IV et 

al. (2005) são obtidos via experimentação computacional em domínios reduzidos, 

conforme procedimento previamente descrito por Agrawal et al. (2001). A literatura 

não apresenta dados sub-malha empíricos em vista da inexistência de técnicas 

experimentais que permitam medições sub-malha em escoamentos gás-sólido 

(Sundaresan, 2000).    

Os resultados de experimentação computacional sub-malha de Agrawal et al. (2001) 

e Andrews IV et al. (2005), mostram que a viscosidade da fase particulada 

encontrada via TCEG (viscosidade de micro escala) é muito menor que a 

viscosidade efetiva de meso-escala do escoamento. Assim, a aplicação isolada da 
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TCEG em simulações de grandes clusters, sem a devida incorporação de efeitos 

sub-malha, configura-se inadequada.  

A influencia do tamanho de malha nos resultados sub-malha foi também estudada 

por Agrawal et al. (2001). Os resultados encontrados são bastante defasados entre 

si, até que se atinja um tamanho de malha de cerca de dez vezes o tamanho do 

particulado. A partir deste refinamento de malha os resultados tornam-se bastante 

próximos. 

Zhang et al. (2001) realizou simulações do escoamento gás sólido em risers e 

comparou os resultados a dados experimentais. Embora o comportamento 

encontrado tenha sido qualitativamente coerente, os autores enfatizam a 

necessidade do desenvolvimento de modelagem para o comportamento de sub 

malha. 

Cabezas-Gomes (2003) realizou uma serie de simulações de grandes clusters para 

análise paramétrica do efeito de parâmetros como viscosidades e pressão de fase 

sólida, e arrasto entre fases. Em vista dos resultados, concluiu que o modelo 

utilizado estava incompleto, e que uma possibilidade para explicar as discrepâncias 

nos resultados seria a inexistência de dados de meso-escala adequados (ou seja, a 

inexistência de dados sub-malha). 

 

2.3. Aplicação de condições de contorno periódicas 

O conceito de periodicidade, onde o comportamento do escoamento é considerado 

equivalente para repetições da geometria, foi utilizado por Patankar e Sparrow 
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(1977) na modelagem de trocadores de calor. No procedimento, as velocidades são 

consideradas idênticas nas entradas e saídas nas diversas células periódicas. Ainda, 

em cada célula, o campo de pressões é acrescido de uma componente linear 

adicional atuando na direção do escoamento que garante seu driving force, já que 

não são prescritas condições de entrada, apenas condições de periodicidade. Este 

termo adicional é ajustado para gerar a descarga mássica desejada. 

Em suas simulações sub-malha, Agrawal et al. (2001) e Andrews IV et al. (2005) 

consideraram domínios periódicos ao longo do escoamento livre no interior de um 

riser, e aplicaram condições de contorno periódicas. Um gradiente extra de pressão 

na fase gás na direção do escoamento garantiu seu driving force. Em ambos os 

trabalhos aplicou-se um gradiente vertical extra de pressão na fase gás escolhido 

para compensar exatamente a gravidade atuando na suspensão. 

A partir de seus resultados de simulação, Agrawal et al. (2001) propuseram uma 

primeira aproximação de modelo sub-malha para arrasto que, no entanto, foi 

reconhecida como específica e apenas plausível. Andrews IV et al. (2005) foram 

além, e propuseram relações de fechamento sub-malha para arrasto, viscosidade e 

pressão de fase sólido. Como a proposição de Agrawal et al. (2001), as relações de 

Andrews IV et al. (2005) foram específicas também, válidas apenas para o caso 

considerado.  

Andrews VI et al. (2005) aplicaram suas relações sub-malha em simulação de 

grandes escalas de domínio real, utilizando malha numérica grosseira. Os 

resultados, entretanto, foram tratados como primeira aproximação, inadequados 

para comparação com dados experimentais. A observação de Sundaresan (2000), 

de que relações sub-malha adequadas permanecem por serem desenvolvidas, 
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mantém-se atual, fato corroborado na recente publicação de van der Hoef et al. 

(2008). 
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Capítulo 3 

 

3. Proposta de pesquisa, objetivos e metas. 

Este trabalho propõe o estudo do escoamento gás-sólido desenvolvido num reator 

de leito fluidizado circulante de pequenas dimensões, 2 cm x 2 cm x 8 cm, para 

condições de baixa e alta densidades de particulado, correspondendo 

respectivamente a processos de combustão/gaseificação de carvão para geração 

termoelétrica e craqueamento catalítico de petróleo para produção de gasolina e 

outros derivados. 

Nas simulações em questão foram utilizadas malhas numéricas muito refinadas, 

aplicando-se o modelo de dois fluidos e fechamento proveniente da teoria cinética 

dos escoamentos granulares, TCEG, buscando um comportamento transiente, mas 

de características estatisticamente permanentes. Estas simulações foram realizadas 

no software CFX-10 em processamento paralelo num cluster Beowulf com 10 PCs, 

cada máquina com 2 processadores dual core Intel Xeon 3.06 GHz e 2 Gb de 

memória RAM. 

Vários testes foram necessários, empregando diferentes geometrias e malhas 

numéricas, diferentes malhas temporais, variando certos parâmetros físicos do 

modelo matemático utilizado, como o coeficiente de restituição dos choques entre 

partículas até se obter um escoamento válido para a condição de contorno periódica 

imposta entre os contornos de entrada e saída do domínio computacional. 
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Com base em diversos resultados de simulação numérica obtidos, objetiva-se 

melhorar o entendimento da hidrodinâmica dos escoamentos gás-sólido em leito 

fluidizado circulante, principalmente nas zonas de clusters e interfaces entre estes e 

a fase gasosa, e posteriormente, com base nestas percepções, propor modelagem 

mais adequada para os fenômenos físicos de meso-escala através de correlações 

sub-malha. 

A simulação de reatores reais, com grandes dimensões, impõe o uso de malhas 

numéricas grosseiras pelo custo computacional que uma malha refinada em 

geometria de grandes dimensões implicaria e por limitações atuais de hardware. 

Correlações sub-malha que descrevessem corretamente os fenômenos físicos nesta 

escala do escoamento permitiriam o uso de malhas grosseiras em geometria de 

grandes dimensões sem a perda dos importantes detalhes hidrodinâmicos que estas 

malhas filtram. O uso de correlações sub-malha corretas permitiriam a obtenção de 

resultados qualitativa e quantitativamente corretos em simulações de grandes 

escalas, passíveis de serem utilizados em projetos.  

Então, como meta de longo prazo pretende-se contribuir para um melhor 

entendimento deste escoamento gás-sólido, com o desenvolvimento de modelagem 

sub-malha que adicione o efeito filtrado geometricamente, proporcionando 

ferramentas para a melhoria de projetos de reatores de leito fluidizado circulante 

utilizados na combustão de carvão, possibilitando a utilização de experimentação 

computacional para este fim. 

Assim, de maneira geral, este trabalho pretende contribuir com a área de projeto de 

reatores de leito fluidizado circulante gerando conhecimento sobre a hidrodinâmica 
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dos escoamentos gás-sólido na meso-escala para a fase particulada e para a 

interação desta fase com a gasosa. 
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Capítulo 4 

 

4. Metodologia 

No presente trabalho foram realizadas simulações numéricas sub-malha do 

escoamento multifásico gás-sólido utilizando o código numérico do CFX 10, que tem 

implementado o algoritmo de solução das equações pertinentes ao problema 

conforme descrito a seguir.  

O modelo matemático utilizado nas simulações e a teoria por trás do modelo, 

também serão descritos nas próximas seções, bem como a infra-estrutura 

computacional e seu desempenho.  

 

 4.1. Modelo de dois fluidos 

Uma teoria unificada para modelagem de escoamentos gás-sólido não existe até o 

momento. Variações de aplicação do escoamento gás-sólido implicam em variações 

nas condições de contorno, ou condições iniciais ou de valores de parâmetros 

físicos, e isso se reflete na modelagem matemática do caso, principalmente no que 

se refere ao fechamento das equações de movimento, portanto realizar 

experimentação computacional exige um certo grau de compreensão tanto dos 

fenômenos físicos envolvidos no processo de engenharia que se está tratando, 

quanto da maneira como esse processo será descrito através das equações 

matemáticas que o modelarão. Cada equacionamento disponível atualmente tem 
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seu escopo de aplicação, tornando indispensável o conhecimento de cada parte da 

formulação.  

O modelo de dois fluidos é considerado o modelo mais prático para simular 

escoamentos multifásicos gás-sólido (Sundaresan, 2000), e descreve o 

comportamento das duas fases, gás e sólido, como meios contínuos 

interpenetrantes coexistindo num mesmo domínio. Assumem-se ainda as hipóteses 

de equilíbrio termodinâmico e de que ambas as fases são fluidos newtonianos-

stokesianos.  

A dedução das equações começa pela aplicação de um balanço integral 

conservativo para uma propriedade genérica num volume de controle genérico. 

Deste procedimento surge uma equação integral de balanço à qual se aplica os 

teoremas de Gauss e de Leibniz, donde surgem a equação local instantânea e a 

equação de condição de salto. A essas equações se aplicam procedimentos de 

média que conduzem ao modelo de dois fluidos. Da aplicação dos procedimentos de 

média a equação para a condição de salto se transforma no termo que representa 

troca de momentum entre as duas fases, que é modelado como um termo de arrasto 

para estes escoamentos. A descrição detalhada da obtenção do modelo de dois 

fluidos pode ser encontrada em Enwald (1996) e em Ishii e Hibiki (2006), dentre 

outros. 

Ao considerar o sólido como fluido, torna-se necessário atribuir-lhe propriedades de 

meio contínuo, pressão e coeficientes de viscosidade. A modelagem destes termos 

pode ser feita, basicamente, de duas maneiras; pelo uso de correlações semi-

empíricas ou pelo uso de correlações da Teoria Cinética dos Escoamentos 

Granulares, TCEG. Correlações semi-empíricas são o resultado da utilização de 
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equações pertinentes ao caso em estudo às quais se aplicam valores medidos 

experimentalmente. Este tipo de fechamento gera uma descrição dos fenômenos de 

macro-escala envolvidos no escoamento. A TCEG é o resultado de uma analogia 

entre o movimento do particulado nestes escoamentos e o movimento de moléculas 

de gases densos (Chapman e Cowling, 1991). O fechamento das equações de 

movimento através da TCEG gera uma descrição de micro-escala para o 

escoamento. 

Nos termos fonte, correspondentes ao gradiente de pressão da fase gás, nas duas 

equações de conservação de momentum, foi somado um termo adicional que de 

acordo com Agrawal et al. (2001) é um termo de compensação da gravidade. Esse 

termo se torna necessário pelo uso de contornos periódicos nas fronteiras de 

entrada/saída do domínio fluido, ele permite que se estabeleça o escoamento 

mesmo na ausência do driving force que numa simulação de grandes escalas se 

impõe pelas condições estabelecidas no contorno de entrada.  

As equações de movimento do modelo de dois fluidos são apresentadas a seguir: 

Continuidade do gás 

( ) ( ) 0=⋅∇+
∂
∂

ggggg U
t

rr
αραρ                                                                                          (1) 

Continuidade do particulado 

( ) ( ) 0=⋅∇+
∂
∂

sssss U
t

rr
αραρ                                                                                        (2) 
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Conservação da quantidade de movimento do gás 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )gsggggggggggggg UUgPPUUU
t

rrrrrrrrrr
−++⋅∇+∇+∇−=⋅∇+

∂
∂

βαρταααραρ *            (3) 

Conservação da quantidade de movimento do particulado 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )gssssssgssssssss UUgPPPUUU
t

rrrrrrrrrrr
−−+⋅∇+∇−∇+∇−=⋅∇+

∂
∂

βαρταααραρ *      (4) 

Continuidade volumétrica 

1=+ sg αα                                                                                                                   (5) 

O termo de arrasto, conforme dito acima, representa a troca de momentum entre o 

gás e o sólido. Há diversas correlações para este termo na literatura. Essas 

correlações têm origem semi-empírica, sendo obtidas de estudos experimentais em 

sistemas fluidizados, introduzindo em equações concebidas para descrever a força 

de arrasto, valores medidos experimentalmente. Neste trabalho a correlação de 

arrasto empregada é a de Gidaspow, (Gidaspow e Ettehadieh, 1983; Gidaspow, 

1994), que utiliza a equação de Ergun (Ergun, 1952) para regiões onde a 

concentração de sólido é igual ou superior a 20%, e a correlação de Wen e Yu (Wen 

e Yu, 1966) com os coeficientes de arrasto de Rowe (Rowe, 1961), nas regiões do 

domínio fluido onde a concentração de sólido se torne inferior a 20%. 

As equações a seguir compõem o modelo de arrasto de Gidaspow: 
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É importante salientar que o modelo semi-empírico de Gidaspow fornece uma 

descrição de macro-escala para o arrasto. Atualmente há esforços para a geração 

de correlações de arrasto mais refinadas, a serem obtidas via experimentação 

computacional utilizando-se o método Lattice-Boltzmann. Detalhes sobre a utilização 

do método Láttice-Boltzmann para estas finalidades podem ser encontrados em 

Sundaresan (2005), van der Hoef et al. (2006), entre outros.    

          

4.2. Teoria cinética 

A formulação do modelo de dois fluidos trata o sólido como meio contínuo. Na 

equação de balanço da quantidade de movimento do particulado aparecem um 

termo de força viscosa e um termo de gradiente de pressão, tornando-se necessário 

atribuir-lhe pressão e coeficientes de viscosidade. A maneira como essas 

propriedades de meio contínuo do sólido serão modeladas constitui parte do 

problema de fechamento do modelo de dois fluidos.  
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Em simulação de grandes escalas, utiliza -se correlações semi-empíricas na 

modelagem destes termos, ou valores constantes obtidos de medições 

experimentais. Contudo pode-se utilizar correlações teóricas no fechamento destes 

termos. No presente trabalho os coeficientes de viscosidade do sólido e sua pressão 

serão equacionados usando correlações provenientes da Teoria Cinética dos 

Escoamentos Granulares, TCEG. 

Ao se tratar a fase partícula como meio contínuo pode-se atribuir a ela uma 

temperatura granular fazendo-se uma analogia aos gases. Essa temperatura 

granular mede o grau de agitação do particulado relacionado às flutuações de 

velocidade do mesmo. 

Para a determinação do campo de temperatura granular para o sólido, incorpora-se 

ao sistema de equações do modelo uma equação de conservação de energia 

pseudo-térmica. Os valores de temperatura granular obtidos são utilizados na 

determinação do campo de pressão do sólido e nos valores de seus coeficientes de 

viscosidade, viscosidade dinâmica e viscosidade bulk, que compõem o tensor do 

sólido 

Tensor das tensões das fases: 

( )[ ] ( )( )Ι⋅∇−+∇+∇= kkk

T

kkkk UUU
rrrrrr

µλµτ 3
2                                                                  (10) 

Se a fase em questão for o sólido: 
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A equação de conservação da energia pseudo-térmica pode ser utilizada em sua 

forma diferencial, sendo então uma equação de transporte contendo todos os 

termos; local, convectivo, difusivo e termos fonte, ou pode ser utilizada em sua 

versão simplificada obtida de uma série de hipóteses que conduzem a uma versão 

algébrica desta equação. 

Neste trabalho utiliza-se a versão algébrica da equação da energia pseudo-térmica. 

Seria mais correto realizar as simulações calculando o campo da temperatura 

granular através da versão diferencial da equação conservativa da energia, contudo 

o CFD empregado neste trabalho se restringe aos modelos onde a temperatura 

granular é determinada algebricamente. O CFX 10 permite o uso de duas diferentes 

formas algébricas simplificadas da referida equação, uma das formas é dita equação 

de equilíbrio e a outra, equação zero. Ambas as formas são matematicamente  

obtidas desprezando-se os termos de transporte. O modelo de equilíbrio algébrico 

assume uma condição de equilíbrio local onde a geração de energia pseudo-térmica 

se iguala à sua dissipação. O modelo da equação zero se baseia na simplificação de 

Ding e Gidaspow, (Ding e Gidaspow, 1990). 
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Maiores detalhes sobre a TCEG podem ser encontrados em Ding e Gidaspow 

(1990); Gidaspow (1994); Sinclair e Jackson (1989); Lun  (1991); Lun et al. (1984), 

dentre outros. 

Modelo algébrico: 
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4.3. Compensação da gravidade 

Em vista da enorme importância que escoamentos gás-sólido em risers representam 

em engenharia, podendo-se citar sua aplicação em geração termoelétrica, o 

constante aprimoramento dos projetos destas máquinas é desejável. Conforme 

discutido no capítulo 1, seu desenvolvimento via empiricismo é caríssimo esbarrando 

ainda nas limitações atuais da instrumentação, o que tem tornado a experimentação 

computacional uma opção promissora.  

Em termos de experimentação computacional, o grande obstáculo se encontra na 

modelagem matemática do problema, ou mais propriamente, na compreensão dos 

fenômenos físicos e químicos envolvidos nos escoamentos, pois antes de modelar 

um processo de engenharia é necessário compreender a física que ele envolve e 

somente então equacionar essa física. 

Ao simular um reator real, de grande porte, em termos de computação isso significa 

a imposição do uso de malhas numéricas grosseiras, devido às atuais dificuldades 

de hardware. Malhas numéricas grosseiras só são capazes de captar efeitos de 

grandes escalas, perdendo todos os detalhes das escalas menores, o que se reflete 

na obtenção de resultados qualitativamente corretos, porém, quantitativamente 

distorcidos. 

A idéia da simulação sub-malha é utilizar um domínio computacional reduzido aliado 

a condições de contorno periódicas, (Agrawal et al., 2001). 

As dimensões reduzidas do domínio fluido permitem utilização de malha refinada, a 

imposição de contornos periódicos permite isolar as condições impostas na direção 

axial, (Agrawal, 2001).  
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Neste trabalho foram empregadas condições de parede nas fronteiras laterais do 

domínio fluido, com livre deslizamento para ambas as fases, e condições periódicas 

na direção axial, nos contornos de entrada/saída. A ausência de um contorno de 

entrada convencional retirou o driving force do escoamento. Para que a 

hidrodinâmica se desenvolvesse de forma adequada foi introduzida uma 

compensação da gravidade, (Agrawal, 2001), um termo de equilíbrio do peso das 

fases de modo a permitir que os demais efeitos reproduzissem o escoamento gás-

sólido qualitativamente correto. 

A equação a seguir representa o termo de compensação da gravidade introduzido: 

( ) gP ggss
rr

ραρα +=∇ ∗                                                                                               (21) 

O refinamento de malha utilizado no presente trabalho permitiu captar detalhes de 

estruturas coerentes menores. O objetivo deste tipo de simulação é tentar fitar 

correlações para o fechamento das equações de movimento a partir dos resultados 

obtidos. Correlações obtidas a partir de resultados refinados podem ser utilizadas 

em simulação de grandes escalas permitindo que reatores reais sejam simulados, 

recuperando os efeitos de meso-escala que as malhas grosseiras não conseguem 

captar. 

Correlações sub-malha adequadas poderiam viabilizar o simulação numérica como 

instrumento de projeto de ciclos de leito fluidizado. Isso significaria a economia de 

vultosos investimentos em plantas experimentais e possibilitaria uma grande 

flexibilidade no teste de diferentes geometrias de reatores, de diferentes 

granulometrias e composições do particulado, etc. 
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Há, atualmente, um grande esforço por parte importantes centros de pesquisa do 

mundo, pode-se citar Princeton - Estados Unidos, Twente - Holanda, dentre outros, 

na tentativa de se definir um modelo de projeto para esses reatores, (van der Hoef et 

al. 2006). É neste contexto que o presente trabalho foi concebido. 

 

4.4. Aspectos Numéricos 

As equações que compõem o modelo matemático representativo do problema em 

questão são equações diferenciais parciais não lineares e acopladas e foram 

resolvidas iterativamente através do código numérico implementado no software 

CFX 10. 

O domínio fluido constitui-se de um paralelepípedo com dimensões, 2 cm x 2 cm x 8 

cm. A malha numérica é estruturada composta de 32 000 elementos 

hexaédricos com espaçamento de malha de 1 mm e 35 721 nós. 

A Figura 4 mostra o domínio físico considerado. A Figura 5 mostra detalhes da 

malha numérica aplicada. 

A utilização de malha numérica estruturada, alinhada com o sistema de 

coordenadas, atenua o efeito de difusão numérica. 

Para os termos advectivos foi utilizado o esquema de interpolação high resolution, 

empregando, sempre que possível, interpolação de primeira ordem, aplicando 

segunda ordem em regiões que apresentassem elevados gradientes de propriedade.  
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Os termos difusivos foram aproximados por diferenças centrais, e os termos locais 

por termos de primeira ordem, first order back ward Euler. A discretização das 

equações foi realizada pelo método dos volumes finitos baseado em elementos, e o 

sistema resultante foi resolvido por um método direto de solução implementado no 

CFX 10. A Figura 6 mostra o procedimento geral de solução do CFX 10 para 

escoamentos multifásicos. 

 

 
Figura 4 - Geometria empregada nas simulações. Adaptado de Tavares e 
Milioli (2008). 
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Figura 5 - Detalhes da malha numérica empregada nas simulações 

Malha Numérica: Espaçamento de malha –-------------- 1[mm] 
Número de nós --------------------------- 35721 
Número de elementos hexaédricos - 32000 
Adaptado de Tavares e Milioli (2008).   
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Figura 6 - Procedimento geral de solução do CFX-10 para escoamentos 
multifásicos. (CFX, 2004c). 

 

4.5. Simulação de grandes escalas 

A simulação de grandes escalas  consiste em simulação de domínios reais utilizando 

malhas numéricas grosseiras. Essas simulações são capazes de captar 

corretamente a topologia do escoamento gás-sólido que se desenvolve em risers, 

reproduzindo seu comportamento qualitativo, mas fornece resultados quantitativos 

muito distantes da realidade por perderem os detalhes que a malha numérica filtra. 
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Os resultados de grandes escalas apresentados no presente trabalho foram obtidos 

utilizando-se o modelo de dois fluidos com fechamento semi-empírico para o arrasto 

entre as fases, a pressão do sólido e a viscosidade do sólido. Estas simulações 

foram realizadas utilizando-se o software CFX 5.7 em um domínio fluido 

representativo do riser de um sistema LFC existente no IIT - Illinois Institute of 

Technology, com 7,62 cm de diâmetro e 5,56 m de altura e uma curvatura em 90° na 

saída. Foi utilizada uma malha numérica não estruturada de elementos tetraédricos. 

Maiores detalhes das simulações podem ser encontrados no capítulo 5. 

Foram realizadas análises comparativas dos resultados das simulações de grandes 

escalas e das simulações sub-malha. Esta análise se encontra no capítulo 6. 
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Capítulo 5 

 

5. Simulações 

Foram realizadas simulações sub-malha para condições típicas de escoamentos 

gás-sólido que ocorrem em risers de reatores de leito fluidizado circulantes, para 

craqueamento catalítico, e para combustão/gaseificação.  

O escoamento em risers, em vista de suas características heterogêneas, claramente 

requer modelagem tridimensional. Então, todas as presentes simulações são 

realizadas em domínios tridimensionais, a despeito dos elevados tempos de 

processamento computacional envolvidos. O domínio a ser simulado é de 

dimensões 2 x 2 x 8 cm, com malha numérica hexaédrica de 1 x 1 x 1 mm, ou seja, 

resolução de malha de 1 mm. No total são 32000 células numéricas. Este domínio 

foi escolhido seguindo o domínio de 2 x 8 cm aplicado por Andrews IV et al. (2005) 

em suas simulações sub-malha bidimensionais.  

Nos contornos horizontais, equivalentes a regiões de entrada e saída, aplicou-se 

condições de contorno periódicas. Nos contornos verticais considerou-se paredes 

com condição de livre deslizamento para todas as fases. Em princípio, pretendia-se 

aplicar condições periódicas também nos contornos verticais. Porém, testes de 

simulação com tal condição produziram resultados incoerentes, e a proposição foi 

abandonada. Deve-se notar, contudo, que a presença de paredes verticais não 

altera significativamente os padrões de clusters no escoamento sub-malha, os quais 

são dominados pelas interações partícula-partícula e gás-partícula (Agrawal et al., 
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2001). Assim, os presentes resultados de simulação sub-malha permanecem 

relevantes a despeito da inclusão de paredes verticais. Simulações com todos os 

contornos periódicos serão retomadas no futuro. 

Foram realizadas duas simulações sub-malha, uma para condições de 

craqueamento catalítico, a outra para condições de combustão/gaseificação. No 

primeiro caso (denominado Caso I) aplica-se particulado mais fino e mais leve 

(diâmetro de 75 µm, e densidade de 1500 kg/m3). No segundo caso (denominado 

Caso II) aplica-se particulado mais grosseiro e pesado (diâmetro de 520 µm, e 

densidade de 2620 kg/m3). Estas condições já foram consideradas por outros 

autores, o particulado fino nas simulações sub-malha de Agrawal et al. (2001) e 

Andrews IV et al. (2005), e o particulado grosseiro nas simulações de grandes 

clusters (SGC) de Tsuo (1989), Cabezas-Gómez (2003), Georg (2005) e Milioli 

(2006). A Tabela 1 mostra as condições operacionais, de contorno e numéricas 

consideradas para ambos os casos. 
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Tabela 1 - Condições simuladas nas presentes simulações sub-malha. 

 

Domínio 

2 cm x 2 cm x 8cm 

Condições de contorno 

Periódicas na ent rada e saída 

Livre deslizamento nas paredes 

Malha 

32000 células cúbicas (1 x 1 x 1mm) 

35721 nós 

rms para convergência 

1 x 10 -5 

Condições iniciais 

=== ggg wvu  0 m/s 

=== sss wvu 0 m/s 

=sa 0.05 33 m/ms  

Coeficiente de restituição do particulado 

=e 0.9 

 

 

Caso I 

=pd  75 µm 

=sρ 1500 kg/m3 

=gρ 1.3 kg/m3 

=gµ 1.8 x 10-5 Pa.s 

∆t = 1 x 10 -4 s 

Caso II 

=pd  520 µm 

=sρ 2620 kg/m3 

=gρ 1.1614 kg/m3 

=gµ 1.82 x 10-5 Pa.s 

∆t = 5 x 10 -5 s 

 

Para o particulado fino e leve, verificou-se que o avanço de tempo em simulação 

transiente real deve ser menor ou igual a 1x10-4 s para obtenção de convergência 

dentro do erro especificado. Assim, nesta caso aplicou-se um avanço de tempo de 

1x10-4 s. Para o particulado grosseiro e pesado, verificou-se que o avanço de tempo 

em simulação transiente real deve ser menor ou igual a 5x10-5 s para obtenção de 
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convergência dentro do erro especificado. Assim, nesta caso aplicou-se um avanço 

de tempo de 5x10-5 s. 

Note-se que os avanços de tempo nas simulações transientes reais dos Casos I e II, 

respectivamente 1x10-4 e 5x10-4 s, são adequados para simulações sub-malha, já 

que a escala temporal (tempo de duração) dos menores clusters observados em 

risers é da ordem de 10-2 s (Sharma et al., 2000). Como isso, a formação e 

dissipação de clusters será sempre capturada pelas malhas temporais aplicadas. 

A adequação da malha espacial para simulação sub-malha depende do tamanho do 

particulado, já que os menores clusters têm dimensões cerca de dez vezes o 

tamanho do particulado (Agrawal et al., 2001). Assim, para o Caso II, que aplica 

particulado de 520 µm, espera-se que os menores clusters não sejam menores que 

5,2 mm. Para o Caso I, que aplica particulado de 75 µm, espera-se que os menores 

clusters não sejam menores que 0,75 mm. Nota-se que a malha aplicada de 1 x 1 x 

1 mm é perfeitamente adequada à simulação sub-malha do Caso II. Já para o Caso 

I, uma malha mais refinada seria necessária. Contudo, o custo computacional de tal 

malha configura-se proibitivo em vista dos recursos computacionais disponíveis.  

Naturalmente, os resultados de simulação carecem de validação experimental. 

Assim, dados empíricos sub-malha são necessários descrevendo o comportamento 

na meso/micro-escalas do escoamento.  

Infelizmente, os dados experimentais disponíveis atualmente são bastante escassos, 

e unicamente de macro-escala. Isso se deve a impossibilidade de medição na 

meso/micro-escalas de escoamentos gás-sólido com as atuais técnicas 

experimentais (Sundaresan, 2000). Assim, atualmente, o único meio de validação de 
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modelagem sub-malha é indireto. Neste procedimento deve-se obter dados de 

meso-escala de simulações sub-malha, inseri-los em um modelo para simulação de 

grandes clusters (SGC), e este, então, deve ser validado pela comparação de seus 

resultados com dados empíricos de macro-escala. Em assim procedendo, estar-se-

á, de modo indireto, também validando os dados sub-malha. 

Para a condição de riser para craqueamento catalítico os presentes resultados sub-

malha são comparados a outros resultados de simulação sub-malha disponíveis na 

literatura. Considerou-se, aqui, os resultados de Agrawal et al. (2001). Para a 

condição de riser para combustão/gaseificação a literatura não apresenta resultados 

de simulação sub-malha. Neste caso, faz-se uma análise preliminar dos resultados 

sub-malha em comparação com dados de simulação de grandes clusters (SGC), e 

em comparação com dados empíricos, mesmo sendo estes dados de macro-escala. 

Considerou-se aqui os resultados SGC de Milioli (2006) e ao dados empíricos de 

Luo (1987). A Tabela 2 mostra as condições operacionais, de contorno e numéricas 

consideradas na SGC de Milioli (2006). 
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Tabela 2 - Condições simuladas na SGC de Milioli (2006). 

 

Domínio 

7,62cm d.i. x 5,56m altura 

Propriedades do gás e do particulado 

=pd  520 µm 

=sρ 2620 kg/m3 

=gρ 1,1614 kg/m3 

=gµ 1,82 x 10-5 N.s/m2 

Condições iniciais: como na entrada, 
exceto 

=sα 0.38 33
s m/m  

Malha 

206229 tetraedros (aresta media de 9,4 
mm) 

42029 nodes 

Avanço de tempo 

1 x 10 -4 s  

rms para convergência 

1 x 10 –5 

Condições de contorno 

Entrada 

=gu 0 m/s 

=gv 4,979 m/s 

=gw 0 m/s 

=su 0 m/s 

=sv 0,386 m/s 

=sw 0 m/s 

=sα 0,0246 33
s m/m  

Saída 

Localmente parabólico 

=gP 15880 N/m2 

Paredes 

Não deslizamento para fase gás 

Deslizamento livre para fase sólido 
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5.1. Estrutura computacional 

As simulações foram realizadas num cluster de computadores com 10 máquinas 

cada uma das quais com dois processadores Intel Xeon, 3,06 GHZ dual core, 2 GB 

de memória RAM, somando 20 GB, HDs com capacidade individual de 65 GB. Neste 

cluster estão instaladas as versões 5.7, 10 e 11 do CFX com possibilidade de 

corridas seriais, paralelas locais e paralelas distribuídas. 

Simulações numéricas de escoamentos multifásicos implicam elevados custos 

computacionais. A Geração de 1 segundo de fluidização no domínio sub-malha 

requer cerca de 40 dias de processamento, isso utilizando toda a capacidade do 

cluster de PCs. 

Esse cluster também possui suas limitações. A memória RAM de 20 GB, valor 

máximo suportado por este conjunto de máquinas, permite um refinamento de malha 

inferior a 800 000 volumes para o modelo de dois fluidos com fechamento semi-

empírico, de modo que simulações utilizando modelos matemáticos mais pesados e 

malhas numéricas mais refinadas exigiriam uma infra-estrutura computacional 

melhor. 
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Capítulo 6 

 

6. Resultados 

6.1. Resultados das simulações sub-malha 

A Figuras 7 e 8 mostram diagramas de tons de cinza da fração volumétrica de sólido 

numa seção axial do domínio, para os Casos I (particulado de 75 µm, 1500 kg/m3) e 

II (particulado de 520 µm, 2620 kg/m3), respectivamente. Os efeitos dos diferentes 

particulados sobre os resultados são evidentes. O particulado menor e mais leve do 

Caso I dá origem a uma estrutura de escoamento mais refinada, caracterizada por 

menores clusters.  Aqui se estima que estruturas ainda mais refinadas possam ser 

encontradas, lembrando que neste caso espera-se clusters com dimensões de até 

0,75 mm, que não são capturados por se usar malha com resolução de 1 mm. O 

particulado maior e mais pesado do Caso II dá origem a uma estrutura menos 

refinada, caracterizada por clusters maiores.  
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Caso I 

 
 
Figura 7 - Diagramas de tons de cinza da fração volumétrica de sólido 
numa seção axial do domínio, para o Caso I . (as escalas são reais). 
 
 

 
 

    
Caso II 

 
 
Figura 8 - Diagramas de tons de cinza da fração volumétrica de sólido 
numa seção axial do domínio, para o Caso II. (as escalas são reais). 
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As Figuras 9 e 10 apresentam os comportamentos transientes, respectivamente, da 

velocidade de deslizamento entre as fases e da temperatura granular, médios no 

domínio, para os Casos I e II. Nota-se que, após a partida em condições de repouso, 

ambos os parâmetros rapidamente crescem até determinados patamares. Observou-

se que estes patamares são mantidos enquanto os escoamentos mantêm-se 

homogêneos. Quando os clusters começam a ser formados, ambos os parâmetros 

passam a oscilar, espera-se, em torno dos valores médios bem definidos 

característicos do escoamento estatisticamente permanente. Para o Caso I o tempo 

total simulado foi suficiente para que se atingisse tal regime. Para o Caso II o tempo 

simulado não foi suficiente para que o regime estatisticamente permanente fosse 

alcançado, como pode ser notado no perfil ainda não estabelecido da velocidade de 

deslizamento média entre fases.      

Nota-se que a ordem de magnitude das oscilações na velocidade média de 

deslizamento entre fases resulta superior para o particulado maior e mais pesado do 

Caso II em comparação com o particulado menor e mais leve do Caso I. Vários 

diferentes efeitos podem contribuir para este comportamento, tais como o arrasto, a 

pressão e as viscosidades da fase sólida, que são fortemente dependentes do 

tamanho do particulado e de sua densidade. A temperatura granular é também 

fortemente dependente destes parâmetros. Além disso, o procedimento de 

compensação da gravidade impõe um gradiente extra de pressão que é maior para 

partículas maiores e mais pesadas.   
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Figura 9 - Comportamento transiente da velocidade de deslizamento entre 
fases média no domínio, para os Casos I e II. 
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Figura 10 - Comportamento transiente da temperatura granular média no 
domínio, para os Casos I e II. 
 

Nota-se uma diferença de várias ordens de magnitude no valor da 

temperatura granular, na região de escoamento estatisticamente permanente, para 

os dois casos considerados. Isto mostra que o cálculo da temperatura granular é 

extremamente dependente do tamanho do particulado e de sua densidade. 
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As Figuras 11 a 15 apresentam comparações, para os Casos I e II, entre 

perfis transversais médios no tempo de velocidade axial do gás, velocidade axial do 

sólido, velocidade de deslizamento, fração volumétrica de sólido, e temperatura 

granular, respectivamente. 

Observa-se que todos os perfis de velocidade são bastante achatados, 

conseqüência da condição de contorno assumida de livre deslizamento nas paredes. 

Para o Caso II, as velocidades axiais do gás e do sólido, e a velocidade de 

deslizamento entre fases, resultam muito maiores que para o Caso I. Perfis 

negativos de velocidade axial do sólido foram encontrados em ambos os casos, em 

contraste com a realidade observada em risers, onde o fluxo de sólido médio no 

tempo é positivo. As frações volumétricas de sólido oscilam em torno de valores 

médios similares para os dois casos. Isto era esperado, já que se assumiu a mesma 

fração volumétrica média de sólidos inicial no domínio, e considerou-se condições 

periódicas na entrada/saída com aplicação do mesmo gradiente extra de pressão na 

fase gás para compensar a g ravidade atuando na suspensão para ambos os casos.  
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Figura 11 - Perfis temporais médios da velocidade axial do gás através da 
linha central na seção transversal 4 cm acima da entrada, para os Casos I 
e II. 

 

Em ambos os casos, as oscilações de temperatura granular através da seção 

são de ordens de magnitude. As oscilações são ainda mais intensas para o 

particulado maior e mais pesado do Caso II. Este efeito dramático sugere que o 

modelo baseado na TCEG, que foi utilizado para determinar temperatura granular, 

requer revisão.    
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Figura 12 - Perfis temporais médios da velocidade axial do sólido através 
da linha central na seção transversal 4 cm acima da entrada, para os 
Casos I e II. 
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Figura 13 - Perfis temporais médios da velocidade de deslizamento entre 
fases através da linha central na seção transversal 4 cm acima da 
entrada, para os Casos I e II. 
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Figura 14 - Perfis temporais médios da fração volumétrica de sólido 
através da linha central na seção transversal 4 cm acima da entrada, para 
os Casos I e II. 
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Figura 15 - Perfis temporais médios da temperatura granular através da 
linha central na seção transversal 4 cm acima da entrada, para os Casos I 
e II. 
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6.2. Caso I comparado ao resultado de simulação sub-

malha de Agrawal et al. (2001) 

A Figura 16 mostra diagramas de tons de cinza da fração volumétrica de sólido 

obtidos por Agrawal et al. (2001), para escoamento em condições típicas de leito 

fluidizado circulante de alta densidade. Os autores consideraram domínio físico 2D 

de 5 x 20cm, e foram aplicadas malhas numéricas retangulares uniformes, com 

resoluções de 2 x 20mm (a), 2 x 2mm (b), e 1 x 1mm (c). Como pode ser observado, 

a malha mais grosseira (a) não foi capaz de capturar clusters, que foram captados 

pelas malhas mais finas (b) e (c). Os autores mostraram o enorme efeito do 

refinamento de malha sobre os resultados. 

 

 
 

Figura 16 - Diagramas de tons de cinza de fração volumétrica de sólido 
(% em volume, o preto representando fração de sólido superior a 25%, o 
branco 0%). Domínio 2D de 5 x 20cm, malhas de 2 x 20mm (a), 2 x 2mm 
(b), e 1 x 1mm (c). (Agrawal et al., 2001). (as escalas são reais). 
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Os diagramas de tons de cinza da fração volumétrica de sólido para os presentes 

casos já foram apresentados nas Figuras 7 e 8. Comparando os diagramas das 

Figuras 16, 7 e 8, nota-se em todos a captura de estruturas coerentes sub-malha. 

Como os resultados de Agrawal et al. (2001) foram obtidos para as mesmas 

condições do Caso I (particulado de 75 µm, 1500 kg/m3), inclusive mesma resolução 

de malha numérica (e, portanto, o mesmo filtro sub-malha), esperava-se padrões de 

estruturas coerentes semelhantes.  

Nota-se, contudo, que no presente Caso I as estruturas aparentam mais esparsas e 

segmentadas em relação àquelas obtidas por Agrawal e co-autores. Entre as 

possíveis causas para tal diferença, há duas evidentes. A primeira refere-se à forma 

de obtenção da temperatura granular. No presente Caso I aplicou-se a TCEG 

algébrica, enquanto Agrawal et al. resolveram a equação diferencial de conservação 

de energia granular completa, incluindo transportes convectivo e difusivo de energia 

granular no domínio.  

Outra possível causa para a diferença nas topologias obtidas é que o domínio de 

Agrawal et al. (2001) era bidimensional, enquanto no presente Caso I aplicou-se 

domínio tridimensional.      

 

6.3. Caso II comparado ao resultado SGC de Milioli (2006) e 

a dados experimentais 

A Figura 17 apresenta diagrama de tons de cinza da fração volumétrica de sólido 

obtido na simulação de grandes clusters de Milioli (2006), para o mesmo particulado 
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considerado na presente simulação sub-malha do Caso II (particulado de 520 µm, 

2620 kg/m3). As condições de simulação de Milioli (2006) são descritas no capítulo 

anterior, e incluem malha numérica tetraédrica com aresta média de 9,4 mm. 

Lembre-se que no presente Caso II aplica-se malha numérica hexaédrica com 1 mm 

de resolução. Comparando a Figura 17 (Milioli, 2006) com a Figura 8 (Caso II) nota-

se que a malha refinada da simulação sub-malha capta uma estrutura de clusters 

muito mais refinada, que não pode ser obtida na simulação de grandes clusters em 

vista da malha grosseira aplicada.   

As Figuras 18 a 21 mostram resultados obtidos na presente simulação sub-malha 

(Caso II) em comparação com resultados de simulação de grandes clusters de Milioli 

(2006), e com os dados experimentais de Luo (1987). As figuras mostram, 

respectivamente, perfis médios temporais da velocidade axial do gás, velocidade 

axial do sólido, velocidade de deslizamento, e fração volumétrica de sólido. Os perfis 

foram obtidos na linha central sobre a seção transversal do domínio a 4 cm acima da 

entrada na presente simulação sub-malha (Caso II), e a 3,4 m acima da entrada na 

simulação de grandes clusters de Milioli (2006).  

Todas as figuras mostram grandes discrepâncias entre as duas simulações, e de 

ambas em relação aos dados empíricos. A SGC produziu melhores perfis de 

velocidade axial do gás próximo das paredes, mas predições muito ruins longe 

destas; a simulação sub-malha produziu melhores resultados qualitativos longe das 

paredes, porém quantitativamente bastante defasados em todas as regiões. As 

velocidades axiais da fase sólido resultaram tremendamente defasadas dos dados 

empíricos para ambas as simulações.  
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Figura 17 - Diagramas de tons de cinza de fração volumétrica de sólido 
numa seção axial do domínio para a simulação de grandes clusters de 
Milioli (2006). (a escala é real). 

 

É interessante notar que um perfil totalmente negativo de velocidade axial do sólido 

foi obtido na simulação sub-malha, o que é frontalmente oposto à realidade, onde o 

escoamento médio de sólido é positivo. Ambas as simulações parecem capturar 

corretamente a velocidade de deslizamento em regiões próximas das paredes. 

Longe das paredes, entretanto, ambas as simulações produziram resultados 

bastante defasados entre si, e em relação aos dados empíricos.  Em ambas as 

simulações, a fração volumétrica de sólido resultou bastante subestimada, embora 

os perfis qualitativamente corretos tenham sido obtidos (Milioli, 2006).  

Os resultados ruins descritos acima, para ambas as simulações, eram de fato 

esperados. A SGC de Milioli (2006) não aplicou modelos sub-malha adequados, não 

sendo, portanto, razoável esperar resultados mais próximos aos experimentais. A 

simulação sub-malha foi realizada num domínio muito pequeno, e os grandes 
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clusters, que predominam no escoamento real, não puderam ser capturados. Há 

também grande incerteza quanto às correlações obtidas da TCEG, que foram 

usadas para descrever propriedades de micro-escala da fase particulada. A TCEG 

carece validação, assim como as correlações utilizadas.  
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Figure 18 - Perfis médios temporais da velocidade axial do gás na linha 
central sobre a seção transversal do domínio a 4 cm acima da entrada na 
presente simulação sub-malha (Caso II), e a 3,4 m acima da entrada na 
simulação de grandes clusters de Milioli (2006). Os dados experimentais 
(•) são de Luo (1987). 
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Figure 19 - Perfis médios temporais da velocidade axial do sólido na linha 
central sobre a seção transversal do domínio a 4 cm acima da entrada na 
presente simulação sub-malha (Caso II), e a 3,4 m acima da entrada na 
simulação de grandes clusters de Milioli (2006). Os dados experimentais 
(•) são de Luo (1987). 
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Figure 20 - Perfis médios temporais da velocidade de deslizamento na 
linha central sobre a seção transversal do domínio a 4 cm acima da 
entrada na presente simulação sub-malha (Caso II), e a 3,4 m acima da 
entrada na simulação de grandes clusters de Milioli (2006). Os dados 
experimentais (•) são de Luo (1987). 
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Figure 21 - Perfis médios temporais da fração volumétrica de sólido na 
linha central sobre a seção transversal do domínio a 4 cm acima da 
entrada na presente simulação sub-malha (Caso II), e a 3,4 m acima da 
entrada na simulação de grandes clusters de Milioli (2006). Os dados 
experimentais (•) são de Luo (1987). 

 

A Tabela 3 mostra parâmetros médios obtidos das simulações sub-malha e SGC, 

em comparação com valores experimentais. Os resultados sub-malha são médios no 

tempo e em todo o domínio, no regime estatisticamente permanente. Os resultados 

SGC são médios no tempo e na seção transversal da coluna 3,4 m acima da 

entrada, também no regime estatisticamente permanente. Da mesma forma como 

observado nos perfis das Figuras 18 a 21, os dados médios da Tabela 3 também 

mostram grandes discrepâncias entre as duas simulações, e de ambas em relação 

aos valores empíricos.  Evidencia-se que a carência de correlações sub-malha 

adequadas prejudicam os resultados da simulação de grandes clusters.  
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Tabela 3 - Parâmetros médios das simulações sub-malha, SGC, e experimental.  
 

  
sub-malha 

(Caso II) (*) 
SGC  

(Milioli, 2006) (**) 
Experimental    
(Luo, 1987) 

sM (†) (kg/m2s) - 84,8 46,5 27,2 

sµ  (Ns/m2) 0,00836 0,509 0,509 

sg vv −  (m/s) 3,14 4,58 2,54 

(*) médio no tempo, sobre o domínio, no regime estatisticamente 
permanente; 

(**) médio no tempo, na seção transversal 3,4 m acima da entrada, no 
regime estatisticamente permanente; 

 (†) 
sM  - fluxo de sólido. 

 

Por outro lado, as discrepâncias dos resultados da simulação sub-malha aparentam 

bem mais complexas. Aqui se obtém um fluxo médio de sólidos negativo e, portanto, 

irreal. Torna-se claro que um novo mecanismo de compensação da gravidade deve 

ser considerado de forma a se obter um fluxo de sólidos mais realista. A viscosidade 

da fase sólido resultou inferior ao valor experimental. Isto é razoável, já que a 

viscosidade de fase sólido aplicada é de micro-escala, enquanto o dado 

experimental é de macro-escala. Contudo, não há como estabelecer se a diferença 

de duas ordens de magnitude encontrada é realista.  

Os presentes resultados deixam claro que apenas as simulações de grandes 

clusters podem prover resultados realistas. Infelizmente, tais resultados ainda não 

podem ser obtidos devido à carência de correlações sub-malha realistas.  
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Capítulo 7 

 

7. Conclusões e sugestões 

Os presentes resultados de simulação sub-malha devem ser avaliados em relação a 

sua validade para descrição do escoamento que realmente se desenvolve em 

domínios sub-malha de escoamentos gás-sólido em risers. Nas simulações foram 

aplicadas condições de contorno periódicas na direção axial, de forma que o driving 

force do escoamento foi removido. Para recuperar este efeito, seguindo a literatura, 

um gradiente extra de pressão na fase gás foi introduzido, o qual exatamente 

balanceava a gravidade agindo sobre a mistura gás-sólido. Como resultado, em 

ambos os casos considerados, os resultados de simulação mostraram suspensões 

gás-sólido a baixas velocidades, predominantemente definidos pela gravidade e pelo 

arrasto.  

A questão primordial a ser respondida aqui é se estes campos de escoamento a 

baixas velocidades podem ser tratados como estruturas de escoamento 

independentes do escoamento na macro-escala, e que periodicamente se repetem 

em todas as direções do escoamento em um riser real. Note-se que os escoamentos 

de macro-escala em risers se desenvolvem a altas velocidades, e em nada se 

assemelham a suspensões a baixas velocidades. Nas presentes simulações 

encontrou-se velocidades de deslizamento da mesma ordem de magnitude daquelas 

que se desenvolvem em escoamentos gás-sólido rápidos. Contudo, a despeito das 

velocidades de deslizamento parecerem realistas, as velocidades de fase não o são. 
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Encontrou-se, inclusive, velocidades médias de fase sólida negativas. Isso significa 

que o fluxo de massa médio da fase sólido resulta descendente, e isto é 

evidentemente irreal. 

Evidencia-se que novos desenvolvimentos são necessários de forma que predições 

sub-malha mais realistas possam ser obtidas. Uma tentativa preliminar de obtenção 

de campos de velocidade mais realistas foi implementada, impondo-se gradientes 

extra de pressão na fase gás em excesso em relação àquele necessário para 

balancear a gravidade agindo sobre a mistura gás-sólido. Esperava-se que o 

escoamento acelerasse e encontrasse novos equilíbrios em níveis superiores de 

velocidade. Isto, contudo, não ocorreu por falta de um efeito contrário que 

contrabalançasse o gradiente extra de pressão imposto, e o escoamento tornou-se 

indefinidamente acelerado. Considerar-se-á, no futuro, a possibilidade de realização 

de análises sub-malha mesmo em escoamentos acelerados.  

Realizou-se comparação entre resultados de simulação sub-malha, simulação de 

grandes clusters (SGC) e dados experimentais. Observou-se que nenhuma das 

simulações foi capaz de descrever corretamente o escoamento. Claramente, a 

carência de dados sub-malha adequados prejudica as predições SGC. Em relação à 

simulação sub-malha, evidencia-se que mecanismos de compensação da gravidade 

mais realistas precisam ser propostos de forma a se obter fluxos de massa médios 

de fase sólido realistas.      

Os resultados mostram que apenas as simulações de grandes clusters podem 

prover resultados realistas. Contudo, tais resultados ainda não podem ser obtidos 

em vista da carência de dados sub-malha realistas. Acrescente-se, por fim, que há 

também grande incerteza quanto às correlações obtidas da TCEG, que foram 
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usadas para descrever propriedades de micro-escala da fase particulada. A TCEG 

carece validação, assim como as correlações baseadas no conceito de temperatura 

granular que foram utilizadas. 

Em vista dos presentes resultados, e tendo em vista futuros estudos sub-malha, 

sugere-se: 

• A proposição de novos mecanismos de compensação da gravidade que permitam 

a geração de campos de velocidades de fase mais realistas; 

• A busca de validação para a teoria cinética dos escoamentos granulares e para 

as correlações baseadas no conceito de temperatura granular; 

• Estudos fundamentais que permitam a proposição de funções de arrasto válidas 

na micro-escala do escoamento, já que as atuais são claramente válidas apenas 

na macro-escala; 

• A proposição de modelos para descrição da turbulência de fases particuladas; 

• A verificação da hipótese comum de escoamentos Newtonianos-Stokesianos, e a 

busca de modelos reológicos mais adequados para escoamentos gás sólido; 

• Por fim, sugere-se estudos empíricos mais refinados, que permitam obter dados 

relevantes na micro e na meso-escala de escoamentos gás-sólido. 
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