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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi aplicar simulações de fluidodinâmica computacional 

(CFD) durante a concepção de reatores de floculação com misturador mecanizado de 

eixo vertical para o tratamento de águas de abastecimento. Buscou-se validar a 

hipótese de que não há um desvio significativo entre o valor do gradiente médio de 

velocidade adotado para projeto (GMP) e o valor do gradiente médio de velocidade 

calculado (GMC) via simulação de CFD. Foram analisados os resultados obtidos com 

2 (dois) tipos de impelidor distintos: impelidor com 4 (quatro) pás inclinadas a 45º 

(Pitched-Blade Turbine 45°) e impelidor com 3 (três) pás inclinadas a 22,5° (Hydrofoil). 

Foram realizas simulações com 7 (sete) relações diferentes entre o diâmetro do 

impelidor (DI) e o diâmetro do reator (DR), denominada relação DI/DR (0,20; 0,30; 0,40; 

0,45; 0,50; 0,60 e 0,70) e 7 (sete) valores distintos de GMP (20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 

s-1). Os resultados obtidos indicaram que a hipótese central da tese foi parcialmente 

validada. No caso do impelidor do tipo Hydrofoil, os desvios absolutos entre os valores 

de GMC obtidos via simulações de CFD, e os valores de GMP, foram considerados 

aceitáveis do ponto de vista de controle operacional de uma ETA convencional (± 20% 

do valor de GMP). Entretanto, os desvios absolutos obtidos com o impelidor PBT 45° 

foram considerados significativos. A análise estatística simplificada indicou que a 

relação DI/DR não foi um fator influente nos desvios. Porém, a mesma análise indicou 

que tanto o tipo de impelidor, quanto o valor de GMP, foram. Durante a análise dos 

resultados, foram determinadas as microescalas de Kolmogorov (comprimento, tempo 

e velocidade) e os resultados indicam que estas seguiram uma tendência do tipo 

potência para ambos os impelidores, para todas as relações DI/DR e para todos os 

valores de GMP testados. Por fim, foram estimados valores de dimensão fractal teórica, 

em duas dimensões (D2), para flocos que poderiam ser formados no reator virtual. 

Esta análise foi realizada com ambos os impelidores, todas as relações DI/DR e todos 

os valores de GMP. Os valores teóricos obtidos de D2 foram considerados similares 

aos reportados na literatura. 

 

Palavras-Chave: floculação, fluidodinâmica computacional, gradiente médio de 

velocidade, turbulência, tratamento de água. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was applying computational fluid dynamics (CFD) during 

the conception of drinking water treatment flocculation reactors equipped with vertical 

axis mechanical mixer. The main hypothesis to be validated was that there is no 

significant deviation between the design average velocity gradient (GMP) and the 

calculated average velocity gradient (GMC) obtained via CFD simulations. Results from 

2 (two) different impellers were analyzed: impeller with 4 (four) blades inclined at 45° 

(Pitched-Blade Turbine 45°) and impeller with 3 (three) blades inclined at 22,5° 

(Hydrofoil). Simulations were performed with 7 (seven) different ratios between 

impeller diameter (DI) and reactor diameter (DR), named DI/DR ratio (0,20; 0,30; 0,40; 

0,45; 0,50; 0,60 and 0,70) and 7 (seven) different GMP values (20, 30, 40, 50, 60, 70 

and 80 s-1). Results indicated that the central hypothesis was partially validated. 

Deviations between GMC and GMP for the Hydrofoil impeller were considered not 

significant from a drinking water treatment plant operation’s perspective (± 20% GMP 

value). However, deviations with PBT 45° impeller were considered significant. 

Simplified statistical analysis indicated that the DI/DR ratio was not an influential factor. 

However, same analysis indicated that both impeller and GMP were. Kolmogorov 

microscales (length, time, and velocity) were also calculated, and results indicated that 

all of them followed a power law tendency for both impellers, all DI/DR ratio and GMP 

values. Lastly, theoretical two-dimension fractal dimension (D2) values were estimated 

for flocs that could be formed in the simulated virtual reactor. This analysis was 

performed for both impellers and all DI/DR ratio and GMP values. Theoretical D2 values 

obtained were considered reasonably close to reported values in literature. 

 

Keywords: flocculation, computational fluid dynamics, average velocity gradient, 

turbulence, water treatment.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de tecnologias avançadas em sistemas públicos de tratamento de água ainda 

é incipiente e, conforme aponta Ferreira Filho (2017), esta abordagem nem sempre 

será necessária, uma vez que é a qualidade da água bruta do manancial que 

determinará a escolha dos processos de tratamento. Sob esta ótica, ETAs do tipo 

convencional de ciclo completo ainda se mostram alternativas viáveis, visto que, 

projetadas e operadas corretamente, produzem resultados satisfatórios em termos de 

produção de água potável, geralmente atendendo aos requisitos da Portaria GM/MS 

n° 888 de 04 de maio de 2021 (ABNT, 1992; BRASIL, 2021; DI BERNARDO; DANTAS; 

VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017).  

Nesta configuração de ETAs, a maior parcela das partículas sólidas suspensas 

existentes na água bruta é removida em decantadores, unidades nas quais a 

separação das fases sólida e líquida ocorre essencialmente por ação da força da 

gravidade, de modo que sua eficiência é diretamente influenciada pela estrutura do 

floco gerado na etapa de floculação. Pode-se dizer, de uma forma geral, que o 

processo de floculação é aplicado quando se pretende maximizar a eficiência de 

processos de separação de fases sólida e líquida, uma vez que este processo 

possibilita a alteração da distribuição granulométrica das partículas presentes na água 

(AWWA, 2005, 2011; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN; 

2017; FERREIRA FILHO, 2017; MORUZZI et al., 2017; MORUZZI; DE OLIVEIRA, 

2013; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). 

A floculação pode ser definida como um processo físico que almeja promover o 

encontro entre partículas coloidais desestabilizadas previamente na etapa de 

coagulação, permitindo que estas se agreguem e formem flocos passíveis de remoção 

por processos de separação sólido-líquido (sedimentação, flotação por ar dissolvido e 

filtração). Trata-se de um processo complexo, com diversos mecanismos atuantes, 

ainda pouco compreendido em sua totalidade (BRATBY, 2016; CRITTENDEN et al., 

2012; FERREIRA FILHO, 2017; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). Neste contexto, 

um modelo universal, capaz de prever a formação dos flocos para quaisquer 

condições de entrada, ainda não é uma realidade prática. Portanto, a maior parte dos 

projetos de unidades de floculação para ETAs ainda recaem em critérios empíricos, 
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como o valor do gradiente médio de velocidade G (ABNT, 1992; AWWA, 2005; 

CRITTENDEN et al., 2012; FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009). 

Tendo em vista que a energia necessária para a mistura do fluido no interior de um 

reator de floculação é o ponto de partida para o projeto deste tipo de unidade, é fácil 

compreender o motivo pelo qual o valor de G segue como principal critério de projeto 

de reatores de floculação. Trata-se de um parâmetro único e simples que permite 

estimar a potência necessária para o sistema de mistura, uma vez definido o volume 

de reação e a intensidade de mistura desejada (ABNT, 1992). A simplicidade deste 

conceito, juntamente com resultados práticos comprovados, o mantém como principal 

critério de projeto de reatores de floculação, apesar de críticas e limitações conceituais 

do mesmo (AWWA, 2011; CLARK, 1985; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; 

DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009).  

As principais críticas apontam para o fato de que este parâmetro computa apenas 

o valor médio para o reator e desconsidera suas variações locais. Estas podem ser 

significativamente elevadas nas proximidades das pás dos impelidores, região na qual 

estima-se que prevaleça a ruptura dos flocos (CLARK, 1985; KRAMER, CLARK, 1999, 

2000; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). A própria ABNT 12.216/1992 recomenda 

que os equipamentos de mistura para os reatores de floculação mecanizados sejam 

projetados permitindo uma variação mínima de +/- 20% do valor de G projeto, visando 

compensar eventuais distorções entre o valor de projeto e o valor obtido em campo.  

 Avanços nas pesquisas relacionadas aos equipamentos aplicados em reatores de 

floculação elevaram o conhecimento acerca de aspectos que devem ser considerados 

na seleção destes. Em especial, destacam-se o tipo de impelidor e sua disposição no 

interior do reator. A escolha equivocada de um impelidor pode resultar em condições 

desfavoráveis para a floculação como, por exemplo, a correta dispersão de energia 

no interior do reator (que pode ser avaliada indiretamente pelo valor de G). Com o 

avanço dos recursos computacionais e desenvolvimento de softwares de 

fluidodinâmica computacional (“Computational Fluid Dynamics”, ou CFD), novas 

possibilidades se apresentam neste contexto. Simulações desta natureza podem ser 

utilizadas para aferir aspectos de medição experimental complexa, relacionados à 

mistura no interior de reatores, como o valor de G (CRITTENDEN et al., 2012; DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; HENDRICKS, 

2010; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).   
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi aplicar simulações de fluidodinâmica 

computacional (CFD) na etapa de concepção de reatores de floculação com 

misturador mecanizado de eixo vertical para o tratamento de águas de abastecimento. 

A hipótese central formulada para esta pesquisa foi:  

Dentro do contexto de projetos de reatores de floculação com misturador de eixo 

vertical para o tratamento de águas de abastecimento, não há um desvio 

significativo (adotado como +/- 20%) entre o valor do gradiente médio de velocidade 

de projeto (GMP) e o valor do gradiente médio de velocidade calculado (GMC) via 

simulação de CFD. 

Dentro do contexto do objetivo principal apresentado, foram determinados também 

os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar se a razão entre o diâmetro do impelidor (DI) e o diâmetro do reator 

(DR), denominada razão DI/DR, é um fator influente em um eventual desvio entre 

os valores de GMP e GMC. Foram analisadas as seguintes relações DI/DR: 0,20; 

0,30; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60 e 0,70; 

 Verificar se o próprio valor de GMP é um fator influente em um eventual desvio 

entre os valores de GMP e GMC. Foram analisados os seguintes valores de GMP: 

20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 s-1;  

 Verificar se o tipo do impelidor é um fator influente em um eventual desvio entre 

os valores de GMP e GMC; 

 Calcular os valores das microescalas de Kolmogorov (comprimento, tempo e 

velocidade) para cada impelidor e relação DI/DR; 

 Estimar o diâmetro estável, resistência e dimensão fractal teórica, em duas 

dimensões (D2), de flocos passíveis de formação no reator piloto virtual. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Floculação no tratamento de águas para abastecimento público 

 

Principais tópicos abordados nesta seção: 

 Relevância do processo de floculação para estações de tratamento de água 

(ETAs) destinadas à produção de águas de abastecimento. 

 

Em sua essência, o tratamento de águas naturais destinadas ao abastecimento 

público tem como objetivo principal alterar a composição qualitativa (física, química e 

microbiológica) da água bruta captada, tornando-a própria para o consumo humano. 

Naturalmente, o aumento da compreensão acerca da vasta gama de doenças 

veiculadas pela água (e sobre a natureza de seus compostos causadores) elevou o 

patamar dos requisitos legais a serem cumpridos pelas companhias saneamento. 

Paralelamente, o conhecimento técnico-científico acerca dos processos aplicados no 

tratamento de água evoluiu, confluindo em projetos de estações de tratamento de 

água (ETAs) mais completos e sofisticados. Esta interrelação é contínua e tende a ser 

cada vez mais pronunciada, principalmente devido ao elevado ritmo do avanço 

tecnológico dos últimos anos (AWWA, 2011; CRITTENDEN et al., 2012; DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017). 

É pouco provável ser possível desvincular a situação econômica de um país e o 

estágio do controle da qualidade de água enviada para abastecimento público. Em 

países considerados desenvolvidos, a preocupação dos agentes do saneamento já se 

encontra na remoção dos chamados contaminantes emergentes, enquanto em países 

em desenvolvimento, ainda se discute o fato de que um elevado volume de esgotos 

in natura é despejado nos mananciais usados para produção de águas para 

abastecimento público (ASANO et al., 2007; FERREIRA FILHO, 2017; SNIS, 2018; 

TCHOBANOGLOUS et al., 2014).  

Especificamente no Brasil, o uso de tecnologias avançadas em sistemas públicos 

de tratamento de água ainda é incipiente e, conforme aponta Ferreira Filho (2017), 

esta abordagem nem sempre será necessária, uma vez que é a qualidade da água 

bruta do manancial que determinará a escolha dos processos de tratamento. Sob esta 

ótica, ETAs do tipo convencional de ciclo completo ainda se mostram alternativas 
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viáveis, visto que, projetadas e operadas corretamente, produzem resultados 

satisfatórios em termos de produção de água potável, geralmente atendendo aos 

requisitos legais atualmente em vigor no Brasil, inclusive a recém-publicada Portaria 

GM/MS n° 888 de 4 de maio de 2021 (ABNT, 1992; BRASIL, 2021; DI BERNARDO; 

DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017).  

Nesta configuração de ETAs, a maior parcela das partículas existentes na água 

bruta é removida em decantadores, unidades nas quais a separação das fases sólida 

e líquida ocorre essencialmente por ação da força da gravidade, de modo que sua 

eficiência é diretamente influenciada pela estrutura do floco gerado na etapa de 

floculação (além de outros parâmetros físicos, como a temperatura da água, por 

exemplo). Pode-se dizer, de uma forma geral, que o processo de floculação é aplicado 

quando se pretende maximizar a eficiência de processos de separação de fases sólida 

e líquida, uma vez que este processo possibilita a alteração da distribuição 

granulométrica das partículas presentes na água ou efluente a ser tratado (AWWA, 

2005, 2011; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; 

FERREIRA FILHO, 2017; MORUZZI et al., 2017; MORUZZI; DE OLIVEIRA, 2013; 

THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999).  

Por exemplo, além da aplicação em ETAs convencionais de ciclo completo, uma 

etapa de floculação permite o aumento do diâmetro dos flocos que serão enviados 

aos filtros em ETAs de filtração direta, aumentando significativamente a carreia de 

filtração estas unidades (FERREIRA FILHO, 2017). O processo de floculação é 

também vastamente aplicado no tratamento de esgotos sanitários e efluentes 

industriais, como em sistemas terciários de tratamento destinados à precipitação 

química de fósforo, por exemplo (BRATBY, 2016; HENZE et al., 2008; 

TCHOBANOGLOUS et al., 2014).  

Tendo em vista o escopo da pesquisa realizada, no presente texto não são 

abordadas todas as variantes do processo de floculação e suas aplicações práticas, 

mantendo-se restrito a uma configuração particular. O foco é destinado ao processo 

de floculação que se desenvolve em reatores de floculação mecanizados com 

misturadores de eixo vertical e impelidor de fluxo axial, usualmente aplicados na 

concepção de ETAs de ciclo convencional destinadas à produção de águas para 

abastecimento público. Porém, previamente à apresentação dos critérios de projeto e 

particularidades destas unidades, é apresentada a fundamentação teórica do 

processo de floculação.  
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3.2 Floculação: conceitos e fundamentação teórica 

 

Principais tópicos abordados nesta seção: 

 Mecanismos de transporte atuantes no processo de floculação; 

 Conceito do gradiente médio de velocidade, sua relação com o mecanismo de 

transporte ortocinético e relevância para projeto de reatores de floculação; 

 Conceito da dimensão fractal aplicada no estudo da floculação. 

 

3.2.1 Generalidades 

 

A floculação pode ser definida como um processo físico que almeja promover o 

encontro entre partículas coloidais desestabilizadas previamente na etapa de 

coagulação, permitindo que estas se agreguem e formem flocos passíveis de remoção 

por processos de separação sólido-líquido posteriores (sedimentação, flotação por ar 

dissolvido e filtração). Trata-se de um processo complexo, com diversos mecanismos 

atuantes, ainda pouco compreendido em sua totalidade (BRATBY, 2016; 

CRITTENDEN et al., 2012; FERREIRA FILHO, 2017). Apesar de o projeto de unidades 

de floculação, assim como sua operação, recair geralmente sobre critérios empíricos, 

nos últimos anos, diversos estudos contribuíram significativamente para o aumento 

da compreensão dos mecanismos envolvidos neste processo. Conforme menciona 

Thomas; Judd e Fawcett (1999), usualmente recorre-se à modelagem matemática 

para descrição do processo de floculação, sendo 3 (três) os principais modelos 

utilizados: 

 Modelo para partículas esféricas em um campo de escoamento linear; 

 Modelo para partículas esféricas em um campo de escoamento não linear; 

 Modelo baseado na geometria fractal.  

Em grande parte das publicações especializadas, a formulação matemática do 

processo de floculação é apresentada utilizando-se o modelo desenvolvido para 

partículas esféricas em um campo de escoamento linear, sendo apresentadas 

considerações específicas para o campo de escoamento não linear. Modelos 

baseados nos conceitos da geometria fractal ainda são recentes, porém se mostram 

significativamente promissores, uma vez que almejam representar os flocos de uma 

maneira mais próxima da realidade. Nestes modelos, uma das principais variáveis de 
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interesse é a dimensão fractal dos flocos, de forma que estudos que busquem avaliar 

o comportamento desta variável com o passar do tempo destinado à floculação podem 

trazer informações práticas de grande valia (CHAKRABORTI et al., 2003; 

CRITTENDEN et al., 2012; HE et al., 2018; MORUZZI et al., 2017; THOMAS; JUDD; 

FAWCETT, 1999; VAHEDI; GORCZYCA, 2012, 2014; WIESNER, 1992; YANG et al., 

2013). 

 

3.2.2 Taxa de colisão de partículas e funções de frequência de colisões 

 

Usualmente, a modelagem matemática do processo de floculação é fundamentada 

em dois (2) tipos de mecanismos básicos: mecanismos de transporte e mecanismos 

de adesão. A representação matemática destes conceitos pode ser observada na 

Equação 1 (expressão clássica da cinética biomolecular), que descreve a taxa de 

colisões bem-sucedidas entre as partículas i e j (THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). 

 

𝑟 , = 𝛼𝛽 , 𝑛 𝑛  Equação 1 

 

Sendo que, 

 

ri,j = taxa de colisão bem-sucedidas entre as partículas i e j; 

α = fator de eficiência da colisão (valores entre 0 e 1); 

βi,j = frequência geral de colisão entre as partículas i e j (L3.T-1); 

ni = concentração de partículas i por unidade de volume (M.L-3); 

nj = concentração de partículas j por unidade de volume (M.L-3). 

 

O fator α indica a “eficiência” da colisão entre as partículas, ou seja, a razão de 

colisões que resultam em agregação sobre o total de colisões. Pode assumir valores 

entre 0 e 1 dependendo da eficiência de desestabilização das partículas colidais. Já a 

frequência geral de colisão βi,j depende do mecanismo de transporte atuante na etapa 

de floculação, sendo 3 (três) mecanismos clássicos: floculação pericinética, 

ortocinética e decorrente de sedimentação diferencial (AWWA, 2011; BRATBY, 2016; 

CLARK, 2009; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017). 
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3.2.3 A equação geral de Smoluchowski 

 

Antes da apresentação dos mecanismos de transporte atuantes no processo de 

floculação, é necessário apresentar a equação geral proposta em 1919 por 

Smoluchowski (Equação 2), que descreve a taxa de formação de partículas dk, a partir 

da colisão entre partículas i e j, sem considerar os efeitos da ruptura de flocos.  

 

𝑟 = 𝛼
1

2
𝛽 , 𝑛 𝑛 − 𝑛 𝛼

;

𝛽 . 𝑛  Equação 2 

 

Sendo que, 

 

rk = variação da concentração de partículas de tamanho k (L-3.T-1); 

nk = concentração de partículas de tamanho k (L-3); 

βi,k = frequência geral de colisão entre as partículas i e k (L3.T-1); 

N = número total de partículas (L³). 

 

A equação em questão é considerada um marco na modelagem matemática do 

processo de floculação, mas dada à complexidade das equações diferenciais 

resultantes, Smoluchowsky postulou 6 (seis) premissas simplificadoras, listadas a 

seguir: 

1) O fator de adesão α (eficiência da colisão) tem sempre o valor unitário; 

2) O escoamento é laminar; 

3) As partículas são monodispersas; 

4) Não ocorre ruptura dos flocos formados; 

5) As partículas são esféricas e assim permanecem após a colisão; 

6) Colisões envolvem apenas duas partículas. 

Ao longo dos anos, tais premissas foram estudadas e diversas modificações 

propostas, mas um modelo matemático universal ainda está longe de ser uma 

realidade prática (MORUZZI; DE OLIVEIRA, 2013; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 

1999). 
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3.2.4 Modelo – Partículas esféricas em campo de escoamento linear  

 

O modelo mais usual para descrever matematicamente o processo de floculação é 

aquele desenvolvido para partículas esféricas, em um campo de escoamento linear. 

De uma forma geral, este modelo é fundamentado na premissa de coalescência, 

similar ao que ocorre com gotas de óleo. Segundo esta premissa, as partículas se 

aglomeram como esferas e a fração volumétrica total de flocos não se altera com o 

tempo. Os mecanismos de transporte atuantes no processo de floculação, segundo 

este modelo, são apresentados nas seções 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 3.2.4.3, cujos 

desenvolvimentos matemáticos completos encontram-se consolidados na literatura 

especializada (AWWA, 2011; BRATBY, 2016; CLARK, 2009; CRITTENDEN et al., 

2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; 

RICHTER, 2009; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999).  

 

3.2.4.1 Floculação pericinética 

 

A agitação molecular do fluido induz movimento às partículas coloidais 

desestabilizadas (movimento Browniano). Como resultado deste movimento, podem 

ocorrer choques entre as partículas, levando à formação de flocos. Matematicamente, 

a frequência de colisões em função desse tipo de mecanismo de transporte para uma 

suspensão heterodispersa pode ser representada pela Equação 3. 

 

𝛽 é =
2𝑘𝑇

3𝜇

1

(𝑑 + 𝑑 )
(𝑑 + 𝑑 ) Equação 3 

 

Sendo que, 

 

βpericinética = frequência de colisões entre partículas i e j, devido ao mecanismo de 

transporte pericinético (L3.T-1); 

k = constante de Boltzmann (J.T-1); 

µ = viscosidade dinâmica do fluido (M.L-1T-1); 

T = temperatura absoluta do fluido (K); 

di = diâmetro da partícula i (L); 

dj = diâmetro da partícula j (L). 
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No caso de uma suspensão monodispersa, a frequência de colisão de partículas, 

em função do mecanismo de transporte pericinético, é representada pela Equação 4. 

 

𝛽 é =
8

3

𝑘𝑇

𝜇
 Equação 4 

 

A combinação da Equação 4 com a Equação 2 permite determinar a taxa de 

formação de flocos, devido ao mecanismo de transporte pericinético, para uma 

suspensão monodispersa. Tal taxa é apresentada na Equação 5. 

 

𝑟 é = −
4

3
𝛼

𝑘𝑇

𝜇
𝑛  Equação 5 

 

Sendo que, 

 

rpericinética = variação da concentração de partículas de tamanho k em função do 

mecanismo de transporte pericinético (L-3.T-1). 

 

3.2.4.2 Floculação ortocinética 

 

Neste mecanismo de transporte, as partículas coloidais desestabilizadas colidem 

devido à presença de gradientes de velocidade no fluido. Estes, por sua vez, são 

introduzidos no fluido, principalmente, através de sistemas de mistura (mecânicos ou 

hidráulicos).  Matematicamente, a frequência de colisões em função deste mecanismo 

de transporte para uma suspensão heterodispersa pode ser representada pela 

Equação 6. 

 

𝛽 é =
1

6

𝑑𝑢

𝑑𝑦
(𝑑 + 𝑑 )  Equação 6 

 

Sendo que, 

 

βortocinética = frequência de colisões entre partículas i e j, devido ao mecanismo de 

transporte ortocinético (L3.T-1); 
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du/dy = gradiente de velocidade de fluido (T-1); 

 

Em 1943, os pesquisadores Camp e Stein propuserem uma modificação na 

Equação 6, incluindo o conceito de gradiente médio de velocidade (CAMP; STEIN, 

1943). Desta forma, os autores apresentaram a Equação 7 para descrição da 

frequência de colisões devido ao mecanismo de transporte ortocinético (novamente, 

para uma suspensão heterodispersa). 

 

𝛽 é =
1

6
𝐺(𝑑 + 𝑑 )  Equação 7 

 

Sendo que, 

 

G = gradiente médio de velocidade (T-1). 

 

Mais detalhes acerca da fundamentação teórica do conceito do gradiente médio de 

velocidade são apresentados na seção 3.2.4.5. Assim como no caso da floculação 

pericinética, é possível deduzir a taxa de formação de flocos em uma suspensão 

monodispersa, devido ao mecanismo de transporte ortocinético, conforme demonstra 

a Equação 8, sendo que Ω representa a fração volumétrica total de flocos. 

 

𝑟 é =
4𝛺𝐺𝛼𝑛

𝜋
 Equação 8 

 

Teoricamente, para partículas menores que a microescala de comprimento de 

Kolmogorov (ver seção 3.4.4), a taxa de floculação em escoamento turbulento seria 

similar à taxa de floculação em escamento laminar, partindo do pressuposto que o 

escoamento no interior dos turbilhões é laminar. Entretanto, na prática, a interação 

entre os turbilhões potencializa a taxa de floculação em escoamento turbulento, de 

modo que esta passa a ser proporcional ao valor do G e a uma constante empírica 

(KA). 

 

𝑟 é = 𝐾 𝐺𝛺𝑛  Equação 9 
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A Equação 9 é parte integrante do clássico modelo de cinética de floculação 

suspensões coloidais, proposto por Argaman e Kaufman em 1970. Tal modelo será 

abordado na seção 3.2.6, assim como as considerações acerca do processo de 

ruptura de flocos (ARGAMAN; KAUFMAN, 1970; BRATBY, 1981, 2006; HAARHOFF; 

JOUBERT, 1997; MORUZZI; DE OLIVEIRA, 2013). 

 

3.2.4.3 Floculação por sedimentação diferencial 

 

Na ausência de gradientes de velocidade, as partículas com diferentes velocidades 

de sedimentação podem se chocar resultando em formação de flocos. Este 

mecanismo de transporte não é significativo em floculadores (uma vez que o fluido se 

encontra em constante agitação), mas passa a ser significativo em decantadores. 

Matematicamente, a frequência de colisões em função desse tipo de mecanismo de 

transporte é representada pela Equação 10. É importante ressaltar que este 

mecanismo de floculação não ocorre quando a suspensão é monodispersa, uma vez 

que neste tipo de suspensão, as partículas têm densidade igual. 

 

𝛽 . =
𝑔. 𝜋

72. µ
. (𝜌 − 𝜌 ). (𝑑 + 𝑑 ) . 𝑑 − 𝑑  Equação 10 

 

Sendo que, 

 

Βsed.diferencial = frequência de colisões entre partículas i e j, devido ao mecanismo de 

transporte por sedimentação diferencial (L3.T-1); 

g = aceleração da gravidade (L.T-2); 

ρp = massa específica da partícula (M.L-3); 

ρl = massa específica do fluido (M.L-3). 

 

3.2.4.4 Influência do mecanismo de transporte atuante 

 

Nas seções anteriores, foram apresentadas formulações matemáticas para os 

mecanismos de transporte atuantes no processo de floculação. A Figura 1 apresenta 

a influência de cada um para uma suspensão heterogênea. As curvas apresentadas 

foram elaboradas com auxílio das Equações Equação 3, Equação 7 e Equação 10 
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para uma suspensão no qual o valor de di é 2,0 μm, dj variou entre 0,01 e 50 μm, G = 

100 s-1, a temperatura da água de 15 ºC e massa específica das partículas de 1,1 

g/cm³. 

 

 

Figura 1 – Influência do mecanismo de transporte sobre o processo de floculação. 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Crittenden et al. (2012). 

 

A Figura 1 indica que o mecanismo de transporte pericinético apenas é significativo 

para partículas entre 0,01 e 0,1 μm. Acima deste intervalo, prevalece 

significativamente o mecanismo ortocinético. Deve-se ressaltar que a Figura 1 

apresenta o mecanismo de floculação por sedimentação diferencial, mas este 

mecanismo tende a não ocorrer de forma significativa em reatores de floculação, 

conforme citado previamente. Curvas similares podem ser encontradas em diversas 

outras referências técnicas, mesmo com condições iniciais diferentes, o que sugere 

que o comportamento observado prevalece (AWWA, 2011; CLARK, 2009; DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017).  

Desta forma, é possível admitir que, para reatores de floculação, apenas o 

mecanismo de transporte ortocinético, resultante da introdução de energia no fluido, 

é significativo. Ou seja, um projeto adequado de unidades de floculação depende do 

conhecimento das variáveis atuantes no mecanismo de transporte ortocinético, 
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citando algumas principais: introdução (e dissipação) de energia para indução do 

movimento do fluido, comportamento do escoamento no interior dos reatores, a 

influência das variantes de equipamentos utilizados, entre outros.  

 

3.2.4.5 Conceito do gradiente médio de velocidade 

 

Nas seções anteriores foram citados 2 (dois) conceitos importantes para o processo 

de floculação: a microescala de comprimento de Kolmogorov e o gradiente médio de 

velocidade. Nesta seção são apresentadas informações sobre o conceito do gradiente 

médio de velocidade, enquanto a seção 3.4.4, por sua vez, apresenta maior 

aprofundamento no fenômeno da turbulência e microescalas de Kolmogorov. A 

definição do gradiente médio de velocidade (G) pode ser explicada através da 

representação visual apresentada na Figura 2 (para um escoamento unidimensional). 

 

 

Figura 2 – Representação do gradiente de velocidade em um elemento de fluido. 
Fonte: Adaptado de Crittenden et al. (2012). 
 

Na figura em questão, observa-se um elemento infinitesimal de fluido, no qual a 

tensão de cisalhamento τxy é resultado da existência do gradiente de velocidade na 

direção do eixo z (dv/dz). Considerando a definição da tensão de cisalhamento em 

fluidos newtonianos, é possível estimar que a força atuante no elemento de fluido em 

questão é dada pela Equação 11. 

 

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 = 𝜇
𝑑𝑣

𝑑𝑧
𝛥 𝛥  Equação 11 
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Sendo que, 

 

μ = viscosidade dinâmica do fluido (M.L-1.T-1). 

 

Analisando do ponto de vista de potência volumétrica (produto da força pela 

velocidade de escoamento, dividido pelo volume do elemento de fluido), obtém-se a 

Equação 12. 

 

𝑃

𝑉
= 𝜇

𝑑𝑣

𝑑𝑧
 Equação 12 

 

Sendo que, 

 

P = potência dissipada no escoamento (M.L2.L-3); 

V = volume do elemento (L3). 

 

Entretanto, o movimento caótico da turbulência resulta no surgimento de regiões 

consideradas isotrópicas e anisotrópicas. A turbulência é dita isotrópica quando a 

dissipação de energia turbulenta ocorre, de forma igualitária, em todas as direções. 

Já na turbulência anisotrópica, a dissipação de energia é diferente em cada direção. 

Estipula-se que nas imediações de um dispositivo que causa turbulência (como um 

misturador), o escoamento é anisotrópico. Porém, logo após esta região, é dito que 

os turbilhões “esquecem” as condições iniciais que causaram a turbulência, e passam 

a se propagar de forma isotrópica. A anisotropia do escoamento turbulento resulta na 

variabilidade local do gradiente de velocidade (POPE, 2011; TENNEKES; LUMLEY, 

1970; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). Camp e Stein (1943) propuseram o 

gradiente médio de velocidade G (também referido como root mean square velocity 

gradient ou RMS gradient) substituindo o termo (dv/dz)² na Equação 12, reduzindo à 

conforme a Equação 13.  

 

𝑃 = 𝜇𝐺 𝑉 Equação 13 
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Esta abordagem permitiu relacionar 1 (um) parâmetro de projeto único (G) à 

característica do fluido em questão (μ), ao volume do reator (V) e à potência do 

dispositivo responsável pela introdução de energia, seja hidráulico ou mecânico 

(CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA 

FILHO, 2017; HENDRICKS, 2010).  

O conceito do G também pode ser relacionado com a taxa de dissipação de energia 

cinética no reator (ε), apresentação usual na literatura especializada. Novamente em 

função da anisotropia da turbulência, há variabilidade local de ε. Porém, admitindo-se 

que há um valor médio ε  e que este está relacionado à potência introduzida dividida 

pela massa de fluido no reator, foi deduzida a Equação 14 (BRIDGEMAN; 

JEFFERSON; PARSONS, 2008; HENDRICKS, 2010). 

 

G =
𝑃

𝜇𝑉
=

𝜀̅

𝜈
 Equação 14 

 

 = taxa média de dissipação de energia (L2.T-3); 

ν = viscosidade cinemática do fluido (L2.T-1). 

 

A determinação do valor local de ε pode ser relacionada à potência introduzida no 

reator por meio da Equação 15. Com isso, é possível estimar o valor de G em um 

determinado reator sem desconsiderar o efeito da variabilidade local (BRIDGEMAN; 

JEFFERSON; PARSONS, 2010).  

 

𝑃 = 𝜌 𝜀 𝑑𝑉 Equação 15 

 

Ao longo dos anos, diversos autores apresentaram críticas ao conceito de G 

proposto por Camp e Stein. De uma forma geral, as principais críticas apontam para 

o fato de que este parâmetro computa apenas o valor médio para o reator, e não 

considera suas variações locais. Por exemplo, Clark (1985) discorre sobre as 

limitações conceituais presentes no desenvolvimento do parâmetro G, críticas que 

prosseguiram em trabalhos subsequentes (KRAMER; CLARK, 1999, 2000). Outros 

trabalhos mencionam a limitação do conceito de G e reconhecem que este parâmetro 
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pode assumir valores significativamente elevados próximos às pás dos impelidores 

usados nos reatores de floculação. Inclusive., argumenta-se que é justamente nesta 

região que prevalece a ruptura dos flocos, reforçado pela observação previamente 

apresentada acerca da ruptura de flocos ocorrer na região anisotrópica do 

escoamento (THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). A natureza caótica e randômica 

dos escoamentos turbulentos em reatores de floculação mecanizados, se apresenta 

como um início à medição e aferição do valor de G localizado neste tipo de unidade, 

o que possivelmente dificultou a preposição de melhorias ao conceito de G. Porém, 

apesar de todas as críticas, o parâmetro G se consagrou como um dos parâmetros 

mais importantes no dimensionamento de unidades de floculação, sendo usado 

extensivamente (ABNT, 1992; AWWA, 2005; CRITTENDEN et al., 2012; DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009). 

 

3.2.5 Modelo – Partículas esféricas em campo de escoamento não linear 

 

Conforme mencionado anteriormente, a representação matemática do processo de 

floculação normalmente recorre ao modelo que considera as partículas esféricas em 

um campo de escoamento linear. Porém, existem outros equacionamentos que 

consideram o escoamento não linear. Nestes, a eficiência de colisão associada com 

a hidrodinâmica das interações entre as partículas e as forças atrativas de pequeno 

alcance (como as forças de van der Waals), são consideradas. Apesar do avanço 

dessa abordagem, também chamada de “slow coagulation”, a mesma ainda parte do 

princípio de que as partículas são esféricas. Neste contexto, a abordagem decorrente 

da geometria fractal se mostra promissora no estudo da floculação (CLARK, 2009; 

CRITTENDEN et al., 2012; KRAMER; CLARK, 1999, 2000; THOMAS; JUDD; 

FAWCETT, 1999).  

 

3.2.6 Ruptura de flocos 

 

Previamente à apresentação do modelo baseado na geometria fractal, deve-se 

destacar como o processo de ruptura de flocos é usualmente abordado. Uma das 

premissas adotadas por Smoluchowsky no desenvolvimento de suas equações é a 

não ocorrência da ruptura dos flocos formados. Isto é facilmente observado na 

estrutura da Equação 2, uma vez que a expressão em questão não possui um termo 
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relacionado a este fenômeno. Porém, desde as primeiras tentativas de modelagem do 

processo de floculação sabe-se que esta premissa não é válida (MORUZZI; DE 

OLIVEIRA, 2013; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). Jarvis et al. (2005), por 

exemplo, apresentaram uma revisão detalhada sobre este aspecto da floculação, 

inclusive exemplificando os tipos de ruptura existentes. A Figura 3 apresenta os 

principais mecanismos de ruptura de flocos, conforme descrição dos autores do 

estudo mencionado. 

 

 

Figura 3 – Principais mecanismos atuantes na ruptura de flocos. Fonte: Adaptada 
pelo autor, com base em Jarvis et al. (2005). 
 

O mecanismo de fragmentação de larga-escala representa a ruptura de flocos em 

flocos de tamanho similar, não resultando em um aumento do número de partículas 

primárias. Já a erosão superficial é a remoção de partículas pequenas das superfícies 

dos flocos, resultando no aumento de partículas primárias (JARVIS et al., 2005). 

Tendo em vista a inerente ocorrência do processo de ruptura de flocos em reatores 

de floculação, diversos autores se dedicaram ao desenvolvimento de 

equacionamentos para modelagem deste fenômeno. O modelo proposto por Argaman 

e Kaufman em 1970 ainda é muito utilizado em avaliações do processo de floculação, 

principalmente devido à praticidade de ajuste do mesmo a resultados de turbidez 

residual obtidos em simples ensaios de jar test. A Equação 16 apresenta a expressão 

geral do modelo (ARGAMAN; KAUFMAN, 1970; BRATBY, 2016; CRITTENDEN et al., 

2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; 

MORUZZI; DE OLIVEIRA, 2013; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). 
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𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝐾 . 𝑁. 𝐺 + 𝐾 . 𝑁 . 𝐺  Equação 16 

 

Sendo que, 

  

dN/dt = taxa de variação de partículas primárias (L-3.T-1); 

KA = constante de agregação (-). 

KB = constante de ruptura (T-1); 

N = número de partículas primárias no tempo t (L-3). 

N0 = número de partículas primárias no tempo t=0 (L-3). 

 

A integração analítica desta equação para um reator do tipo batelada permite a 

modelagem da concentração de partículas primárias em um determinado tempo (Nt), 

conhecidos os valores de N0, G, KA, KB. Os coeficientes KA e KB dependem 

diretamente das características físico-químicas do sistema, como nível de 

desestabilização das partículas coloidais e escala de turbulência (mistura), devendo 

ser determinados para cada situação. No tratamento convencional de águas de 

abastecimento, usualmente o valor de KA situa-se próximo a 5.10-5 (-) e o valor de KB 

próximo a 1.10-7 s-1. Neste contexto, o modelo apresenta certa limitação preditiva em 

uma etapa de projeto, mas informações valiosas sobre aspectos operacionais podem 

ser extraídas (BRATBY, 2016; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA 

FILHO, 2017; HAARHOFF; JOUBERT, 1997; MORUZZI; DE OLIVEIRA, 2013; 

RICHTER, 2009; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). 

 

3.2.7 Modelo – Geometria fractal 

 

Do ponto de vista de formação e estruturação dos flocos, pode-se dizer que 

modelos baseados nos princípios da geometria fractal se mostram promissores 

(AWWA, 2011; CLARK, 2009; CRITTENDEN et al., 2012; THOMAS; JUDD; 

FAWCETT, 1999). O termo fractal (do latim fractus – quebrado) foi estabelecido em 

1975 pelo matemático francês Benoit Mandelbrot, fundador da geometria fractal, ramo 

da matemática que estuda objetos que apresentam geometria não-euclidiana 

(CARLOS; OLIVEIRA; MENDES, 2006; FRAME; COHEN, 2015). A inovação da 
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geometria fractal está justamente no fato de que com esta visão, é possível construir 

estruturas antes consideradas caóticas e aleatórias, a partir de funções matemáticas 

e padrões conhecidos (sendo parte integrante da Teoria do Caos). Nos estudos 

relacionados à floculação, 2 (dois) aspectos devem ser destacados: a 

autossimilaridade e a dimensão fractal (CHAKRABORTI et al., 2003; CRITTENDEN 

et al., 2012). 

 

3.2.7.1 Autossimilaridade 

 

Resumidamente, um objeto apresenta a propriedade de autossimilaridade quando 

é composto por unidades que se assemelham à sua forma total. A autossimilaridade 

pode ser considerada exata, quase exata ou estatística (CARLOS; OLIVEIRA; 

MENDES, 2006; FRAME; COHEN, 2015). No caso específico da formação de flocos, 

o conceito de autossimilaridade pode ser observado analisando-se os flocos como 

agrupamentos de uma determinada forma. Estes agrupamentos, podem então ser 

observados como agrupamentos de formas similares, porém menores, e assim por 

diante, conforme pode ser observado nas representações conceituais da Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Visualização conceitual de um floco com base na geometria Euclidiana (a) 
e na geometria fractal (b). Fonte: adaptado pelo autor com base em Crittenden et al. 
(2012). 
 



42 
 

Conforme pode ser observado, um floco observado sob a perspectiva da geometria 

fractal pode ser representado por diversos agrupamentos esféricos de partículas. 

Estas partículas também são esferas, mas de diâmetro menor. O mesmo poderia ser 

estendido considerando que as esferas menores são, na realidade, agrupamentos de 

esferas ainda menores, e assim por diante, porém dentro do mesmo limite. Esta é uma 

consequência do conceito de autossimilaridade: uma estrutura fractal pode apresentar 

um perímetro infinito dentro de uma área finita (FRAME; COHEN, 2015). 

 

3.2.7.2 Dimensão fractal 

 

Na geometria Euclidiana, a determinação da propriedade de uma estrutura é obtida 

elevando-se uma determinada medida característica a uma potência integral. Por 

exemplo, a área de um círculo é calculada elevando-se o raio a potência de 2, assim 

como o volume de uma esfera é obtido elevando-se o raio a potência de 3. Porém, no 

caso da geometria fractal, os valores das potências passam a ser números 

fracionados e estes são referidos como dimensão fractal. Nesta situação, caso uma 

estrutura fractal apresente um formato tendendo para o circular, espera-se que o valor 

da dimensão fractal D2 (dimensão fractal em 2 dimensões) seja próximo a 2. Caso o 

valor de D2 seja mais próximo de 1, espera-se que o formato da estrutura fractal se 

assemelhe mais a uma linha, indicando uma estrutura mais dispersa (AWWA, 2011; 

CHAKRABORTI et al., 2003; CRITTENDEN et al., 2012; FRAME; COHEN, 2015).  

Do ponto de vista da floculação, o conceito de dimensão fractal se mostra 

significativamente útil para caracterizar a forma usualmente irregular dos flocos 

formados, trazendo uma nova visão sobre sua estrutura. De acordo com o exposto 

por Chakraborti; Atkinson; Van Benschoten (2000) e Chakraborti et al.( 2003), a 

dimensão fractal D2 de um floco pode ser determinada através da Equação 17. 

 

𝐴 ∝ 𝑙  Equação 17 
 

Sendo que, 

 

A = área do floco (L²); 

l = maior comprimento do floco (L); 

D2 = dimensão fractal em 2 dimensões (-). 
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O valor de D2 pode ser obtido a partir do valor da área do floco e o comprimento 

característico l. Desta forma, Chakraborti et al., (2003) indicam que o valor de D2 é o 

coeficiente angular resultante da reta ajustada por meio de regressão linear, aos 

dados de A e l em escala logarítmica. Os autores citam que a determinação da 

dimensão fractal D3 (dimensão fractal em 3 dimensões) também é possível, porém 

depende da adoção de um valor para a “espessura” dos flocos (CHAKRABORTI et al., 

2003; CHAKRABORTI; ATKINSON; VAN BENSCHOTEN, 2000). 

 

3.2.7.3 Resistência do floco, diâmetro estável e dimensão fractal de flocos 

 

Dentre os diversos estudos relacionados à dimensão fractal dos flocos, destaca-se 

o trabalho desenvolvido por Li et al. (2007). O estudo em questão relacionou o modelo 

de resistência de floco desenvolvido por Bache et al. (1999) com o conceito da 

dimensão fractal em 2 dimensões. A etapa experimental do estudo foi realizada em 

escala de bancada, através de ensaios de jar test. A suspensão de caulinita utilizada 

nos ensaios foi preparada utilizando-se água do sistema público de abastecimento do 

laboratório utilizado pelos autores. A suspensão final apresentou uma concentração 

de caulinita de 50 mg/L, turbidez aproximada de 50 UNT, pH próximo a 7,5 (ajustado 

através da dosagem de NaOH ou HCl) e potencial zeta de -17,5 mV.  

A etapa de coagulação foi realizada via adição de uma solução estoque de sulfato 

de alumínio Al2(SO4)3•18H2O, preparada com água deionizada. Após a dosagem do 

coagulante, o potencial zeta observado pelos autores se aproximou de zero, indicando 

que o mecanismo de coagulação predominante era o de neutralização de carga. 

Além das condições experimentais usualmente aplicadas para simular, em escala 

de bancada, o tratamento convenciona de águas superficiais para abastecimento 

público, Li et al. (2007) também aplicaram valores de G, na etapa de floculação, 

coerentes com o objetivo dos autores. Os valores utilizados pelos autores variaram 

entre aproximadamente 5 e 135 s-1. Excluindo-se os valores extremos do intervalor 

analisado pelos autores, demais valores de G se se aproximam de valores usualmente 

aplicados na concepção de reatores de floculação com misturadores mecanizados de 

eixo vertical para o tratamento de águas de abastecimento. 

A partir dos dados apresentados nos estudos citados, os equacionamentos a seguir 

podem ser extraídos (BACHE, 2004; BACHE et al., 1999; LI et al., 2007).  
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𝑑 = 𝐶�̅�  Equação 18 

 

𝜎 =
4√3

3

𝜌 𝜀 / 𝑑

𝜈 /
 Equação 19 

 

𝐷 =
𝜎

0,0001

( / , )

 Equação 20 

 

Sendo que, 

d = diâmetro máximo estável do floco (L); 

C = constante multiplicativa (L.T-1); 

γ = constante de resistência do floco (-); 

σ = resistência do floco (M.L); 

ρw = densidade do fluido (M.L-3). 

 

A Equação 18 ilustra a relação clássica entre o gradiente médio de velocidade (G) 

e o diâmetro estável do floco encontrado em diversas outras referências (BACHE, 

2004; BACHE et al., 1999; BRATBY, 2016; HENDRICKS, 2010; JARVIS et al., 2005; 

THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). A Equação 19, original do estudo de Bache et al. 

(1999), permite estimar a resistência do floco com base no diâmetro estável 

(determinado pela Equação 18) e no valor da taxa de dissipação de energia cinética 

turbulenta. Por fim, Li et al. (2007) apresentam dados relacionando a dimensão fractal 

D2 teórica com base na resistência do floco determinada previamente pela Equação 

19, resultando na Equação 20. 

 

3.2.7.4 Estudos proeminentes no campo da geometria fractal 

 

A introdução da geometria fractal nos estudos relacionados ao processo de 

floculação trouxe uma nova visão sobre a estrutura dos flocos e suas propriedades. 

Conforme mencionado previamente, a eficiência de um decantador convencional (ou 

mesmo de alta taxa) em uma ETA destinada à produção de águas para 

abastecimento, depende da velocidade de sedimentação dos flocos. Esta velocidade, 

por sua vez, é diretamente afetada por certas propriedades dos flocos, como 

porosidade e massa específica, propriedades estas decorrentes do processo de 
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formação dos flocos. Sendo assim, fica evidente que o conhecimento acerca da 

geometria fractal (e dimensão fractal) dos flocos formados no processo de floculação 

tem implicações práticas diretas (CHAKRABORTI et al., 2003; CRITTENDEN et al., 

2012; MORUZZI et al., 2017). 

 

Cinética de floculação de suspensões coloidais com base na dimensão fractal 

 

O trabalho desenvolvido Yang et al. (2013) busca revisar os equacionamentos 

clássicos de Smoluchowski, introduzindo os conceitos de geometria fractal. No 

trabalho em questão, os autores utilizaram o valor da dimensão fractal D3 (dimensão 

fractal em 3D). Destaca-se o caráter inovador do modelo proposto no trabalho de Yang 

et al. (2013), uma vez que apresentou um ajuste satisfatório aos resultados 

experimentais, além de considerar a ruptura de flocos, fenômeno usualmente não 

abordado na simulação de fractais (CHAKRABORTI; ATKINSON; VAN 

BENSCHOTEN, 2000; FRAME; COHEN, 2015). 

Dentro desse mesmo contexto, deve ser destacado o trabalho de Watanabe (2017), 

no qual o autor apresenta uma recapitulação de seus estudos em conjunto com o 

Professor Norihito Tambo da Universidade de Hokkaido no Japão. O trabalho em 

questão apresenta orientações para realização de estudos em bancada, modelagem 

e extrapolação dos resultados para aplicações em escala de real de floculadores. 

Dentro das diversas informações no estudo em questão, destaca-se a inclusão do 

conceito de dimensão fractal na formulação matemática do modelo apresentado. 

 

Dimensão fractal e velocidade de sedimentação 

 

Do ponto de vista da engenharia, a elaboração de modelos é de grande valia, uma 

vez que permitem a otimização de projetos. Tendo em vista a implicação da estrutura 

fractal na velocidade de sedimentação dos flocos, Vahedi e Gorczyca (2012) 

propuseram um modelo para calcular a velocidade de sedimentação de flocos gerados 

durante o processo de abrandamento com cal. Especificamente no trabalho em 

questão, os autores utilizaram o conceito de distribuição de dimensão fractal, sob a 

premissa de que para um mesmo tamanho de floco, a dimensão fractal pode variar. 

Os autores destacam que a modificação proposta não permite o cálculo de uma única 

velocidade de sedimentação para um determinado tamanho de floco, e sim uma 
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“nuvem” de valores. Tal observação é reforçada pelo estudo subsequente dos 

mesmos autores, no qual são apresentados resultados que indicam que dois flocos 

com o mesmo tamanho e a mesma dimensão fractal podem apresentar distribuição 

de massa diferentes, aumentando a complexidade na derivação de modelos para 

prever a velocidade de sedimentação de flocos (VAHEDI; GORCZYCA, 2014). 

Considerando que a dimensão fractal dos flocos tende a se alterar durante o 

processo de floculação, estudos que busquem avaliar o comportamento desta variável 

com o passar do tempo de floculação são de grande valia. Neste âmbito, destaca-se 

o estudo apresentado por Moruzzi et al. (2017), no qual os pesquisadores buscaram 

avaliar a variação da dimensão fractal D2 com a evolução do tempo de floculação. Os 

autores utilizaram um processo de aquisição e análise de imagens digitais com uma 

câmera de alta velocidade, a partir do qual foi possível determinar os valores de D2 

para diferentes tempos de floculação. 

Esta mesma técnica foi então utilizada em um trabalho subsequente, no qual 

determinou-se a dimensão fractal em 3 dimensões (D3) de grandes agregados com 

baixa velocidade de sedimentação de partículas de caulinita coaguladas com sulfato 

de alumínio (MORUZZI et al., 2020). Esta abordagem inovadora permitiu verificar que 

a abordagem tradicional, com base na Lei de Stokes, não representou 

satisfatoriamente o comportamento desses agregados durante o processo de 

sedimentação. Neste contexto, a dimensão fractal D3 dos agregados poderia ser 

utilizada para aprofundar o entendimento do comportamento de tais agregados.  

 

Dimensão fractal e condições de mistura 

 

Neste contexto, destaca-se o estudo conduzido He et al. (2018), no qual a variação 

da dimensão fractal D2 foi avaliada para diferentes condições de mistura e com a 

instalação de anteparos no interior do reator de floculação. Tal estudo contou também 

com a utilização de técnicas de CFD, buscando relacionar os resultados experimentais 

obtidos com as modelagens do escoamento no interior do reator para diferentes 

espessuras de anteparos. Os autores identificaram, entre diversos resultados, uma 

redução no efeito da espessura dos anteparos na dimensão fractal D2 dos flocos para 

os menores valores de G testados (30 e 10 s-1). Em um estudo subsequente, He et al., 

(2019) identificaram que a dimensão fractal D2 ao longo dos experimentos foi afetada 

diretamente pelo posicionamento do impelidor no interior do reator. Este efeito se 
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tornou menos pronunciado no maior valor de G testado pelos autores (70 s-1). De 

acordo com a sugestão dos autores, isto é decorrência da formação de flocos mais 

compactos quando a agitação é mais intensa (mesmo que o efeito de ruptura seja 

mais elevado), observação compartilhada por outros pesquisadores (AWWA, 2011; DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017). 

 

3.2.8 Observações finais 

 

Conforme foi possível observar, diversas variáveis atuantes no processo floculação 

ainda não foram compreendidas em sua totalidade. Sendo assim, um modelo 

universal, capaz de prever a formação dos flocos para quaisquer condições de 

entrada, ainda não é uma realidade prática passível de aplicação em projetos. Neste 

contexto, a maior parte dos projetos de unidades de floculação para ETAs ainda 

recaem em critérios empíricos, como o valor de G, justificando estudos que busquem 

trazer informações adicionais sobre este critério de projeto (ABNT, 1992; AWWA, 

2005; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; 

FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009).  
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3.3 Reatores de floculação mecanizados com misturadores de eixo vertical 

 

Principais tópicos abordados nesta seção: 

 Critérios de projeto de reatores de floculação mecanizados com misturadores 

de eixo vertical; 

 Tipos de impelidores usualmente aplicados em reatores desta natureza. 

 

3.3.1 Generalidades 

 

As seções anteriores indicam que, apesar dos inúmeros avanços nas pesquisas 

nos últimos anos, os projetos de unidades de floculação ainda recorrem a critérios e 

premissas essencialmente empíricas. Isto se deve, principalmente, à dificuldade de 

aplicação prática de modelos matemáticos do processo de floculação. De qualquer 

modo, existem diversas referências técnicas consolidadas na literatura especializada, 

nas quais são apresentadas recomendações práticas para a elaboração de projetos 

seguros e eficientes. Considerando o tema proposto nesta pesquisa, não são 

abordadas todas as variantes de projeto de unidades de floculação para ETAs 

destinadas à produção de águas de abastecimento. Dá-se ênfase aos critérios 

essenciais considerados no projeto de unidades de floculação mecanizados com 

misturadores de eixo, com impelidores de fluxo axial (ABNT, 1992; AWWA, 2005, 

2011; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; 

FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009). 

 

3.3.2 Misturador mecanizado de eixo vertical 

  

Floculadores mecânicos são aqueles que operam sob a ação de um motor elétrico. 

No caso específico dos floculadores abordados, o impelidor responsável pela agitação 

do fluido é fixado a um eixo vertical e este, por sua vez, é conectado ao motor elétrico. 

Sendo assim, a energia necessária para agitação do fluido é transferida do motor 

elétrico para o eixo vertical, deste para o impelidor, e do impelidor para o fluido. 

Normalmente, os motores elétricos usados nestes equipamentos são dotados de 

inversores de frequência, permitindo assim o ajuste da rotação do impelidor e, 

consequentemente, da energia introduzida no reator. Justamente por esta facilidade 

de controle operacional, a utilização de floculadores mecânicos de eixo vertical se 
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tornou comum em projetos de ETAs destinadas ao abastecimento público, sejam elas 

de pequeno, médio ou grande porte (ABNT, 1992; AWWA, 2005, 2011; CRITTENDEN 

et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; 

RICHTER, 2009). 

Desta forma, fica evidente que a energia necessária para a mistura do fluido no 

interior de um reator de floculação é o ponto de partida para o projeto deste tipo de 

unidade. Neste contexto, é fácil compreender por que o gradiente médio de velocidade 

(G) segue como principal critério de projeto de reatores de floculação. Trata-se de um 

parâmetro único, que permite estimar a potência necessária para o sistema de 

agitação, uma vez definido o volume de reação e a intensidade de mistura desejada 

para o processo (Equação 13). A NBR 12.216 de 1992, referente ao projeto de 

estações de tratamento de água para abastecimento público, destaca que inicialmente 

deve ser estabelecido o valor de G  e o tempo de detenção hidráulico para o projeto 

de floculadores (ABNT, 1992). Já McGivney e Kawamura (2008), por sua vez, 

apresentam curvas paramétricas para estimativas de custos de reatores de floculação 

em função do valor de G adotado, destacando sua relevância para o projeto de 

unidades desta natureza. Por fim, o histórico de ETAs operando satisfatoriamente, nas 

quais as unidades de floculação foram dimensionadas a partir do valor de G, reforçam 

o papel central deste critério de projeto (AWWA, 2011; CLARK, 1985; CRITTENDEN 

et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; 

RICHTER, 2009).  

A Tabela 1 apresenta os critérios de projeto usualmente aplicados no projeto de 

reatores de floculação mecanizados com misturadores de eixo vertical. Conforme é 

possível observar, o intervalo de variação de G é extenso. Isto é uma consequência 

direta das boas práticas de projeto de reatores de floculação. Conforme será abordado 

novamente na seção 5.3, é benéfica a compartimentação do volume de reação 

destinado à floculação e utilização de valores escalonados de G. Desta forma, os 

valores mais elevados são utilizados nas primeiras câmaras visando potencializar a 

colisão de partículas desestabilizadas. A redução do valor de G nas câmaras seguintes 

têm como objetivo minimizar a ruptura, possibilitando o crescimento de flocos (DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017).  
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Tabela 1 – Critérios de projeto usuais para floculadores mecanizados com 
misturadores de eixo vertical. 

Item Critério de projeto Unidade Valor 

1 Gradiente médio de velocidade G s-1 10 – 80 

2 Velocidade máxima na pá m.s-1 1 – 3 

3 Velocidade de rotação rev.min-1 5 – 30 

4 Dimensões do compartimento   

4.1 Largura m 3 – 8 

4.2 Comprimento m 3 – 8 

5 Número de estágios número 2 – 4 

6 Inversores de frequência - Comum 

Fonte: Adaptada pelo autor, com base nos trabalhos de Crittenden et al. (2012) e 
Ferreira e Filho (2017). 
 

Por fim, um aspecto que merece destaque é a recomendação para inclusão de 

inversores de frequência nos motores dos misturadores de eixo vertical. Estes 

dispositivos permitem o ajuste da rotação dos misturadores e, consequentemente, do 

valor de G nos compartimentos de floculação. A NBR 12.216/1992 recomenda a 

inclusão de dispositivos desta natureza, visando ajustar o valor de G no interior de 

cada câmara de floculação em ± 20% do valor de G de projeto (ABNT, 1992). Sendo 

assim, do ponto de vista de controle operacional de uma ETA com reatores de 

floculação do tipo mecanizado com misturador de eixo vertical, pode-se admitir que é 

recomendável que o valor de G de fato no interior do reator não seja superior ou inferior 

ao valor de G de projeto ± 20%. 

 

3.3.3 Impelidores 

 

Avanços nas pesquisas relacionadas a equipamentos aplicados em reatores 

floculação, elevaram o conhecimento acerca de aspectos que devem ser 

considerados na seleção destes. Em especial, destacam-se o tipo de impelidor e sua 

disposição no interior do reator de floculação. Diversos estudos verificaram que 

impelidores que propiciem o surgimento de um fluxo do tipo axial são preferíveis para 

o processo de floculação. Isto porque, no fluxo axial, as tensões de cisalhamento 

tendem a ser menores que as existentes no fluxo radial, favorecendo assim a 

agregação de flocos e reduzindo a incidência de rupturas. Desta forma, fabricantes e 
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projetistas concentraram esforços no desenvolvimento de diferentes configurações 

para impelidores, cada qual com suas particularidades. Conforme apresentado por 

Crittenden et al. (2012), dentre os diversos modelos existentes, duas (2) configurações 

são normalmente recomendadas para reatores de floculação (Figura 5): 

 Tipo 1: impelidor com 4 (quatro) pás inclinadas a 45º (usualmente referenciado 

como Pitched-Blade Turbine ou PBT 45°); 

 Tipo 2: impelidor com 3 (três) pás inclinadas a 22,5° (usualmente referenciado 

como Hydrofoil). 

 

Figura 5 – Configurações de impelidores recomendadas para reatores de floculação 
mecanizados com misturador de eixo vertical (PBT 45° à esquerda e Hydrofoil à 
direita). Fonte: Adaptada pelo autor a partir de AICHE (2019). 
 

Além do projeto do impelidor, a disposição deste no interior do reator de floculação 

passou a ser investigada. A Tabela 2 apresenta algumas recomendações para 

disposição de misturadores de eixo vertical em reatores de floculação mecanizados, 

cujas relações tomam como base as dimensões descritas na Figura 6. Estas 

recomendações são encontradas nas principais referências técnicas de projetos de 

reatores de floculação para o tratamento de águas de abastecimento e originam de 

estudos de otimização em ensaios de bancada e com unidades piloto, além de 

verificações em unidades operando em escala real (AWWA, 2005; DI BERNARDO; 

DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017) 

 

Tabela 2 – Recomendações para projeto de misturadores de eixo vertical em reatores 
de floculação mecanizados. 

Item Critério de projeto Valor 

1 Impelidor PBT 45º ou Hydrofoil 

2 Número de potência  

2.1 PBT 45° 1,20 a 1,50 
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Item Critério de projeto Valor 

2.2 Hydrofoil 0,20 a 0,30 

3 D/DR 0,3 a 0,6 (0,4 a 0,5 preferível) 

4 Hu/DR 0,9 a 1,1 

5 C/Hu 0,5 a 0,33 

6 N 5 a 30 rev.min-1 

7 Velocidade na ponta da pá 1 a 3 m.s-1 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Crittenden et al. (2012). 

 

 
Figura 6 – Diretrizes para disposição de misturadores mecânicos de eixo vertical em 
reatores de floculação. Fonte: Adaptado com base em Crittenden et al. (2012). 
 

Uma vez definido o valor de G e o tipo de impelidor, o dimensionamento do 

impelidor, sua rotação e diâmetro são determinados com base na Equação 21. Esta 

equação faz a ponte entre o principal critério de projeto do processo de floculação (o 

valor de G) e as características operacionais do equipamento de mistura.  

 

𝑃 =  𝑁 𝜌𝑁 𝐷  Equação 21 
 

Sendo que, 
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Np = Número de Potência (adimensional); 

N = velocidade de rotação do impelidor (rps); 

D = diâmetro do impelidor (m). 

 

A escolha equivocada de um impelidor (e seu posicionamento no interior do reator) 

pode resultar em condições que favoreçam a ruptura de flocos, prejudicando assim o 

desempenho das unidades à jusante, destinadas à separação das fases sólida e 

líquida. Outros critérios também são importantes, como a instalação de anteparos 

para evitar a formação de vórtices e os números característicos dos impelidores 

(número de potência e número de bombeamento), que permitem a verificação de 

outros critérios de operação dos floculadores (CRITTENDEN et al., 2012; DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; HENDRICKS, 

2010). 

Conforme é possível observar, a definição do impelidor a ser utilizado é um ponto 

crucial em projetos de reatores de floculação mecanizados com misturadores de eixo 

vertical. Este é um ramo vastamente estudado pelos profissionais que atuam no ramo 

da Engenharia Química, com diversas publicações de sobre o tema (PAUL; ATIEMO-

OBENG; FRESTA, 2004). A definição deste equipamento deve ser realizada de forma 

consciente, buscando favorecer a formação de flocos adequados para serem retidos 

nas unidades de tratamento à jusante. Com o avanço dos recursos computacionais e 

desenvolvimento de softwares de fluidodinâmica computacional (em inglês 

“Computational Fluid Dynamics”, ou CFD), novas possibilidades se apresentam neste 

contexto. 
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3.4 Fluidodinâmica computacional 

 

Principais tópicos abordados nesta seção: 

 Equações fundamentais da fluidodinâmica computacional; 

 Descrição do fenômeno de turbulência e suas implicações nas equações 

fundamentais; 

 Estratégias de modelagem de turbulência e os principais modelos RANS; 

 Conceito das Microescalas de Kolmogorov (comprimento, tempo e velocidade). 

 

3.4.1 Generalidades 

 

Diversos problemas relacionados à dinâmica dos fluidos podem ser resolvidos 

através da abordagem dos volumes de controle finitos. Isto porque, no interior destes, 

é plausível desconsiderar variações nos campos de velocidade e pressão, facilitando 

assim a resolução dos problemas. Entretanto, em diversas outras aplicações, o que 

se busca é justamente conhecer as variações locais destes detalhes do escoamento, 

de forma que uma abordagem diferente se faz necessária. Nestas situações, utiliza-

se a análise diferencial do escoamento, que também se baseia na aplicação de 

equações diferenciais em volumes de controle, porém estes são infinitesimais 

(MUNSON et al., 2009; WHITE, 1998).  

A análise de escoamentos sob a óptica diferencial resulta em equações 

matemáticas complexas, como as Equações de Navier-Stokes, para as quais 

soluções analíticas ainda são restritas. Neste contexto, a aplicação de métodos 

numéricos ganha força. Porém, a complexidade das equações que regem o 

escoamento de fluidos limitou a aplicação dos métodos numéricos até o avanço 

recente, e significativo, da capacidade de processamento dos computadores. O 

surgimento dos softwares de CFD representou uma mudança de paradigma na 

engenharia mundial. As aplicações são diversas: aerodinâmica de aviões de 

passageiros e carros de Fórmula 1; submarinos; motores de combustão interna; 

processos químicos (mistura e separação); estruturas marítimas, tratamento de águas 

e efluentes; escoamento em rios, estuários e oceanos; previsões meteorológicas, 

mudanças climáticas e até a modelagem do fluxo sanguíneo no corpo humano. Dentre 

os diversos softwares existentes (comerciais e livres), podem ser citados: Fluent e 

CFX da Ansys Inc; OpenFOAM da The OpenFOAM Foundation; PowerFLOW da Exa 
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Corporation; SimScale da SimScale; COMSOL Multiphysics da COMSOL Inc; 

Autodesk CFD da Autodesk; IVRESS da Advanced Science & Automation Corporation 

e FLOW-3D da Flow Service (BRUNETTI, 2008; CLARK, 2009; MUNSON et al., 2009; 

STEWART, 2013; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007; WHITE, 1998). A Figura 7 

apresenta alguns exemplos de análises de CFD que podem ser encontradas na 

literatura especializada atualmente.  

 

 

(a) (b) (c) 

  

(d) (e) (f) 

Figura 7 – Exemplos de análises e estudos realizados com simulações de CFD.  
(a) Padrão de escoamento em valo de oxidação com dispositivos de aeração em uma simulação com 

o software CFX da Ansys Inc. Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Matko et al., (2021). 
(b) Contornos do coeficiente de pressão durante o lançamento de veículo de lançamento do ônibus 

espacial, em uma simulação com o software OVERFLOW. Fonte: Adaptado pelo autor, com base 
em Gomez III (2011). 

(c) Contornos de magnitude de vorticidade no entorno de uma aeronave militar do tipo V-22 Osprey, 
em uma simulação com o software OVERFLOW da Administração Nacional da Aeronáutica e 
Espaço (NASA). Fonte: Adaptado pelo autor, com base em NASA (2021). 

(d) Contorno de magnitude do mecanismo flutter em aeronave comercial. Fonte: Adaptado pelo autor, 
com base em Rozov et al. (2020). 

(e) Redução percentual da concentração de NO2 em uma região da Antuérpia (Bélgica) devido à 
aplicação de torres de vento, em uma simulação com o software Fluent da Ansys Inc. Fonte: 
Adaptado pelo autor com base em Lauricks et al. (2021). 

(f) Perfis médios de velocidade nas paredes de artérias humanas durante pico sistólico em uma 
simulação com o software COMSOL Multiphysics. Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Lopes 
et al. (2019). 

 

O desenvolvimento de todas as equações e princípios que regem o funcionamento 

de um software de CFD encontram-se consolidados em manuais proprietários dos 
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desenvolvedores destas ferramentas e em publicações da literatura especializada 

(ANSYS, 2021; MUNSON et al., 2009; POPE, 2011; TENNEKES; LUMLEY, 1970; 

TMS, 2012; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007; WHITE, 2006). Sendo assim, o 

objetivo desta seção é apresentar algumas das equações fundamentais que 

governam o escoamento de fluidos e que formam o alicerce dos principais softwares 

existentes no mercado (inclusive o Fluent da Ansys Inc, utilizado no desenvolvimento 

da etapa experimental desta pesquisa). Em seguida, é apresentado o conceito de 

turbulência, sua implicação nas equações fundamentais e alguns dos principais 

modelos de turbulência aplicados nos softwares de CFD. Por fim, serão apresentados 

exemplos de aplicação prática de CFD no setor de saneamento, em especial, na 

análise do processo de floculação no tratamento de águas de abastecimento.  

 

3.4.2 Descrições Euleriana e Lagrangeana 

 

Previamente à apresentação das equações fundamentais, é conveniente destacar 

brevemente as duas (2) abordagens que podem ser utilizadas na descrição do 

escoamento de um fluido: as descrições Euleriana e Lagrangeana. Na primeira, as 

informações sobre a variação temporal das propriedades do escoamento (como 

pressão, massa específica, velocidade etc.) são obtidas observando-se pontos fixos 

no espaço enquanto o fluido escoa por eles. Já na descrição Lagrangeana, segue-se 

a partícula de fluido ao longo do escoamento, observando a variação de suas 

propriedades ao longo do tempo. A análise diferencial do escoamento, e a 

determinação de suas equações fundamentais, valem-se da descrição Euleriana 

(BRUNETTI, 2008; MUNSON et al., 2009) A descrição Lagrangeana é usada, por 

exemplo, na tentativa de modelagem do processo de floculação dentro do ambiente 

de CFD, uma vez que se busca seguir a partícula coloidal desestabilizada em sua 

trajetória e determinar as consequências dos choques da mesma com as demais 

partículas (BRIDGEMAN; JEFFERSON; PARSONS, 2009). 

 

3.4.3 Equações fundamentais que regem o escoamento dos fluidos 

 

As equações fundamentais que governam o escoamento dos fluidos são: Equação 

da Conservação de Massa (Equação da Continuidade); Equação da Conservação da 

Quantidade de Movimento (Equações de Navier Stokes) e a Equação da Conservação 
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de Energia (Equação 22, Equação 23 a Equação 25 e Equação 26, respectivamente). 

A Equação 27 (Equação de Estado) indica que, a partir da definição de duas (2) 

variáveis termodinâmicas (ρ, p, i e T), as outras duas (2) variáveis podem ser 

determinadas, como no caso dos gases perfeitos. Para fluidos compressíveis, as 

Equações de Estado exercem a função de acoplamento entre as demais equações 

(Conservação de Massa, Conservação da Quantidade de Movimento e Conservação 

de Energia). No caso de fluidos incompressíveis, nos quais a variação da densidade 

pode ser negligenciada, ocorre o inverso (desacoplamento entre as equações 

citadas). Neste cenário, o escoamento usualmente pode ser descrito apenas com a 

Equação da Continuidade e com a Equação da Conservação da Quantidade de 

Movimento. A Equação de Energia pode ser resolvida separadamente quando há a 

necessidade de simulação de troca térmica, por exemplo (VERSTEEG; 

MALALASEKERA, 2007; WHITE, 2006). As derivações e demonstrações de todas as 

equações citadas podem ser encontradas em diversas referências da literatura 

especializada, tais como: Brunetti (2008); Clark (2009); Munson et al. (2009); Versteeg 

e Malalasekera (2007) e White (1998; 2006). 

 

Equação da Conservação de Massa (Equação da Continuidade) 

∂ρ

∂t
+ div (ρ𝐮) = 0 Equação 22 

 

Equação da Conservação da Quantidade de Movimento (Equações de Navier-Stokes) 

∂(ρ𝑢)

∂t
+ div(ρ𝑢u) = −

∂p

∂x
+ div(μ grad 𝑢) + S  Equação 23 

 

∂(ρ𝑣)

∂t
+ div(ρ𝑣u) = −

∂p

∂y
+ div(μ grad 𝑣) + S  Equação 24 

 

∂(ρ𝑤)

∂t
+ div(ρ𝑤u) = −

∂p

∂z
+ div(μ grad 𝑤) + S  Equação 25 

 

Equação da Conservação de Energia 

∂(ρ𝑖)

∂t
+ div(ρ𝑖𝐮) = −p div 𝐮 + div (𝑘 grad 𝑇) + 𝚽 + S  Equação 26 
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Equações de Estado 
𝑝 = 𝑝(𝜌, 𝑇) e 𝑖 = 𝑖(𝜌, 𝑇)  Equação 27 

 

Deve-se ressaltar que nas Equações de Navier-Stokes, cada termo SM é uma 

representação simplificada da fonte de quantidade de movimento somada às menores 

contribuições decorrentes dos termos referentes às tensões viscosas. Já na Equação 

da Conservação da Energia (Equação 26), o termo φ é a função de dissipação 

(VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). As equações que governam o escoamento 

de fluidos apresentam uma estrutura semelhante entre si, que pode ser simplificada 

para uma versão genérica diferencial de uma propriedade aleatória φ do fluido. Esta 

simplificação é apresentada pela Equação 28, sendo denominada Equação de 

Transporte da Propriedade φ.  

 

∂(ρ𝜙)

∂t
+ div(ρ𝜙u) = div(Γ grad 𝜙) + S  Equação 28 

 

A formulação simplificada da Equação 28 permite identificar claramente os termos 

referentes à taxa de variação e transporte convectivo à esquerda da igualdade e os 

temos referentes à difusão e fontes à direita da igualdade. Em palavras, a Equação 

28 representa a conservação da propriedade φ do fluido.  

 

Taxa de 
aumento de φ 

do elemento de 
fluido 

+ 

Taxa líquida da 
vazão de φ para 

fora do elemento de 
fluido 

= 
Taxa de 

aumento de 
φ por difusão 

+ 

Taxa de 
aumento de φ 

devido a outras 
fontes 

 

A integração da Equação 28 em um volume de controle (conforme o Método dos 

Volumes Finitos utilizado na maioria dos códigos de CFD), permite a obtenção das 

formas integradas da Equação do Transporte para estado estacionário e estado 

dinâmico (Equação 29 e Equação 30, respectivamente).  

 

𝐧. (ρ𝜙𝐮)dA = 𝐧. (Γgrad𝜙)dA + S dV Equação 29 
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∂

∂t
ρϕdV dt + 𝐧. (ρϕ𝐮)dAdt

= 𝐧. ( Γgradϕ)dAdt + 𝑆 𝑑𝑉𝑑𝑡 

Equação 30 
 

 

Nestas, novamente a conservação da propriedade φ é garantida, mas desta vez 

em um elemento de volume finito (condição fundamental para aplicação do Método 

dos Volumes Finitos). A Equação 30 pode ser traduzida em palavras da seguinte 

forma:  

 

Taxa de 
aumento de φ 
no interior do 

volume de 
controle 

+ 

Taxa líquida de 
decréscimo de φ 

devido a convecção 
através das 
fronteiras do 

volume de controle 

= 

Taxa de 
aumento de 

φ por difusão 
através das 
fronteiras do 
volume de 
controle 

+ 

Taxa de criação 
de φ dentro do 

volume de 
controle 

 

Além da capacidade de resolver numericamente os equacionamentos em questão, 

os softwares de CFD permitem também a modelagem de diversos fenômenos como 

turbulência, troca térmica, dinâmica de partículas, eletromagnetismo, entre outros. A 

seção a seguir tem como objetivo apresentar algumas das principais características 

do fenômeno de turbulência. 

 

3.4.4 Turbulência e sua descrição  

 

Nos estudos relacionados à fluidodinâmica é rotineiro apresentar inicialmente os 

equacionamentos matemáticos considerando o escoamento laminar, ou seja, com as 

linhas de corrente lisas e os perfis de velocidades bem definidos (CLARK, 2009). 

Entretanto, em sua grande maioria, os escoamentos observados na natureza, e de 

interesse nas diversas áreas da engenharia, são considerados turbulentos 

(BRUNETTI, 2008; MUNSON et al., 2009; POPE, 2011; TENNEKES; LUMLEY, 1970; 

VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Até por pessoas leigas, o significado evocado pela palavra turbulência é 

visualmente compreensível (TENNEKES; LUMLEY, 1970). Entretanto, a 

característica randômica e caótica deste tipo de escoamento impossibilita, até os dias 
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de hoje, a formulação de uma teoria única que o explique. A turbulência pode ser 

esperada quando se tem um escoamento cisalhante e as forças de inercia superam 

as forças viscosas. Porém, as equações diferenciais parciais não lineares, resultantes 

das tentativas de balancear os termos inerciais e viscosos, ainda não apresentam 

soluções analíticas. Por muitos, a turbulência é considerada com um dos grandes 

mistérios ainda não decifrados na Física (MUNSON et al., 2009; POPE, 2011; 

TENNEKES; LUMLEY, 1970; WHITE, 1998).  

Desta forma, ainda não existe uma definição exata e formal para a turbulência e 

talvez nunca exista (WHITE, 1998). Na realidade, ao apresentar o conceito de 

turbulência, normalmente opta-se por apresentar as especificidades dos escoamentos 

turbulentos e não do fenômeno em si (TENNEKES; LUMLEY, 1970). As principais 

características dos escoamentos turbulentos são (CLARK, 2009; MUNSON et al., 

2009; POPE, 2011; TENNEKES; LUMLEY, 1970; VERSTEEG; MALALASEKERA, 

2007; WHITE, 1998): 

 Irregularidade: o escoamento turbulento é irregular e randômico, de modo que 

uma abordagem determinística é impossível (até o momento). É necessária 

uma abordagem estatística; 

 Tridimensionalidade: a tridimensionalidade é característica do escoamento 

turbulento, ou seja, as flutuações da velocidade de escoamento ocorrem nas 

três dimensões. A turbulência é considerada rotacional, com elevados índices 

de vorticidade; 

 Difusividade: mistura rápida e aumento das taxas de transferência de massa, 

calor e quantidade de movimento. É uma das características mais importantes 

do ponto de vista de aplicações práticas, uma vez que é responsável, por 

exemplo, pelo surgimento da resistência ao movimento no escoamento forçado 

em tubulações e por propiciar condições ótimas para mistura de diferentes 

fluidos; 

 Dissipação: o escoamento turbulento está diretamente relacionado à presença 

de uma fonte de energia turbulenta. Esta, por sua vez, é responsável pela 

geração das tensões de cisalhamento que resultam nas deformações 

características do escoamento turbulento. Uma vez eliminada a fonte de 

energia turbulenta, ocorre dissipação da turbulência através da ação das forças 

viscosas; 
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 Elevados Números de Reynolds: o Número de Reynolds (Re) é normalmente 

utilizado para delimitar os tipos de escoamento. Por exemplo, no caso de 

escoamento em tubulações, normalmente considera-se que: 

o Re < 2000  Escoamento laminar; 

o 2.000 < Re < 2.400  Escoamento de transição; 

o Re > 2.400  Escoamento turbulento. 

A natureza irregular da turbulência dificulta a determinação instantânea de qualquer 

propriedade escoamento, uma vez que esta varia aleatoriamente. Entretanto, é 

possível utilizar uma abordagem estatística, denominada Decomposição de Reynolds 

(CLARK, 2009; POPE, 2011; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). Nesta 

abordagem, uma propriedade qualquer φ é decomposta em um valor médio Φ e uma 

componente variável φ’(t) cuja média temporal é zero. Na Figura 8 é possível observar 

a representação de um perfil teórico de variação temporal de uma propriedade φ em 

um ponto específico de um escoamento turbulento. 

 

 

Figura 8 – Perfil teórico da variação temporal de uma propriedade φ em um ponto 
específico de um escoamento turbulento. Fonte: Adaptado pelo autor com base em 
Clark (2009), Pope (2011), Versteeg e Malalasekera (2007). 
 

Formalmente, a média temporal da propriedade Φ é definida pela Equação 31. Já 

a média temporal da componente flutuante é por definição nula, podendo ser 

representada pela Equação 32. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ϕ 
(-

)

Tempo (segundos)

ϕ' (t) Ф



62 
 

Φ =
1

Δ𝑡
𝜑(𝑡)d𝑡 Equação 31 

 

𝜑′ =
1

Δ𝑡
𝜑′(t)d𝑡 = 0 Equação 32 

 

Estatisticamente, a dispersão da componente flutuante em relação à média 

temporal pode ser descrita pela variância, ou segundo momento (Equação 33), e pela 

raiz quadrada da variância (Equação 34).  

 

(𝜑′) =
1

Δ𝑡
(φ′(𝑡)) d𝑡 Equação 33 

 

𝜑 = (𝜑′) =
1

Δ𝑡
(φ′(𝑡)) d𝑡

/

 Equação 34 

 

A variância da componente flutuante é de particular importância para a modelagem 

de turbulência, uma vez que permite a descrição das componentes normais das 

Tensões de Reynolds. A somatória das variâncias destas componentes normais 

(dividida por 2) possibilita o cálculo da energia cinética turbulenta média por unidade 

de massa (k). 

Outro aspecto que deve ser destacado do ponto de vista de representação 

estatística é a variância (segundo momento) de duas (2) componentes flutuantes 

distintas (φ e ψ), representada pela Equação 35. As Tensões de Reynolds apresentam 

componentes de cisalhamento (não normais) descritas pela variância de duas 

componentes da velocidade. Além disso, o segundo momento da pressão com estas 

componentes atua na difusão de energia turbulenta.   

 

𝜑′𝜓′ =
1

𝛥𝑡
𝜑′(𝑡)𝜓′(𝑡)𝑑𝑡 Equação 35 

 

Outros aspectos estatísticos também se mostram relevantes, tais como momentos 

de ordem superior (3 e 4), funções de autocorrelação, funções de correlação cruzada 

e de densidade de probabilidade (necessárias para modelagem de combustão, por 
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exemplo). Mas, o ponto de partida utilizado nos softwares de CFD para modelagem 

de turbulência é a aplicação da Decomposição de Reynolds nas equações 

fundamentais que regem o escoamento de fluidos (CLARK, 2009; MOUKALLED; 

MANGANI; DARWISH, 2016; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

 

3.4.4.1 Cascata de energia e microescalas de Kolmogorov 

 

De uma forma geral, pode-se imaginar a turbulência como uma cascata de 

turbilhões, através da qual os maiores turbilhões dão origem a turbilhões menores, e 

assim por diante. Por meio desta mesma cascata é realizada a transferência da 

energia cinética turbulenta, introduzida no escoamento, por exemplo, através de um 

misturador em um reator de floculação. Ocorre que a energia cinética turbulenta é 

transferida entre os turbilhões (dos maiores para os menores) até um determinado 

ponto (menor turbilhão possível), a partir do qual as forças viscosas do fluido superam 

as forças inerciais responsáveis pela formação de novos turbilhões, e a energia é 

dissipada em forma de calor. Esta linha divisória é representada pela microescala de 

comprimento de Kolmogorov, que também definiu as microescalas de velocidade e 

tempo (BRATBY, 2016; CLARK, 2009; CRITTENDEN et al., 2012; HENDRICKS, 

2010; PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004; POPE, 2011; TENNEKES; LUMLEY, 

1970; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). De acordo com a proposta de 

Kolmogorov, as microescalas de comprimento, tempo e velocidade podem ser 

estimadas com as Equação 36, Equação 37 e Equação 38, respectivamente. 

 

𝜂 =
𝜈

𝜀

/

 Equação 36 

 

𝑡 =
𝜈

𝜀

/

 Equação 37 

 

𝑢 = (𝜈𝜀) /  Equação 38 

 

Sendo que, 

 

η = microescala de comprimento de Kolmogorov (L); 
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tη = microescala de tempo de Kolmogorov (T); 

uη = microescala de velocidade de Kolmogorov (L.T-1); 

ν = viscosidade cinemática (L2.T-1); 

ε = taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (L2.T-3). 

 

Trata-se de um conceito de extrema importância para a compreensão do processo 

de floculação. É considerada, por exemplo, como a linha divisória entre as regiões de 

atuação dos mecanismos de ruptura dos flocos, sendo parte da fundamentação 

teórica do modelo de cinética de floculação de suspensões coloidais de Argaman e 

Kaufman (ARGAMAN; KAUFMAN, 1970; BACHE, 2004; CRITTENDEN et al., 2012; 

DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; HENDRICKS, 

2010; JARVIS et al., 2005; PARKER; KAUFMAN; JENKINS, 1972). De forma geral, 

esta linha divisória pode ser visualizada da seguinte forma: 

 Região inercial (dfloco > n) 

o Mecanismo de ruptura predominante: fragmentação em larga escala; 

 Região viscosa (dfloco < n) 

o Mecanismo de ruptura predominante: erosão superficial. 

Já considerações a respeito dos conceitos de microescala de tempo e de 

velocidade são menos usuais em estudos relacionados à floculação. De maneira 

geral, a microescala de tempo de Kolmogorov pode ser entendida como o tempo 

necessário para que a energia do último turbilhão seja dissipada como calor em função 

da viscosidade do fluido. E, de maneira similar, a microescala de velocidade pode ser 

entendida como a velocidade deste último turbilhão. 

 

3.4.5 Modelagem da turbulência e as Equações RANS 

 

Os softwares comerciais de CFD utilizam três (3) abordagens para o computo da 

turbulência, sendo estas: modelos de turbulência para as Equações de Navier Stokes 

Médias de Reynolds (Reynolds Averaged Navier Stokes Equations – RANS); 

Simulação de Grandes Escalas (Large Eddy Simulation – LES) e Simulação Numérica 

Direta (Direct Numerical Simulation – DNS) (CLARK, 2009; POPE, 2011; TENNEKES; 

LUMLEY, 1970; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). A Figura 9 apresenta um 

comparativo entre as abordagens para simulação de turbulência, demanda por 

recursos computacionais e precisão da solução. 
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Figura 9 – Comparativo entre as abordagens atuais para simulação do fenômeno de 
turbulência. Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Ansys (2021). 
 

Dentre as abordagens citadas, os modelos de turbulência para as Equações RANS 

têm sido largamente aplicados na resolução de problemas de escoamento na 

engenharia, uma vez que os recursos computacionais necessários são razoáveis 

considerando a precisão dos resultados obtidos (RANADE, 2002). Resumidamente, 

este método consiste em aplicar a Decomposição de Reynolds nas Equações de 

Navier-Stokes, gerando assim as Equações de Navier-Stokes Médias de Reynolds (a 

decomposição é aplicada também na Equação da Continuidade e na Equação da 

Conservação de Energia).  

Para um fluido incompressível, e utilizando as propriedades comutativas 

decorrentes da representação estatística da turbulência, as Equações 22 a 26 passam 

então a ser representadas pelas Equações 39 a 43, respectivamente. Neste processo, 

é aplicada a Decomposição de Reynolds para o vetor velocidade (u), componentes x, 

y e z da velocidade (u, v e w, respectivamente), pressão (p) e escalar Φ (como 

temperatura) da seguinte forma: 

 u = U + u’ 

 v = V + v’ 

 w = W + w’ 

 p = P + p’ 

 φ = Φ + φ’ 
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div (𝐔) = 0 Equação 39 

 

∂(𝑈)

∂𝑡
+ div(UU)

= −
1

ρ

∂𝑃

∂𝑥
+ ν div(grad 𝑈)

+
1

ρ

∂(−ρ𝑢 )

∂𝑥
+

𝜕(−𝜌𝑢 𝑣 )

∂y
+

𝜕(−𝜌𝑢 𝑤 )

∂z
 

Equação 40 

 

∂(𝑉)

∂𝑡
+ div(VU)

= −
1

ρ

∂𝑃

∂y
+ ν div(grad 𝑉)

+
1

ρ

∂(−ρ𝑢 𝑣 )

∂𝑥
+

𝜕(−𝜌𝑣′ )

∂y
+

𝜕(−𝜌𝑣 𝑤 )

∂z
 

Equação 41 

 

∂(𝑊)

∂𝑡
+ div(WU)

= −
1

ρ

∂𝑃

∂z
+ ν div(grad 𝑊)

+
1

ρ

∂(−ρ𝑢 𝑤 )

∂𝑥
+

𝜕(−𝜌𝑣 𝑤 )

∂y
+

𝜕(−𝜌𝑤′ )

∂z
 

Equação 42 

 

∂(Φ)

∂𝑡
+ div(ΦU)

=
1

ρ
div(Γ  grad Φ)

+
1

ρ

∂(−ρ𝑢 𝜑 )

∂𝑥
+

𝜕(−𝜌𝑣 𝜑 )

∂y
+

𝜕(−𝜌𝑤′𝜑′)

∂z
+ 𝑆  

Equação 43 

 

A aplicação da Decomposição de Reynolds nas Equações de Navier Stokes resulta 

no surgimento 6 (seis) tensões adicionais, denominadas Tensões de Reynolds (3 

normais e 3 de cisalhamento). Estas tensões surgem do transporte convectivo de 

quantidade de movimento por ação dos turbilhões do escoamento turbulento. Trata-

se de uma propriedade do escoamento e não do fluido. Para a modelagem destes 
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novos termos, foram desenvolvidos os modelos de turbulência RANS, abordados 

posteriormente na seção 3.4.6 (CLARK, 2009; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).  

As tensões normais (τxx, τyy e τzz) são representadas pela variância das flutuações 

das componentes x, y e z da velocidade, respectivamente: 

 𝜏 = − 𝜌𝑢  

 𝜏 = −𝜌𝑣′  

 𝜏 = −𝜌𝑤′  

Estas tensões são necessariamente positivas, uma vez que as flutuações estão 

elevadas ao quadrado. As tensões de cisalhamento também são necessariamente 

positivas, pois estas são representadas pelo segundo momento de duas (2) 

componentes distintas da velocidade (similarmente à Equação 35), da seguinte forma: 

 𝜏 = 𝜏 = − 𝜌𝑢′𝑣′ 

 𝜏 = 𝜏 = − 𝜌𝑢′𝑤′ 

 𝜏 = 𝜏 = − 𝜌𝑣′𝑤′ 

Em diversas aplicações (especialmente no campo da Engenharia Sanitária), os 

fluidos podem ser considerados como incompressíveis, de modo que as equações 

previamente apresentadas são aplicáveis. De qualquer forma, os softwares 

comerciais de CFD são desenvolvidos para qualquer tipo de fluido, incluindo os 

compressíveis. Desta forma, as Equações RANS inseridas nos softwares são 

estruturadas de forma a contemplar eventuais variações na densidade. 

 

3.4.6 Modelos de Turbulência para as Equações RANS 

 

Conforme citado previamente, os modelos de turbulência para as Equações RANS 

são largamente utilizados em estudos de CFD, acadêmicos ou industriais. Isso se 

deve à considerável precisão dos resultados obtidos com estes modelos e razoável 

custo computacional. Neste contexto, é natural que o campo de estudos relacionados 

ao desenvolvimento e aperfeiçoamento desses modelos seja vasto, com diversas 

frentes de pesquisa e publicações. Desta forma, esta seção tem como objetivo 

apresentar características relevantes de alguns dos modelos utilizados no 

desenvolvimento da etapa experimental desta pesquisa. 
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Em geral, os modelos utilizados para representação do fenômeno de turbulência 

são divididos em função do número de equações auxiliares necessárias para 

fechamento do sistema de Equações RANS como, por exemplo: 

 Modelo com zero (0) equações: Modelo do Comprimento de Mistura; 

 Modelo com uma (1) equação: Modelo Spalart-Allmaras; 

 Modelo com duas (2) equações: Modelo k-ε (Standard e suas variantes RNG 

e Realizable); modelo k-ω (Standard e suas variantes Shear Stress Transport 

e GEKO) e Modelo de Tensão Algébrico (Algebraic Stress Model); 

 Modelo com sete (7) equações: Modelo de Tensão de Reynolds (Reynolds 

Stress Model – RSM). 

 

3.4.6.1 Hipótese de Boussinesq 

 

Os modelos de turbulência buscam a resolução dos termos referentes às Tensões 

de Reynolds das Equações RANS. Em 1877, o pesquisador Joseph Valentin 

Boussinesq propôs que estas tensões deveriam ser proporcionais às taxas médias de 

deformação do escoamento, de maneira similar à relação prevista pela Lei de Newton 

entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação de um elemento de fluido. De 

acordo com a Hipótese de Boussinesq, as Tensões de Reynolds podem ser 

representadas pela Equação 44, utilizando a notação de Einstein. 

 

𝜏 = −𝜌𝑢 𝑢 = 𝜇
𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈

𝜕𝑥
−

2

3
𝜌𝑘𝛿  Equação 44 

 

Nesta formulação, k (m²/s³) é a energia cinética turbulenta citada previamente na 

seção 3.4.4, μt é denominada viscosidade turbulenta (Pa.s) e δij é o delta de Kronecker 

(garantindo a correta representação das componentes normais das Tensões de 

Reynolds). Sendo assim, com a aplicação da Hipótese de Boussinesq, o objetivo 

passa a ser o cálculo da viscosidade turbulenta μt, para então estimar as Tensões de 

Reynolds e assim fechar o sistema de Equações RANS.  

Por analogia, o transporte de um escalar Φ é proporcional ao gradiente desta 

quantidade, resultando no surgimento de um coeficiente de difusividade turbulento (Γt). 

Os softwares comerciais de CFD utilizam o número de Prandtl/Schimdt (σt) para 
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relacionar viscosidade turbulenta e o coeficiente de difusividade turbulento. 

Usualmente, é adotado o valor de 1 para a razão μt/Γt.  

 

3.4.6.2 Modelos κ-ε – Standard, Realizable e RNG 

 

O modelo de turbulência k-ε Standard, inicialmente proposto em 1972, utiliza duas 

(2) equações de transporte auxiliares para escoamentos turbulentos: uma para 

transporte da energia cinética turbulenta (k) e outra para transporte da taxa de 

dissipação de energia cinética turbulenta (ε), representadas pela Equação 45 e 

Equação 46, respectivamente. O computo de κ e ε com as equações citadas possibilita 

a determinação da viscosidade turbulenta μt com auxílio da Equação 47 (Hipótese de 

Boussinesq). Por fim, é possível então estimar o valor das Tensões de Reynolds com 

a Equação 44 e fechar o sistema de Equações RANS. A dedução completa deste 

modelo pode ser encontrada em Launder e Spalding (1972). 

 

𝜕(𝑝𝑘)

𝜕𝑡
+  

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑘𝑢 ) =

𝜕

𝜕𝑥
𝜇 +

𝜇

𝜎

𝜕𝑘

𝜕𝑥
+ 𝐺 + 𝐺 − 𝜌𝜀 − 𝑌 + 𝑆   

  

Equação 45 

 

𝜕(𝑝𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝜀𝑢 )

=
𝜕

𝜕𝑥
𝜇 +

𝜇

𝜎

𝜕𝜀

𝜕𝑥
+ 𝐶

𝜀

𝑘
(𝐺 + 𝐶 𝐺 ) − 𝐶 𝜌

𝜀

𝑘
+ 𝑆  

Equação 46 

 

𝑢 =  𝜌𝐶
𝜅

𝜀
 Equação 47 

 

O modelo contém um conjunto de cinco (5) constantes ajustáveis, cujos valores 

recomendados são: Cμ = 0,09; σk = 1,00; σε = 1,30; C1ε = 1,44; C2ε = 1,92. Os números 

de Prandtl (σk e σε) relacionam a difusividade de κ e ε com a viscosidade μt. Já as 

constantes C1ε e C2ε ajustam a proporcionalidade entre a dissipação de ε e produção 

de κ. O fator Gk representa a geração de energia cinética turbulenta devido aos 

gradientes de velocidade, enquanto o fator Gb é geração de energia cinética turbulenta 

devido à flutuação. O fator YM apenas atua quando o fluido é compressível. Já Sk e Sε 
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são termos fonte, que podem ser customizados pelo usuário do modelo. Condições 

de contorno são determinadas caso a caso, em função do escoamento que se 

pretende modelar (POPE, 2011; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Do ponto de vista de estudos relacionados à floculação, existem controvérsias 

quanto à aplicação do modelo k-ε. A principal alegação é que este modelo admite 

como premissa que a viscosidade turbulenta é isotrópica, ou seja, que a razão entre 

as Tensões de Reynolds e as tensões médias de deformação são iguais em todas as 

direções. Entretanto, sabe-se que próximo às pás dos impelidores o escoamento 

apresenta claramente condições anisotrópicas, comprometendo o desempenho deste 

modelo (BRIDGEMAN; JEFFERSON; PARSONS, 2009, 2010; CORONEO et al., 

2011; SAMARAS et al., 2010). 

Desde sua proposição em 1972 por Launder e Spalding, o modelo κ-ε Standard foi 

intensamente aplicado e investigado, de forma que melhorias foram apresentadas ao 

longo dos anos. Uma das versões propostas é a versão RNG, que apresenta essa 

nomenclatura devido à aplicação da teoria de grupo de renormalização 

(Renormalization Group Theory – RNG) ao modelo k-ε Standard. O processo de 

renormalização trouxe benefícios quando comparado à versão Standard, elevando 

sua acurácia para escoamentos rotativos, por exemplo. Além disso, o modelo possui 

mecanismos em sua formulação que permitem sua aplicação em casos com baixos 

Números de Reynolds. Essencialmente, o modelo parte das mesmas equações para 

transporte de k e ε (Equação 45 e Equação 46, respectivamente), sendo alterado o 

primeiro termo do lado direto da igualdade de ambas as equações. Esta alteração 

contempla a inclusão de uma formulação específica para computo da viscosidade 

turbulenta. No caso da equação de transporte de k, esta formulação é multiplicada por 

αk e na equação de transporte de ε, por αε. Estes fatores multiplicados representam o 

inverso do número de Prandtl. Os demais termos são os mesmos da versão Standard, 

com novos valores para as seguintes constantes: C1ε = 1,42 e C2ε = 1,68. A dedução 

completa deste modelo pode ser encontrada em Orszag et al. (1993).  

Posteriormente, a versão Realizable foi desenvolvida de forma a sensibilizar a 

abordagem do modelo k-ε Standard para condições nas quais os resultados obtidos 

com este não eram satisfatórios. Entre essas situações, destacam-se aquelas 

envolvendo rotação, escoamento no entorno de estruturas complexas, situações com 

elevado gradiente de pressão, separação ou recirculação. Na versão Realizable, a 

constante Cu (utilizada para determinação da viscosidade turbulenta μt) passa a ser 
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uma variável, determinada pela Equação 48. Esta alteração permite a realizabilidade 

do modelo Standard, evitando que as componentes normais das Tensões de 

Reynolds e as quantidades k e ε assumam valores negativos, sendo que estas devem 

ser sempre maiores que zero. Para o transporte de k, é utilizada a mesma equação 

do modelo Standard (Equação 45) e uma nova equação é proposta para modelar o 

transporte de ε (Equação 49). A dedução completa deste modelo pode ser encontrada 

em Shih et al. (1994). 

 

𝐶 =
1

𝐴 + 𝐴
∗ Equação 48 
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𝜀

𝜅 + √𝜈𝜀
+ 

𝐶
𝜀

𝜅
𝐶 𝑃 + 𝑆  

Equação 49 

 

 

As constantes gerais do modelo são: C1ε = 1,44; C2ε = 1,90; σk = 1,00; σε = 1,32. 

Além destas, para utilização da Equação 48 e da Equação 49, são necessárias 

constantes e funções adicionais (tais como A0, As,  U*, C1, entre outras), especificadas 

nos guias dos principais softwares comerciais, tais como ANSYS (2020).  

Apesar dos claros benefícios decorrentes das modificações propostas ao longo dos 

anos, ambos os modelos k-ε (Standard, RNG e Realizable) utilizam funções de 

amortização nas proximidades das paredes.  Estas funções são aplicadas nos 

coeficientes dos modelos (C1, C2 e Cμ) visando simular a redução no valor de ε em 

função da viscosidade na subcamada viscosa. Como uma alternativa a esta 

abordagem, surgem os modelos da família k-ω. 

 

3.4.6.3 Modelos k-ω – Standard, SST e GEKO 

 

O modelo k-ω Standard foi proposto aproximadamente 20 anos depois do modelo 

k-ε Standard, em 1988 por Wilcox, com o objetivo de atuar nas dificuldades 

encontradas pelo modelo k-ε, citadas previamente. O modelo k-ω Standard também 

utiliza a Hipótese de Boussinesq para correlacionar a viscosidade turbulenta (μt) com 
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as Tensões de Reynolds. Entretanto, ao invés de ser utilizada a variável ε para 

estimativa de μt, é utilizada taxa de dissipação específica ω, correlacionada com ε por 

meio da seguinte relação: ω = ε/Cμk (expressa como s-1). Sendo assim, na formulação 

do modelo k-ω Standard, a viscosidade turbulenta passa a ser representada pela 

Equação 50 (WILCOX, 2008; WIMSHURST, 2020). 

 

𝑢 =  𝜌
𝑘

𝜔
 Equação 50 

 

Similarmente aos modelos da família k-ε, são utilizadas duas (2) equações de 

transporte distintas. Porém, no caso deste modelo, uma (1) equação é utilizada para 

o transporte de k e outra para ω, representadas pelas Equação 51 e Equação 52, 

respectivamente, utilizando a derivada material (MENTER, 1994; WILCOX, 2008). 

 

D(pk)

Dt
= τ

∂u

∂x
− β∗ρkw +

∂

∂x
(μ + σ μ )

∂k

∂x
 Equação 51 

 

D(pω)

Dt
=

γ

ν
τ

∂u

∂x
− β ρω +

∂

∂x
(μ + σ μ )

∂ω

∂x
 Equação 52 

 

Os valores das constantes originais do modelo são: σk1 = 0,5; σω1 = 0,5; γ1 = 0,553; 

β1 = 0,075; β* = 0,09. Este modelo sofreu diversas revisões até que sua versão mais 

atualizada fosse apresentada em 2008 (WILCOX, 2008). Esta é a versão padrão 

encontrada na maior parte dos softwares comerciais de CFD, cujo detalhamento é 

apresentado nos guias de usuários (ANSYS, 2021). 

Conforme citado, é consenso na literatura especializada que um dos principais 

benefícios do modelo k-ω Standard é não ser necessária a utilização de funções para 

amortização de ε nas proximidades da parede. Estudos indicam que os resultados do 

modelo k-ω Standard na subcamada de transição tendem a ser mais homogêneos 

que os obtidos com os modelos da família k-ε, evitando assim a necessidade das 

funções de amortização (WILCOX, 2008; WIMSHURST, 2020). 

Entretanto, poucos anos após a apresentação do modelo k-ω Standard, verificou-

se que neste modelo, o valor da viscosidade turbulenta μt é afetado pela magnitude 

do valor da turbulência na região longe da parede (escoamento livre). O modelo k-ε 
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não apresenta esta sensibilidade e, neste contexto, surgiu a formulação do modelo k-

ω denominada Shear Stress Transport (SST), proposta por Menter (MENTER, 1994). 

O modelo k-ω SST tem como principal característica combinar os modelos 

previamente citados. O primeiro passo na proposta de Menter foi criar um mecanismo 

para utilização do modelo k-ε Standard na região longe das paredes (escoamento 

livre), o modelo k-ω Standard na região próxima às paredes e uma mistura de ambos 

na região intermediária. Desta forma, os modelos são aplicados em condições que 

minimizem suas limitações. A partir das equações de transporte de k e ω do modelo 

original (Equação 51 e Equação 52, respectivamente) é utilizada a transformação já 

citada (ω = ε/Cμk) para a geração das duas (2) equações de transporte para o modelo 

k-ε transformado. Em seguida, o modelo k-ω original é multiplicado por uma função 

de mistura F1, o modelo k-ε transformado por (1-F1), e a somatória destas versões 

resulta no novo modelo aplicado na região de transição (Equação 53 e Equação 54). 

 
D(ρk)
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∂
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 Equação 53 
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Equação 54 

 

Quando F1 = 0, é utilizado o modelo k-ε Standard, se F1 = 1, é utilizado o modelo k-

ω Standard (valores intermediários resultam no modelo para a faixa de transição). Ou 

seja, cada célula da malha terá um valor distinto de F1, dependendo da distância desta 

célula em relação à parede mais próxima. Para que a transição entre os valores seja 

suave, a função F1 foi estruturada como uma função de tangente hiperbólica. Esta 

mesma função é utilizada para ajuste das constantes do modelo k-ω Standard para o 

novo modelo, por meio da Equação 55.  

 
ϕ = F 𝜙 + (1 − F )𝜙  Equação 55 

 

Sendo φ o valor da constante no novo modelo, φ1 o valor da constante no modelo 

k-ω Standard e φ2 o valor da constante no modelo k-ε transformado (MENTER, 1994). 

Esta abordagem deu origem ao chamado modelo k-ω Baseline (BSL), também 
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encontrado nos softwares comerciais de CFD. Menter então propôs uma modificação 

adicional para a viscosidade turbulenta μt, incluindo uma função limitante para esta. 

Esta função visa reduzir o valor desta propriedade nas imediações das paredes. Para 

isso, utiliza-se o produto de outra função de mistura F2 e da taxa de deformação em 

função do cisalhamento S. Longe da parede, o produto de F2 e S é pequeno e a 

viscosidade turbulenta volta a ser calculada como a Equação 50. Assim como no caso 

de F1, a função F2 utiliza a função de tangente hiperbólica em sua formulação, de 

forma que a transição seja suave entre as formas de cálculo da viscosidade turbulenta. 

E, assim como no caso de F1, cada célula da malha terá um valor distinto de F2, 

determinado em função da distância desta célula em relação à parede (MENTER, 

1994; WIMSHURST, 2019). A junção da limitação para a viscosidade turbulenta e 

combinação de modelos resultou no modelo denominado k-ω SST. Os valores finais 

das principais constantes deste modelo são: σk1 = 0,85; σω1 = 0,50; β1 = 0,0750; β* = 

0,09. 

No contexto de estudos com o modelo k-ω SST em reatores de mistura similares 

aos aplicados no processo de floculação, destacam-se os estudos do grupo de 

pesquisa da Universidade de Palermo na Itália (TAMBURINI et al., 2019, 2021). Nos 

estudos em questão, os autores inicialmente apresentam os valores de Número de 

Potência (NP) em função do Re, obtidos por Rushton em seu pioneiro estudo publicado 

em 1950. Em seguida, os autores apresentam seus resultados obtidos via simulações 

LES e DNS, comparando-os com os resultados obtidos via simulações com os 

modelos k-ω SST, k-ε e RSM. Estes resultados são apresentados na Figura 10, e 

tiveram como objetivo validar os modelos em questão frente aos resultados 

experimentais originais e os resultados obtidos via simulações mais robustas (LES e 

DNS). As verificações foram feitas para reatores com anteparos (baffled) e sem 

reatores sem anteparos (unbaffled).  
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Figura 10 – Comparativo dos resultados de Número de Potência (NP) experimentais 
com os resultados obtidos via simulação DNS e via simulação com modelos RANS 
em reator de mistura com impelidor do tipo Rushton. Fonte: Adaptado de Tamburini et 
al. (2021). 
 

Os resultados do estudo de 2019 indicaram que o modelo k-ω SST apresentou 

adesão satisfatória tanto aos resultados experimentais, quanto aos resultados obtidos 

via simulações LES e DNS. Entretanto, os autores indicam que para valores de Re 

superiores a 104, a adesão de resultados inicialmente constada para o reator sem 

anteparos reduz. Os autores citam que esta redução pode ser relacionada à condição 

de isotropia decorrente da Hipótese de Boussinesq, aplicada na formulação do modelo 

k-ω SST. Os autores citam que em valores elevados de Re, a anisotropia é mais 

intensa e poderia explicar a divergência constatada.  

Os resultados obtidos pelos autores no estudo de 2021, por sua vez, indicaram que 

o modelo RSM se mostrou mais adequado para o reator sem anteparos em valores 

elevados de Re. A formulação do modelo RSM não depende da Hipótese de 

Boussinesq e, portanto, pode representar mais adequadamente os efeitos da 

anisotropia, validando a observação do estudo de 2019 previamente citada. Para o 

mesmo tipo de reator, o modelo k-ω SST se mostrou mais adequado para valores 

mais baixos de Re (entre 500 e 2.5000). Já no reator com anteparos, os 3 (três) 

modelos avaliados apresentaram resultados satisfatórios para Re elevados. Para 

valores mais baixos de Re, novamente o modelo k-ω SST apresentou resultados 
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satisfatórios. Sendo assim, os autores concluem que o modelo k-ω SST se mostra 

confiável o suficiente para simulações nas quais recursos computacionais disponíveis 

podem ser um fator limitante.  

A partir da versão 2019 R1 do pacote Ansys foi introduzido um novo modelo k-ω, 

denominado GEKO (GEneralized K-Omega). Este modelo foi desenvolvido a partir do 

modelo k-ω Standard, porém foi estruturado incluindo constantes livres para 

otimização por parte do usuário. Desta forma, o objetivo central do modelo proposto é 

se tornar um modelo consolidado para a maior parte dos casos encontrados por 

usuários de CFD, eliminando a necessidade de encontrar o modelo mais adequado 

para cada aplicação (MENTER; LECHNER; MATYUSHENKO, 2019). De qualquer 

forma, os autores do modelo indicam que a condição padrão é adequada para 

diversas aplicações e apenas com dados experimentais de elevada qualidade devem 

ser alterados. Em sua configuração padrão, é esperado que o modelo k-ω GEKO 

apresente resultados muito similares aos obtidos com o modelo k-ω SST (ANSYS, 

2021; MENTER; LECHNER; MATYUSHENKO, 2019). Por se tratar de um modelo 

recente e com validação experimental em seu estágio inicial, não foram encontrados 

estudos com este modelo analisando o processo de floculação ou reatores de mistura. 

Por fim, destaca-se que além dos modelos citados, outro modelo de turbulência 

aplicado é o modelo com sete (7) equações denominado Modelo de Tensão de 

Reynolds (Reynolds Stress Model). Este modelo não utiliza a hipótese de Boussinesq 

e de fato calcula cada uma das componentes das Tensões de Reynolds, possibilitando 

assim o fechamento do sistema de Equações RANS. Uma vez que este modelo não 

utiliza a hipótese citada, é usualmente considerado mais preciso e robusto que os 

demais modelos citados previamente. O ônus desta precisão é necessidade de maior 

recurso computacional para criação de malha e processamento da solução (ANSYS, 

2021; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

 

3.4.7 Regiões da camada limite turbulenta 

 

Um aspecto relevante na modelagem de turbulência em softwares de CFD é a 

abordagem a ser usada na resolução da camada limite turbulenta. De forma geral, em 

escoamentos turbulentos ocorre o surgimento de uma fina camada na proximidade 

das paredes e, nesta região, as propriedades do escoamento (como a velocidade) 

mudam rapidamente. Na Figura 11 é possível observar a representação da camada 
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limite turbulenta e suas regiões, sendo estas: a subcamada viscosa (viscous 

sublayer); a camada de transição (blending region); a camada logarítmica (log-law 

region) e a camada distante da parede (outer layer). O valor de Re reduz quanto mais 

próximo das paredes se observa, até que valores próximos a 1 surgem imediatamente 

na fronteira das paredes, indicando que nestas regiões os efeitos viscosos são tão 

relevantes para o escoamento quanto os efeitos inerciais (VERSTEEG; 

MALALASEKERA, 2007). 

 

 

Figura 11 – Regiões da camada limite turbulenta. Fonte: Adaptador pelo autor, com 
base em (ANSYS, 2021). 
 

As regiões de maior interesse são as da subcamada viscosa e da camada 

logarítmica, e 2 (duas) abordagens de simulação podem ser aplicadas: uso de funções 

de parede ou resolução da subcamada viscosa. Na primeira abordagem, a primeira 

célula da malha depois da parede deve estar localizada na camada logarítmica. Nesta 

abordagem, a distância normalizada y+ deve estar no intervalo de 30 < y+ < 300, sendo 

recomendada para simulações nas quais os detalhes do escoamento nas paredes não 

são o foco, uma vez que os resultados obtidos são estimados com esta função. Já na 

segunda abordagem, a primeira célula da malha deve ser posicionada na subcamada 

viscosa, de modo que a resolução será por meio da relação linear entre velocidade 

normalizada (u+) e y+ (u+ = y+). Para que isto ocorra, a primeira célula deve estar a 

uma distância de y+ ≈ 1 e, portanto, maior refinamento da malha nas paredes é 

necessário. Sendo posicionada a malha desta forma, relação linear é usada e os 
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detalhes do escoamento na subcamada viscosa são capturados. Dentre os modelos 

de turbulência previamente mencionados, os modelos da família k-ω (em especial o 

SST), não utilizam funções de parede. Portanto, sendo possível refinar a malha a 

ponto de proporcionar um valor de y+ próximo a 1, são obtidas soluções mais 

representativas do escoamento. Neste contexto, atualmente o modelo mais indicado 

para a maioria dos casos é o modelo k-ω SST (ANSYS, 2021; POPE, 2011; 

VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).  
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3.5 Ansys Fluent 

 

Principais tópicos abordados nesta seção: 

 Visão geral das ferramentas do pacote Ansys relevantes para esta pesquisa; 

 Conceito do Índice de Convergência de Malha; 

 Critérios de convergência de simulações usando o Fluent; 

 Estratégia Single Moving Reference Frame para simulação de reatores. 

 

Conforme descrito previamente no início da seção 3.4.1, existem diversos 

softwares disponíveis de CFD no mercado. Dentro destes, o Fluent da empresa 

ANSYS Inc se destaca por aplicações em diversos ramos industriais e em pesquisas 

acadêmicas. Mais precisamente, o Fluent é apenas um dos softwares disponibilizados 

pela empresa Ansys Inc dentro de um pacote de ferramentas. Tendo em vista a 

aplicação do pacote de ferramentas em questão no desenvolvimento da etapa 

experimental desta pesquisa, esta seção tem como objetivo descrever algumas das 

principais características das ferramentas posteriormente utilizadas. Todas as 

características dos softwares em questão podem ser encontradas em seus 

respectivos manuais de utilização (ANSYS, 2021). 

 

3.5.1 SpaceClaim 

 

O SpaceClaim é um software do tipo CAD (Computer Aided Design) que permite 

ao usuário preparar as geometrias para posterior uso nas demais ferramentas de 

análise do pacote da Ansys (entre elas, o Fluent). Esta ferramenta permite tanto a 

construção de toda a geometria, desde seus traços iniciais, até a importação de 

desenhos elaborados previamente em outros softwares como AutoCAD® e 

SketchUp®, por exemplo (ANSYS, 2021). A Figura 12 apresenta uma visão da tela 

principal desta ferramenta. 

Durante a construção da geometria, o usuário pode definir aspectos relevantes para 

a simulação pretendida, tais como: identificação de entradas e saídas do sistema; 

paredes com comportamentos específicos; estruturas que apresentam movimentos 

translacional e/ou rotacional, entre outros. Inclusive, é recomendável que tais 

informações sejam adicionadas ainda na etapa de confecção da geometria desejada 
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(seguindo regras específicas de nomes), para posterior reconhecimento pelas 

ferramentas de simulação (ANSYS, 2021). 

 

 

Figura 12 – Imagem da tela principal do SpaceClaim. 
 

Dois exemplos interessantes são: identificação de entradas e saídas do sistema; 

identificação de componentes líquidos e sólidos. No caso do primeiro exemplo, ao 

nomear uma determinada face de entrada como inlet e uma face de saída como outlet, 

o Fluent automaticamente permitirá edições específicas nestas seções, como 

velocidade de entrada, pressão, concentração de partículas na entrada, entre outros. 

Já no segundo caso, a identificação de um componente como liquid (ou como solid) 

na árvore de estrutura da geometria levará o Fluent a atribuir a este componente 

características específicas de um líquido ou de um sólido. Na construção do bloco de 

simulação, por exemplo, o uso deste tipo de identificação permite a criação de malhas 

específicas para cada (ANSYS, 2021). 

 

3.5.2 Workbench 

 

O software Workbench é uma plataforma de interface amigável que permite acesso 

a todas as ferramentas disponibilizadas pela Ansys em seu pacote. A Figura 13 

apresenta uma visão da tela principal desta ferramenta.  
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Figura 13 – Imagem da tela principal do Workbench. 
 

Uma vantagem do Workbench é permitir que o usuário possa organizar e gerenciar 

a conexão entre sistemas que compõem seu projeto. Por exemplo, é possível 

adicionar um bloco do software Fluent Meshing (ver seção 3.5.3) no qual será 

importada uma geometria criada no SpaceClaim. Neste mesmo bloco, será criada 

uma malha específica para esta geometria e uma configuração de simulação inicial. 

O usuário pode então criar blocos adicionais de simulação com a mesma malha 

adicionando apenas blocos da ferramenta Fluent e conectando estes ao bloco 

originalmente construído. Outra possibilidade é a criação de blocos independentes, 

cada qual com sua geometria e malha. Há ainda a facilidade de cópia de um bloco 

previamente criado, com todas suas propriedades e configurações, permitindo que no 

bloco copiado sejam alterados aspectos da simulação que se deseja comparar, tais 

como: velocidade de rotação de um elemento, modelo de turbulência aplicado, 

número de iterações, entre outros (ANSYS, 2021) 

Outro aspecto interessante desta ferramenta é a possiblidade de executar 

simulações em sequência sem a necessidade de codificação de uma rotina de 

trabalho. Uma vez configurados os blocos de simulação, é disponibilizada uma função 

denominada update Project (atualização de projeto). Esta função executa cada bloco 

de simulação na sequência em que estão organizados (da parte superior esquerda 

para a parte inferior direita da janela de interface, como linhas em uma página). O 

usuário pode organizar livremente os blocos de simulação. Desta forma, é possível 
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configurar todos os blocos de simulação de um projeto previamente e executá-los sem 

a necessidade de nova intervenção por parte do usuário. Esta função é 

particularmente eficaz para projetos com diversos blocos de simulação cujas 

simulações demandem diversas horas para execução (ANSYS, 2021). 

 

3.5.3 Fluent (with Fluent Meshing) 

 

O software Fluent é a ferramenta dentro do pacote da Ansys capaz de realizar 

simulações de fluidodinâmica computacional. Na versão 2020 R2 do pacote em 

questão (usada no desenvolvimento desta pesquisa, conforme será abordado na 

seção 4.1), são disponibilizadas 2 (duas) versões distintas: Fluent (with Fluent 

Meshing) e Fluent. A Figura 14 apresenta uma visão da tela principal desta ferramenta 

(versão Fluent with Fluent Meshing) na subdivisão referente à importação da 

geometria e criação da malha.  

 

 

Figura 14 – Imagem da tela principal do Fluent (with Fluent Meshing) – subdivisão de 
importação da geometria e criação da malha.  
 

A versão denominada Fluent with Fluent Meshing permite a construção de um bloco 

de simulação completo, incluindo a etapa de importação da geometria de interesse e 

criação da malha. Esta versão foi uma considerável inovação por parte da Ansys Inc, 

uma vez que possui pré-configurado um sistema interno de criação de malha, 
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tornando esta etapa consideravelmente mais amigável. Uma vez introduzida a 

geometria de interesse no bloco de simulação, um passo a passo é apresentado ao 

usuário guiando-o até a criação da malha. Este passo a passo inclui etapas para: 

criação de refinamento da malha superficial; identificação dos elementos que compõe 

o sistema (apenas fluido, apenas sólido ou fluido e sólido juntos); definição de seções 

específicas (previamente nomeadas durante a construção da geometria); 

compartilhamento de topologia (interação entre mais de um elemento da mesma 

geometria); inflação da camada limite em regiões de interesse; seleção e criação da 

malha volumétrica; refinamento da malha volumetria, entre outros (ANSYS, 2021). 

Uma vez criada a malha de interesse, automaticamente o bloco Fluent with Fluent 

Meshing importa esta malha para o ambiente de criação da simulação. Neste, são 

definidos todos os aspectos relacionados à simulação pretendida que incluem: 

definição dos modelos de interesse (turbulência, multifásico, combustão etc.); 

definição dos materiais (e suas características) de cada elemento que compõe a 

simulação; definição da dinâmica dos elementos (como movimento translacional e /ou 

rotacional); método e ordem de discretização numérica; solução em estado 

estacionário ou transiente; número de iterações; tamanho de passo, entre outros 

(ANSYS, 2021). A Figura 15 apresenta uma visão da tela principal desta ferramenta 

na subdivisão de configuração da simulação.  

 

 

Figura 15 – Imagem da tela principal do Fluent with Fluent Meshing – subdivisão de 
configuração da simulação. 
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A ferramenta denominada apenas Fluent não possui a etapa de importação da 

geometria e criação da malha. Desta forma, para que possa ser executada uma 

simulação com esta versão, é necessário que uma malha seja importada. Isto pode 

ser realizado a partir de um arquivo de malha já existente, a partir de uma malha criada 

dentro do Workbench (ferramenta denominada Meshing) ou mesmo a partir de outro 

bloco de simulação do tipo Fluent with Fluent Meshing. De qualquer forma, sua 

interface é idêntica à apresentada na Figura 15 (ANSYS, 2021). 

 

3.5.3.1 Malha polyhedra 

 

A etapa de criação de malha é necessária para qualquer software de CFD. No caso 

específico do pacote da Ansys, pode ser realizada tanto pela ferramenta Meshing 

como pela ferramenta Fluent with Fluent Meshing, conforme citado previamente. 

Referências técnicas na literatura apresentam as características dos principais tipos 

de malha disponíveis, assim como os benefícios e limitações de cada um para 

simulações em 2 e em 3 dimensões. Dentro do pacote Ansys, os seguintes tipos de 

malha em 3 dimensões estão disponíveis: tetrahedral, hexacore, polyhedra e poly-

hexcore (ANSYS, 2021; MOUKALLED; MANGANI; DARWISH, 2016; RANADE, 2002; 

VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).  

Dentre os tipos de malhas volumétricas citados, destaca-se a malha do tipo 

polyhedra, que combina os benefícios das malhas do tipo de hexaédrica e tetraédrica. 

A Figura 16 apresenta uma representação esquemática das malhas volumétricas 

hexaédrica, polyhedra e tetraédrica. 

 

 

Figura 16 – Representação esquemática das malhas volumétricas hexaédrica 
(vermelho), polyhedral (verde) e tetraédrica (azul). Fonte: Adaptado de Sosnowski; 
Krzywanski; Gnatowska (2017). 
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Nas malhas polyhedra, cada célula possui diversas células vizinhas, aumentando 

o número de faces disponíveis para troca de massa. Isto facilita a aproximação dos 

gradientes e melhora a acurácia da solução (benefícios das células do tipo 

hexaédrica). Além disso, a conformação com diversas faces vizinhas reduz a 

deformação das células, trazendo maior estabilidade para a solução (benefício das 

células do tipo tetraédrica). A combinação desses efeitos é benéfica para 

escoamentos sem uma direção clara e perpendicular a uma das faces da célula. Sua 

flexibilidade a torna aplicável para geometrias complexas. Por fim, em testes 

realizados pela própria Ansys, identificou-se que este tipo de malha proporciona 

acurácia, estabilidade e convergência de soluções com menor contagem de células, 

sendo inclusive a recomendação padrão para a maioria dos casos (ANSYS, 2021; 

SOSNOWSKI; KRZYWANSKI; GNATOWSKA, 2017). 

 

3.5.3.2 Métrica para avaliação da qualidade da malha 

 

Independentemente do tipo de malha utilizado, busca-se respeitar algumas 

métricas de qualidade durante a etapa de criação de malha. O objetivo destas métricas 

é guiar o usuário para que a malha criada proporcione estabilidade e convergência 

para a simulação desejada. Naturalmente que apenas respeitar as métricas de 

qualidade não garantem que a simulação convergirá. Mas, uma vez respeitadas, 

podem indicar que outros aspectos da simulação devem ser verificados em caso de 

não convergência (MOUKALLED; MANGANI; DARWISH, 2016; RANADE, 2002; 

VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007) Especificamente para uso do Fluent, são 

recomendadas as seguintes métricas de qualidade para as malhas (ANSYS, 2021): 

 Qualidade ortogonal mínima (minimum orthogonal quality) 

o Recomendado > 0,01 

o Desejável > 0,1 

 Razão de aspecto máxima (aspect ratio)  

o Recomendado < 100 

o Aceitável < 200  

 Assimetria máxima (maximum skewness) 

o Recomendado < 0,70 

o Aceitável < 0,80 
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3.5.3.3 Avaliação do refinamento da malha 

 

Durante o processo de construção de malhas, um dos aspectos importantes que 

deve ser verificado é o refinamento a ser aplicado. Uma das formas de se avaliar a 

eficácia do processo de refinamento de malha é o Índice de Convergência de Malha 

(Grid Convergence Index – CGI). De forma geral, este índice estima o erro do 

processo de refinamento aplicando com base nas soluções de duas malhas distintas 

(uma considerada grosseira e a outra refinada). Não se determina de fato o erro, mas 

a faixa mais provável na qual está a solução. O ICM pode ser calculado com as 

expressões apresentadas pela Equação 56, Equação 57 e Equação 58 

(BRIDGEMAN; JEFFERSON; PARSONS, 2010; CARRILLO; PETRIE; PACHECO, 

2014; MEANA-FERNÁNDEZ et al., 2019; ROACHE, 1998; WILCOX, 2008). 

 

𝐼𝐶𝑀 = 𝐹
|𝑒|

𝑟 − 1
 Equação 56 

 

𝑒 =
𝑓 − 𝑓

𝑓
 Equação 57 

 

𝑟 =  
ℎ

ℎ
 Equação 58 

 

Sendo que, 

 

ICM ou GCI = Índice de Convergência de Malha (-); 

Fs = fator de segurança (-); 

e = desvio entre a solução refinada e a solução grosseira (-); 

r = razão de refinamento da malha (> 1); 

p = ordem de convergência da solução numérica (-) 

f1 = magnitude da variável de interesse na malha grosseira (variável); 

f2 = magnitude da variável de interesse na malha fina (variável); 

h1 = número de células na malha grosseira (número de células); 

h2 = número de células na malha fina (número de células). 
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Usualmente é recomendável que seja aplicado um fator de segurança mínimo (Fs) 

de 1,25 quando são utilizadas pelo menos 3 (três) malhas para a análise (CARRILLO; 

PETRIE; PACHECO, 2014; ROACHE, 1998). 

 

3.5.3.4 Critérios de convergência da simulação 

 

Apesar de não haver um método único e universalmente aceito para assegurar a 

convergência de uma solução, existem alguns critérios que podem ser observados. 

Um critério aplicado extensivamente é a verificação dos residuais das equações 

modeladas. Por exemplo, Tamburini et al., (2019, 2021) consideraram convergência 

de suas simulações com residuais inferiores a 1.10-6. Os estudos de Bridgeman, 

Jefferson e Parsons (2010) e He et al. (2018) e (2019) foram realizados considerando 

um limite mínimo aceitável de 1.10-5. Já Oliveira e Donadel (2019) e Patil et al. (2018) 

consideraram convergência de suas simulações com residuais iguais ou próximos a 

1.10-4. A recomendação da Ansys para uso geral do Fluent é de 1.10-3, valor menos 

conservador que os citados previamente.  

Conforme é possível observar, não há na literatura especializada um padrão único 

a ser adotado para os residuais normalizados. Dentro deste contexto, é considerada 

uma boa prática de simulação eleger uma variável de interesse para o estudo (variável 

crítica ou sensível) e acompanhar o valor desta ao longo das iterações. A estabilização 

do resultado desta variável em um patamar aceitável, em conjunto com residuais 

normalizados baixos, fornecem embasamento para admitir a convergência dentro de 

um estudo. Esta prática inclusive é recomendada para avaliação da convergência de 

quantitativos relacionados à turbulência, particularmente sensíveis aos valores 

inicialmente arbitrados no início da simulação (ANSYS, 2021). Esta abordagem foi 

aplicada no trabalho de Karpinska e Bridgeman (2017), por exemplo. 

 

3.5.3.5 Single ou Multiple Moving Reference Frame 

 

Na etapa de configuração da simulação no Fluent, é possível determinar 

movimentos específicos para elementos da geometria de interesse. Esta possibilidade 

torna-se essencial para a simulação de reatores de mistura como impelidores 

mecanizados, tais como reatores de floculação. Neste contexto, surgem 2 (duas) 

técnicas distintas para configuração das simulações, denominadas Single Moving 



88 
 

Reference Frame e Multiple Moving Reference Frame (ANSYS, 2021; BRIDGEMAN; 

JEFFERSON; PARSONS, 2009, 2010; RANADE, 2002). 

De forma geral, a técnica denominada Single Rotating Reference Frame deve ser 

aplicada quando apenas 1 (um) ponto de referência do domínio apresenta 

movimentação. A Figura 17 apresenta uma visão esquemática para configuração da 

técnica Single Rotating Reference Frame com impelidores de tamanhos diferentes. 

 

 

Figura 17 – Visão esquemática da técnica Single Rotating Reference Frame. Fonte: 
elaborado pelo autor, com base em (ANSYS, 2021). 
 

Conforme pode ser observado, em ambos os casos (impelidor menor ou maior), 

apenas há movimentação na região do domínio no qual está localizado o impelidor 

(as demais regiões do domínio são mantidas estacionárias). Esta é a formulação 

indicada para reatores nos quais não há entrada ou saída de fluido, como reatores do 

tipo batelada sem anteparos (CRITTENDEN et al., 2012; LEVENSPIEL, 1999). 

A representação com impelidores de tamanhos distintos influência na escolha da 

metodologia de cálculo da velocidade. Para impelidores menores, espera-se que a 

maior parte do movimento do fluido esteja localizado próximo ao impelidor e, portanto, 

é recomendável a formulação denominada absoluta (absolute). Para impelidores 

maiores, pode ser aplicada a formulação relativa (relative). Para casos intermediários, 

pode ser aplicada qualquer uma das formulações citadas (ANSYS, 2021). 

Já na técnica Multiple Moving Reference Frame, mais de uma região do domínio 

apresenta movimento específico. Esta é a formulação recomenda para reatores do 

tipo mistura completa, nos quais há a entrada e saída de fluído do domínio. Esta 

abordagem também é recomendada para simular reatores do tipo batelada, mas com 

a presença de anteparos (ANSYS, 2021; CRITTENDEN et al., 2012). 
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3.6 Aplicações de simulações de CFD no Saneamento 

 

Principais tópicos abordados nesta seção: 

 Aplicações de simulações de CFD no tratamento de águas de abastecimento, 

com ênfase em reatores de floculação; 

 Aplicações gerais de simulações de CFD no tratamento de esgoto e efluentes. 

 

3.6.1 Tratamento de águas de abastecimento 

 

No âmbito do tratamento de águas, destaca-se inicialmente o trabalho apresentado 

por Bridgeman, Jefferson e Parsons (2009), no qual consta uma série de possíveis 

aplicações de CFD. Estas abrangem praticamente todas as etapas presentes no 

tratamento de águas para abastecimento, desde o comportamento do fluxo em 

adutoras de água bruta, até as unidades de desinfecção final. No estudo em questão, 

são apresentadas as primeiras orientações dos autores para simulação do processo 

de floculação em softwares de CFD, aplicação aprofundada no estudo de 2010 dos 

mesmos autores.  

Já Clark (2009) apresenta a aplicação de CFD na modelagem do fluxo no interior 

de um reator de desinfecção por radiação ultravioleta (UV). Trata-se de uma vertente 

de estudo com grande potencial, pois há a possibilidade de simulação de degradação 

de contaminantes. Neste contexto, pode ser citado o estudo de Bagheri e Mohseni 

(2014), no qual os autores verificaram o desempenho de um reator do tipo VUV 

(vacuum UV) para destruição de um composto teórico, simulando um processo de 

oxidação avançada (POA). 

Em termos de tecnologias para dessalinização, Pankaj, Sajikumar e Kaimal (2016) 

simularam, por exemplo, o comportamento de um sistema de FO (forward osmosis), 

obtendo resultados modelados representativos do comportamento esperado para este 

tipo de processo.  

Porém, dentre as diversas etapas existentes no tratamento de águas, a floculação 

é uma das que apresenta maior potencial estudos utilizando técnicas de modelagem 

de CFD. A revisão apresentada por Bridgeman, Jefferson e Parsons (2009), citada 

previamente, descreve os diversos modelos matemáticos que podem ser aplicados 

na simulação de reatores de floculação. Os mesmos autores, em um estudo publicado 

em 2008, verificaram os efeitos da turbulência em flocos individuais, para três (3) 
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suspensões floculentas distintas, através de simulações de CFD e correlação com 

resultados experimentais.  Segundo o estudo em questão, foi possível estabelecer 

limites máximos de gradiente de velocidade para cada suspensão, a partir dos quais, 

a quebra de floco era inerente (BRIDGEMAN; JEFFERSON; PARSONS, 2008). 

Já em outro estudo, Bridgeman, Jefferson e Parsons (2010) apresentam a 

metodologia envolvida na aplicação de CFD para análise de reatores de floculação 

em escala laboratorial e real. A Figura 18 a seguir apresenta perfis de magnitude de 

velocidade obtido pelos autores do estudo em questão, para 2 (dois) jarros de jar test 

(um circular e outro retangular). 

 

  

(a) (b) 

Figura 18 – Perfis de velocidade em jarros de jar test (circular e retangular). Plano 
mediano da pá do impelidor (a) e fundo dos jarros (b). Fonte: Bridgeman, Jefferson e 
Parsons (2010). 
 

Em um estudo conduzido para a cidade Thessaloniki (Grécia), Samaras et al. 

(2010) aplicaram técnicas de CFD para modelagem do fluxo em reatores de floculação 

utilizados na produção de águas de abastecimento. Um dos perfis de velocidade, 

obtido pelos autores do estudo, pode ser observado na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Perfil de velocidades no interior de um reator de floculação. Fonte: 
Samaras et al. (2010). 
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A problemática apresentada pelos autores diz respeito à baixa concentração de 

sólidos presentes na água bruta. As simulações de CFD indicaram que, para o caso 

específico do reator analisado, o processo de floculação não produzia flocos passíveis 

de remoção por sedimentação. Desta forma, os autores concluíram ser necessária a 

inclusão de uma linha de recirculação de lodo do sedimentador para o reator de 

floculação, aumentando a concentração de sólidos no interior desta unidade e 

favorecendo o desenvolvimento do processo de floculação. 

Simulações em CFD também já foram utilizadas no desenvolvimento de novas 

configurações de reatores de floculação, como no caso do estudo apresentado por 

Gar Alalm, Nasr e Ookawara (2016). Os autores utilizaram simulações em CFD para 

avaliar um sistema em espiral que combina os processos de floculação e 

sedimentação, especificamente a correlação entre os gradientes de velocidade e as 

eficiências de remoção de turbidez e matéria orgânica natural (MON), que se mostrou 

acentuada para ambos os parâmetros. 

Destaca-se novamente os estudos apresentado por He et al. (2018), citado 

previamente devido à sua relevância para o tema da dimensão fractal (seção 3.2.7). 

Neste estudo, os autores buscaram também correlacionar os dados de dimensão 

fractal obtidos com simulações de modelagem de CFD do reator piloto com diferentes 

espessuras de anteparos. Os autores identificaram que a espessura dos anteparos 

(B) deve ser escolhida de forma a minimizar a produção de energia cinética turbulenta 

no plano do impelidor (posicionado a 0,33H). De acordo com as conclusões do estudo, 

o valor de B deve estar situado entre 0,10 e 0,13D. A Figura 20 apresenta alguns dos 

perfis elaborados pelos autores. 
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Figura 20 – Perfis de distribuição de energia cinética turbulenta em diversas alturas 
de um reator de floculação piloto com anteparos. Fonte: He et al. (2018). 
 

Os autores prosseguiram as investigações em um estudo subsequente, publicado 

em 2019 (HE et al., 2019), dando ênfase ao reator de seção retangular. De acordo 

com as conclusões do estudo de 2019, a distância do impelidor até o fundo do reator 

(C) tem considerável influência sobre a morfologia dos flocos. Os autores 

recomendam que a distância para esta configuração de reator esteja situada entre 

0,27H e 033H. 

O campo da Engenharia Química é rico em estudos relacionados à mistura em 

reatores, podendo fornecer informações valiosas para o estudo de reatores de 

floculação, como os estudos realizados por Sahu et al. (1999) e Jahdoa et al. (2007). 

Inclusive, já foram realizados também estudos avaliando os efeitos do impelidor 

adotado para mistura, como o trabalho de Taghavi et al. (2011), no qual os autores 

investigaram o consumo energético em um tanque de mistura com um sistema de 

duas turbinas do tipo Rushton. Já Khapre e Munshi (2016) obtiveram dados sobre a 

mistura de fluidos não newtonianos em um reator cilíndrico, como tempo de mistura e 

eficiência de mistura, usando também uma turbina do tipo Rushton. 

Considerando a vasta aplicabilidade dos softwares de CFD, é natural esperar 

aplicações na modelagem do processo de formação de flocos. Porém, limitações 

ainda existem quando objetiva-se modelar também as partículas e os flocos 

(modelagem multifásica). Bridgeman, Jefferson e Parsons (2009) citam que o modelo 

de trajetória de partícula Lagrangeano se mostra promissor, porém requer a adoção 

de simplificações, como considerar as partículas como esferas maciças. Ou seja, é 
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necessário utilizar a mesma premissa de esferas citada previamente no 

desenvolvimento dos equacionamentos das frequências de colisão de partículas 

(conforme Seções 3.2.4 e 3.2.5). Ao considerar esta premissa, os efeitos de 

porosidade e dimensão fractal dos flocos são descartados, tornando a modelagem 

limitada (CHAKRABORTI et al., 2003; MORUZZI et al., 2017; THOMAS; JUDD; 

FAWCETT, 1999). 

Os trabalhos de Prat e Ducoste (2007) e Prat, Olivier e Ducoste (2006) apresentam 

a eficácia do método “Quadrature Method of Moments” (QMM) na simulação da 

floculação de partículas de argila. Porém, conforme mencionado por Bridgeman, 

Jefferson e Parsons (2009), os trabalhos em questão não apresentam dados 

referentes ao crescimento e força dos flocos no âmbito do tratamento de água, 

novamente reforçando a limitação existente na modelagem do processo de formação 

de flocos em softwares de CFD 

 

3.6.2 Tratamento de esgotos e efluentes 

 

No âmbito do tratamento de efluentes, Le Moullec et al. (2010) utilizaram 

simulações de CFD para modelar um reator de lodo ativado em forma de canal. Os 

autores confrontaram as variações das concentrações de diversos parâmetros 

(demanda química de oxigênio, nitrato, amônia e oxigênio dissolvido), ao longo da 

extensão do reator, com dados experimentais reais.  

Em seu trabalho, Meister e Rauch (2016) utilizaram o modelo “smoothed particle 

hydrodynamics” (SPH) para simular o comportamento hidráulico de uma estação de 

tratamento de esgotos (ETE) em escala real. Complementarmente, os autores 

acoplaram o modelo de lodo ativado ASM1 (Activated Sludge Model 1) ao modelo 

SPH, permitindo simular em conjunto as reações biológicas das unidades processo. 

Já Karpinska e Bridgeman (2016) apresentam uma revisão detalhada da aplicação 

de CFD na modelagem do processo de lodo ativado, com foco especial na aeração. 

De acordo com os autores, o uso de CFD, em conjunto com os modelos matemáticos 

do processo de lodo ativado, eleva a qualidade e abrangência do dimensionamento 

processual, distanciando-o das regras empíricas ainda muito utilizadas.  

O estudo apresentado por Climent et al. (2018) também merece destaque. Os 

autores combinaram simulações em CFD e modelagem da cinética do processo de 

lodos ativados em um estudo de retrofit de uma ETE com desnitrificação. As 
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simulações realizadas permitiram identificar e corrigir um curto-circuito existente no 

reator anóxico, resultando em melhores resultados operacionais para a planta. 

Uma visão geral da aplicação de simulações de CFD no tratamento de esgotos é 

apresentada por Samstag et al. (2016). Os autores apresentam uma compilação de 

estudos realizados por processo de tratamento (sedimentação primária, tratamento 

biológico, desinfecção, tratamento da fase sólida, entre outros), incluindo 

recomendações de avanços necessários nas pesquisas. Neste mesmo contexto, 

alguns autores do estudo em questão editaram um livro cuja publicação, pela 

International Water Association (IWA), está prevista para o segundo semestre de 

2021, denominado CFD Modelling for Wastewater Treatment Processes. Conforme 

descrição disponibilizada pela IWA, este livro (também referenciado como Scientific 

and Technical Report nº 28, de acordo com a terminologia da IWA) será uma evolução 

do artigo previamente citado, focando no estado da arte de simulações de CFD para 

o tratamento de esgotos, apresentando também novos rumos para a pesquisa nesse 

campo (LAURENT et al., 2021). 

 

.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção são apresentados os materiais e métodos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa, que foi dividida em três (3) fases principais. Na Fase 

0, denominada Geometria e Processo, foram definidas a premissas referentes às 

geometrias utilizadas nas simulações (reator e impelidores), assim como os critérios 

para determinação das rotações aplicadas em cada simulação. A Fase 1 (Análise de 

Sensibilidade), por sua vez, teve como foco a análise de algumas das principais 

premissas adotadas na construção das simulações de CFD, incluindo aspectos 

relacionados à construção das malhas e resolução das simulações. Na Fase 2, 

denominada Simulações e Análise dos Resultados, são apresentadas as atividades 

realizadas para configuração das simulações propostas e extração dos resultados de 

interesse. 
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4.1 Recurso computacional 

 

A etapa experimental desta pesquisa foi desenvolvida com auxílio de software de 

CFD instalado em 1 (um) computador pessoal, com as seguintes características 

construtivas:   

 Fabricante: AVELL®; 

 Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce® GTX 1660TI GPU (6GB GDDR6); 

 Processador: Intel®CoreTM i7-9750H Coffee Lake Refresh, 12MB Cache (2,6 

GHz até 4,5 GHz com Intel® Turbo Boost); 

 Memória: 32GB (2x 16GB – Dual Channel) Memória DDR4 (2666 MHz); 

 Armazenamento:  

o SSD M.2 – 512 GB (500 MB/s); 

o HD 1TB 5400 RPM SATA III; 

 Sistema operacional: Original Windows® 10 Home 64 bits. 

O software selecionado para esta pesquisa foi o Fluent, pertencente ao pacote 

acadêmico Ansys 2020 R2, disponibilizado pela empresa Ansys Inc. Para a 

construção das geometrias, foi utilizado o software SpaceClaim e para organização 

dos blocos de simulação o software Workbench, ambos do mesmo pacote 

mencionado. Este pacote de ferramentas foi instalado no computador pessoal descrito 

previamente e utilizado na elaboração de todas as simulações realizadas nesta 

pesquisa. A análise dos dados obtidos e redação do texto foi realizada com o auxílio 

dos seguintes softwares: 

 Microsoft Excel 2016®; 

 Microsoft Word 2016®; 

 Minitab 19®; 

 

4.2 Fase 0 – Geometria e Processo 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia adotada para a construção das 

geometrias utilizadas nas simulações das Fases 1 e 2. Inicialmente, é apresentado o 

procedimento para criação do reator de floculação virtual utilizado em todas as 

simulações. Em seguida, é apresentada a metodologia empregada na construção dos 
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impelidores de interesse (PBT 45° e Hydrofoil). Todas as geometrias foram 

construídas diretamente no ambiente virtual da ferramenta SpaceClaim. 

 

4.2.1 Reator de floculação virtual 

 

As simulações foram configuradas em 1 (um) reator de floculação virtual do tipo 

batelada ideal sem anteparos (LEVENSPIEL, 1999). Todas as simulações realizadas 

foram configuradas com o mesmo reator de floculação virtual, de forma que suas 

dimensões foram mantidas constantes. Neste contexto, foram adotadas dimensões 

usualmente encontradas em reatores de floculação instalados em ETAs de ciclo 

convencional destinadas à produção de águas de abastecimento no Brasil, (AWWA, 

2005; CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; 

FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009), apresentadas a seguir: 

 Seção = quadrada  

 Base = 5,0 m 

 Altura útil (Hútil) = 4,5 m 

 Volume útil (Vútil) = 112,5 m³ 

Tendo em vista a lógica de funcionamento do software Fluent, não foi necessária a 

determinação de aspectos construtivos do reator (como material de construção, 

espessura de parede, borda livre, entre outros). Desta forma, a geometria final do 

reator virtual contemplou exatamente o volume de fluido adotado (volume úmido) e foi 

construída através das seguintes etapas: 

 Na aba File, selecionou-se a opção SpaceClaim Options; 

 Na aba Units, alterou-se a unidade de Length para Milimeters;  

 Selecionou-se então a função Sketch Mode na aba Design; 

 Selecionou-se a função Rectangle na aba Sketch; 

 Na árvore de opções à esquerda da área de desenho, selecionou-se a opção 

Define Rectangle From Center; 

 A partir da origem, desenhou-se um retângulo de lados iguais a 5.000 mm; 

 Na aba Edit, utilizou-se a função Pull para elevar as linhas de construção da 

base do reator até a altura de 4.500 mm; 
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 Foi mantida a localização padrão da origem dos eixos cartesianos, de forma 

que a altura útil do reator foi mantida alinhada ao eixo y (variação de 0 a 4.500 

mm); 

 A partir deste ponto, cessou-se a construção do cubo referente ao reator para 

início da construção do impelidor. A conclusão do reator se deu na parcela final 

da metodologia de construção do impelidor (seção 4.2.2); 

 À face superior do reator foi atribuído um nome específico, possibilitando sua 

configuração posterior sob a premissa de não-escorregamento. 

 

4.2.2 Impelidores 

 

Para esta pesquisa, foram selecionados 2 (dois) tipos de impelidores para o 

misturador de eixo vertical do reator de floculação virtual, sendo estes: 

 Tipo 1: impelidor com 4 (quatro) pás inclinadas a 45º (usualmente referenciado 

como Pitched-Blade Turbine ou PBT 45°); 

 Tipo 2: impelidor com 3 (três) pás inclinadas a 22,5° (usualmente referenciado 

como Hydrofoil). 

Estas configurações foram selecionadas em função de recomendações técnicas, 

encontradas na literatura especializada, para projeto de reatores de floculação 

mecanizados em ETAs destinadas à produção de água de abastecimento. 

Atualmente, as configurações escolhidas (PBT 45° e hydrofoil) são as configurações 

de impelidor usualmente aplicadas e recomendadas. Tendo em vista o objetivo geral 

da pesquisa de simular uma etapa de concepção de um reator de floculação 

mecanizado para uma ETA, optou-se por utilizar as supramencionadas configurações. 

Foram desenhadas 7 (sete) versões distintas de cada impelidor em ambiente 

virtual, cada uma com uma relação diâmetro do impelidor (DI) e diâmetro equivalente 

do reator (DR) adotada diferente. À esta relação foi atribuída a nomenclatura DI/DR e 

os valores adotados foram determinados com base nos critérios apresentados 

previamente na Tabela 2. Com a definição da relação DI/DR, foi possível determinar 

outras dimensões auxiliares necessárias para a construção dos impelidores, tais como 

largura da pá (W), distância entre o impelidor e o fundo do tanque (C), entre outras, 

resumidas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Principais dimensões utilizadas na construção e posicionamento dos impelidores no reator de floculação virtual 
(dimensões em metros, exceto para os ângulos, expressos em graus). 

Aspecto construtivo 
Relação DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Dimensões gerais para os impelidores 

DR (≈1,13√L.C) 5,64 

DI mínimo 1,69 

DI máximo 3,39 

DI adotado 1,10 1,65 2,25 2,50 2,80 3,35 3,90 

C 1,50 

C/Hu 0,33 

Hu/DR 0,80 

W = D/5 0,220 0,330 0,450 0,500 0,560 0,670 0,780 

Espessura das lâminas (e) 0,005 

Diâmetro do eixo de rotação 0,10 

Chanfro para ponta das lâminas 0,05 

Tipo 1 – PBT 45° 

Diâmetro do suporte das lâminas 0,1591 0,2369 0,3217 0,3571 0,3995 0,4773 0,5551 

Altura do suporte das lâminas 0,1591 0,2369 0,3217 0,3571 0,3995 0,4773 0,5551 

Ângulo de inclinação das lâminas 45° 

Tipo 2 – Hydrofoil 

Diâmetro do suporte das lâminas 0,2052 0,3068 0,4177 0,4639 0,5193 0,6209 0,7225 

Altura do suporte das lâminas 0,0888 0,1309 0,1768 0,1959 0,2189 0,2610 0,3031 

Ângulo de inclinação das lâminas 22,5º 
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Uma vez definidas as dimensões listadas na Tabela 3 prosseguiu-se com a 

construção de cada impelidor. Esta etapa se deu em conjunto com a construção do 

reator de floculação virtual, de modo que foram criados quatorze (14) arquivos de 

geometria, cada um contendo tanto o reator quanto um dos impelidores. Em termos 

de procedimento de desenho, o impelidor foi construído previamente à etapa de 

elevação da base do reator até a altura útil adotada, da seguinte forma: 

 Uma vez desenhado o retângulo de lados iguais a 5.000 mm, desenhou-se um 

círculo no mesmo plano, com o centro alocado na origem dos eixos 

cartesianos. Para isto, foi utilizada a função Circle (localizada na aba Sketch) e 

para o diâmetro deste círculo, foi adotado o valor do aspecto construtivo 

denominado “diâmetro do suporte das pás” da Tabela 3; 

 Em seguida, a partir deste plano (fundo do reator), foi utilizada a função Pull 

para elevar o círculo a 1.500 mm (valor de C); 

 Utilizando-se a função Plane (aba Design), criou-se um plano de referência na 

altura de 1.500 mm; 

 A partir deste novo plano de referência, novamente utilizou-se a função Pull 

para elevar novamente o círculo. Para cada impelidor, elevou-se o círculo de 

acordo com o valor do aspecto construtivo denominado “altura do suporte das 

pás” da Tabela 3, resultando na formação do cilindro que atuou como suporte 

para as pás dos impelidores; 

 Em seguida, utilizou-se a função Split Body (localizada na seção Intersect da 

aba Design) para remover a parcela do cilindro formado pela função Pull do 

círculo até o plano de referência a 1.500 mm no eixo y. Utilizou-se o plano de 

referência em questão para realizar o procedimento de remoção, permitindo 

que o suporte ficasse “suspenso” a exatos 1.500 mm do fundo do reator; 

 Com a função Sketch Mode, selecionou-se o plano XY na origem do suporte 

para as pás e neste foram desenhadas as linhas necessárias para construção 

de uma (1) das pás. Como linhas auxiliares foram usadas a largura da pá (W), 

a espessura da lâmina (e) e o ângulo de inclinação apresentados na Tabela 3; 

 Concluída a face da ponta da pá, utilizou-se a função Pull para estendê-la a 

uma distância DI/2 para cada relação DI/DR adotada; 

 Em seguida, foi utilizada a função Array para replicar a pá ao longo de toda a 

circunferência do suporte. Para o impelidor PBT 45°, foi utilizada essa função 
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para a criação de outra três (3) pás similares e, para o impelidor Hydrofoil, foram 

criadas outras 2 pás, todas igualmente espaçadas; 

 Para limpeza da geometria, foi utilizada a função Split Body para remover a 

parcela da pá localizada na parte interna do suporte, resultante da função Pull; 

 Em todas as bordas de cada pá dos impelidores, foi adicionado um chanfro de 

50 mm por meio da função Pull; 

 Neste momento, retomou-se a construção do reator de floculação. Inicialmente, 

foi utilizada a função Pull para elevar as linhas de construção da base do reator 

de floculação até a altura de 4.500 mm; 

 Utilizou-se então a função Fill para fechar a face superior do reator de 

floculação, à qual foi atribuído o nome top com a função Named Selection; 

 Em seguida, prosseguiu-se com a criação do eixo de rotação. O primeiro passo 

foi desenhar um círculo na face superior do suporte das pás (plano XZ), com 

diâmetro igual ao valor especificado na Tabela 3; 

 Utilizando-se a função Pull, o círculo referente à haste do impelidor foi 

estendido até superar a altura útil adotada (Hu) para o reator (y = 4.500 mm); 

 Utilizando-se como referência o plano XZ localizado na face superior do cubo 

(ainda aberta), utilizou-se a função Split Body para remover a parcela do eixo 

de rotação localizado acima da altura y = 4.500 mm; 

 Ao impelidor, foi atribuído o nome solid e ao cubo referente ao reator de 

floculação, foi atribuído o nome fluid, visando identificação por parte do Fluent 

no momento de configuração das simulações. 

 

4.3 Fase 1 – Análise de Sensibilidade 

 

Após a conclusão da construção virtual de todas as versões das geometrias de 

interesse para o estudo, iniciou-se a fase de análise de sensibilidade de alguns dos 

principais critérios adotados para as simulações de CFD. Deve-se destacar que o 

termo “Análise de Sensibilidade” se refere à sensibilidade do modelo de CFD frente 

às premissas adotadas para sua configuração (convergência e estabilização da 

solução, inflação da camada limite, entre outros).    

 



102 
 

4.3.1 Workbench 

 

Para a realização das simulações da Fase 1 foi criado um arquivo específico da 

ferramenta Workbench. Neste arquivo, foram criados todos os blocos de simulação 

referentes a esta fase com uso das ferramentas Fluent e Fluent (with Fluent Meshing). 

 

4.3.2 Roteiros para simulações da Fase 1 

 

Para as verificações da Fase 1 foram utilizadas ambas as configurações de 

impelidor selecionadas para esta pesquisa (PBT 45° e Hydrofoil). Para cada impelidor, 

foram selecionadas as geometrias correspondentes às relações DI/DR de 0,20 e 0,70 

(limites mínimo e máximo do intervalo selecionado, respectivamente). Para cada 

geometria, utilizou-se o roteiro apresentado na Tabela 4 para importação dos arquivos 

de geometria e criação das malhas no software Fluent (with Fluent Meshing). O roteiro 

em questão segue os nomes apresentados nas telas conforme estas apareceram no 

decorrer do processo de criação de malhas. 

 

Tabela 4 – Roteiro para criação das malhas das simulações da Fase 1.  
Item Descrição Ação e/ou valor adotado 

1 Fluent Meshing Launcher  

1.1 Double Precision Yes 

1.2 Display Mesh After Reading Yes 

1.3 Meshing Processes 6 

1.4 Solver Processes 6 

1.5 Solver GPUs per Machine 0 

2 Import geometry  

2.1 Workflow Watertight Geometry 

2.2 Units mm 

2.3 File name Nome do arquivo da geometria 

3 Add Local Sizing  

3.1 Name bodysize_1 

3.2 Growth rate 1,2 

3.3 Size Control Type Body Size 

3.4 Target Cell Size 50 mm 

3.5 Select By Label 

3.6 Body Impeller 
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Item Descrição Ação e/ou valor adotado 

3.7 Repair Sizing Body Yes 

4 Create Surface Mesh  

4.1 Minimum Size 4.882813 

4.2 Maximum Size 125 

4.3 Growth Rate 1,2 

4.4 Size Functions Curvature & Proximity 

4.5 Curvature Normal Angle 18 

4.6 Cells Per Gap 1 

4.7 Scope Proximity To Edges 

4.8 Advanced Options Yes 

4.9 Check Self-Intersection? Yes 

4.10 
Smooth Folded Faces/Repair Free Nodes 
Limit 

10 

4.11 Invoke Zone Separation by Angle? Auto 

4.12 Separation Angle 40 

4.13 Auto Assign Zone Types? Yes 

4.14 Invoke Quality Improve Yes 

4.15 Quality Improve Skewness Limit 0,8 

4.16 Quality Improve Max Angle 80 

4.17 Quality Improve Collapse Skewness Limit 0,95 

4.18 Auto Remesh to Remove Clustering? Auto 

5 Improve Surface Mesh  

5.1 Skewness 0,7 

6 Describe Geometry  

6.1 Geometry Type 
The geometry consists of both 
solid and fluid regions and/or 

voids 

6.2 
Will you cap openings and extract fluid 
regions? 

No 

6.3 
Change all fluid-fluid boundary types from 
wall to internal? 

No 

6.4 Do you need to apply Share Topology? Yes 

7 Apply Share Topology  

6.1 Gap 2,49991 

7 Update Boundaries  

7.1 Impeller Wall 

7.2 Top Wall 

8 Create Regions  

8.1 Estimated Number of Fluid Regions 1 
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Item Descrição Ação e/ou valor adotado 

9 Update Regions  

9.1 Fluid Fluid 

10 Add Boundary Layers  

10.1 Name aspect-ratio-1 

10.2 Offset Method Type aspect-ratio 

10.3 Number of Layers 3 

10.4 First Aspect Ratio 5 

10.5 Grow Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-regions 

10.7 Grow on only-walls 

10.8 Advanced options Yes 

10.9 Ignore Boundary Layers at Acute Angles Yes 

11 Generate the Volume Mesh  

11.1 Fill With Polyhedra 

11.2 Max Cell Length  155,133 

11.3 Mesh Solid Regions No 

11.4 Advanced Options Yes 

11.5 Invoke persistent renaming Yes 

11.6 Use Size Field Yes 

11.7 Polyhedral Mesh Feature Angle 30 

11.8 Quality Warning Limit 0,0 

11.9 Check Self Proximity No 

11.10 Global Boundary Layer Settings Yes 

11.11 Gap Factor 0,25 

11.12 Max Aspect Ratio 25 

11.13 Min Aspect Ratio 1 

11.14 Keep Firs Boundary Layer Height No 

11.15 Adjacent Attach Angle 80 

12 Improve Volume Mesh  

12.1 Cell Quality Limit 0,15 
 

A partir do roteiro padrão apresentado na Tabela 4, foram alteradas definições 

especificas na coluna “Ação e/ou valor adotado” conforme os objetivos da Fase 1. 

Após a conclusão da criação de cada malha, fez-se necessário configurar cada 

simulação com as premissas adotadas para esta pesquisa. Sendo assim, foi 

elaborado o roteiro de configuração de simulação apresentado na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Roteiro para configuração das simulações da Fase 1.     
Item Descrição Ação e/ou valor adotado 

1 General   

1.1 Pressure based Yes 

1.2 Velocity Formulation Absolute 

1.3 Time Transient 

1.4 Gravity Y (m/s2) = -9,81 

1.5 Units Angular velocity = rpm 

2 Models  

2.1 Viscous Yes 

2.2 Model k-omega (2 eqn) 

2.3 k-omega Model SST 

2.4 Options Production Limiter 

2.5 Model Constants Padrão 

3 Materials  

3.1 Fluid Water-liquid (20 °C) 

3.2 Solid Padrão 

4 Cell Zone Conditions  

4.1 Fluid Water liquid 

4.2 Boundary Conditions  

4.2.1 Impeller  

4.2.1.1 Wall Motion Moving Wall 

4.2.1.1 Motion 

Absolute 
Rotational 

Speed (rpm) = 80 
Rotation Axis Direction: Y = 1 

4.2.1.2 Shear Conditions No Slip 

4.2.1.3 Wall Roughness Standard 

4.2.2 Top  

4.2.2.1 Wall Motion Stationary Wall 

4.2.2.2 Shear Conditions Specified Shear (X/Y/Z = 0 pascal) 

4.2.2.3 Wall Roughness Standard 

5 Methods  

5.1 Pressure-Velocity Coupling Coupled 

5.2 Spatial Discretization  

5.3 Gradient Least Squares Cell Based 

5.4 Pressure Second Order 

5.5 Momentum  Second Order Upwind 

5.6 Turbulent Kinetic Energy Second Order Upwind 
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Item Descrição Ação e/ou valor adotado 

5.7 Specific Dissipation Rate Second Order Upwind 

5.8 Transient Formulation Second Order Implicit 

5.9 Warped-Face Gradient Correction Yes 

6 Monitors  

6.1 Residuals 1.10-5 (todos) 

7 Initialization  

7.1 Initialization Method Hybrid 

7.2 More Settings   

7.2.1 Reference Frame Absolute 

8 Run Calculation  

8.1 Time Advancement Fixed 

8.2 Method User-Specified 

8.3 Number of Time Steps 1800 

8.4 Time Step Size (s) 0,5 

8.5 Max Iterations/Time Step 20 

8.6 Reporting Interval 1 

8.7 Profile Update Interval 1 
 

Assim como no caso da criação das malhas, definições específicas apresentadas 

na coluna “Ação e/ou valor adotado” foram alteradas conforme o aspecto analisado. 

 

4.3.3 Critérios analisados 

 

No total, foram analisados 6 (seis) aspectos distintos relacionados à construção das 

malhas e das simulações de CFD, sendo estes:  

 Convergência e estabilização das simulações; 

 Inflação da camada limite; 

 Modelo de turbulência; 

 Camada limite turbulenta e valor de Y+; 

 Algoritmo para acoplamento velocidade e pressão; 

 Faixa de imprecisão para as simulações 

Nas seções a seguir são apresentadas as principais alterações nas configurações 

das simulações base (Tabela 4 e Tabela 5) para avaliação dos aspectos selecionados. 
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4.3.3.1 Convergência e estabilização das simulações 

 

Para a avaliação da convergência e estabilização das simulações, foram criados 4 

(quatro) blocos de simulação com o software Fluent (with Fluent Meshing), 2 (dois) 

para cada impelidor (relações DI/DR de 0,20 e 0,70). A construção das malhas nas 

geometrias em questão seguiu o procedimento descrito na Tabela 4 sem alteração. 

Para a configuração das simulações, o único valor alterado foi o item 8.3 da Tabela 5. 

Para esta etapa de análise de sensibilidade, o valor foi alterado para 7.200 para que 

o tempo de escoamento simulado resultante fosse 3.600 segundos (60 minutos). A 

partir dessas simulações, foram extraídos os relatórios de variação da integral 

volumétrica de ε em função do tempo de escoamento, analisados em planilhas do 

software Microsoft Excel®. 

 

4.3.3.2 Inflação da camada limite 

 

Para a análise de sensibilidade da inflação da camada limite na construção das 

malhas, foram criados 16 (dezesseis) blocos de simulação com o software Fluent (with 

Fluent Meshing), organizados de acordo com a Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Organização das simulações para análise de sensibilidade da inflação da 
camada limite. 
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Para construção das malhas de cada geometria, alterou-se apenas o valor do fator 

de inflação da camada limite no roteiro da Tabela 4 (item 10.3). Os demais itens desse 

roteiro e do roteiro da Tabela 5 não foram alterados. Para cada simulação, extraiu-se 

o valor da integral volumétrica de ε ao final de 900 segundos de simulação.  

 

4.3.3.3 Modelo de turbulência 

 

Para a análise de sensibilidade do modelo de turbulência aplicado na configuração 

das simulações, foram criados 16 (dezesseis) blocos de simulação com o software 

Fluent. Estes blocos de simulação foram conectados diretamente às malhas criadas 

com fator 10 de inflação da camada limite, criados para análise de sensibilidade da 

seção 4.3.3.2. As simulações para análise de sensibilidade do modelo de turbulência 

foram organizadas de acordo com a Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Organização das simulações para análise de sensibilidade do modelo de 
turbulência aplicado.  
 

Para a configuração das simulações com os diferentes modelos de turbulência, 

alterou-se a escolha do modelo no roteiro da Tabela 5 (Itens 2.2 e 2.3). Os demais 

itens desse roteiro e do roteiro da Tabela 4 não foram alterados. Novamente, ao final 
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de cada simulação foi extraído o valor da integral volumétrica de ε, valor utilizado para 

comparação entre os modelos verificados. 

 

4.3.3.4 Algoritmo para acoplamento velocidade e pressão 

 

Para a análise de sensibilidade do algoritmo para acoplamento velocidade e 

pressão foram criados 4 (quatro) blocos de simulação com o software Fluent. Estes 

blocos de simulação foram criados a partir dos blocos criados na seção 4.3.3.2 com o 

fator 10 de inflação da camada limite, aplicação do modelo de turbulência k-ω SST e 

substituição do algoritmo de acoplamento velocidade e pressão para SIMPLE, 

conforme organização apresentada na Figura 23. 

 

 

 

Figura 23 – Organização das simulações para análise de sensibilidade do algoritmo 
para acoplamento velocidade e pressão.  
 

Para a configuração das simulações com o algoritmo SIMPLE, alterou-se a escolha 

do algoritmo no roteiro da  Tabela 5 (Item 5.1). Os demais itens desse roteiro e do 

roteiro da Tabela 4 não foram alterados. 

 

4.3.3.5 Camada limite turbulenta e valor de Y+ 

 

A análise de sensibilidade do valor de Y+ foi realizada a partir dos blocos de 

simulação criados conforme seção 4.3.3.4 com o algoritmo SIMPLE. A partir dessas 

simulações foram extraídos e analisados os valores de Y+. 
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4.3.3.6 Faixa de imprecisão das simulações 

 

Para verificação da faixa de imprecisão das simulações, realizou-se uma simulação 

com a licença completa do Fluent. Esta simulação foi realizada no sistema de 

computação de alto desempenho (High Performance Computing – HPC) à distância 

da empresa Salbacore Computing®, cuja sede está localizada em Orlando (Florida - 

EUA). Neste sistema, foram alocados 8 (oito) nodes em paralelo, cada um com 24 

(vinte e quatro) cores, totalizando 192 cores operando em paralelo durante a 

simulação. Cada core possui um total de 5,33 GB de memória RAM, de forma que a 

configuração selecionada proporcionou um total de 1.023 TB de memória RAM 

(aproximadamente 32 vezes mais memória que a computador pessoal utilizado para 

as demais simulações).   

Para esta simulação foi selecionado apenas o impelidor Hydrofoil com a relação 

DI/DR = 0,70. A criação da malha seguiu o roteiro apresentado na Tabela 4, sendo 

alterados apenas os Itens 3.4 (Target Cell Size) e 10.3 (Number of Layers). Para o 

primeiro item, retirou-se a imposição de 50 mm, sendo usado do valor automático 

calculado pelo Fluent (with Fluent Meshing). Já no Item 10.3, alterou-se o valor de 3 

para 20. 

A configuração da simulação seguiu o roteiro apresentado na Tabela 5, sendo 

alterados os Itens 2.2 (Models), 2.3 (k-omega Model), 8.3 (Number of Time Steps) e 

8.4 (Time Step Size). Os Itens 2.2 e 2.3 foram alterados para selecionar o modelo de 

turbulência RSM (Reynolds Stress Model). O Item 8.3 foi alterado para 4800 e o Item 

8.4 para 0,025 segundos, de modo que o tempo de escoamento simulado foi de 120 

segundos. A partir dessa simulação, foi extraído um relatório de variação da integral 

volumétrica de ε em função do tempo de escoamento, analisado em planilha do 

software Microsoft Excel® para definição da faixa de erro a ser atribuída às simulações 

da Fase 2. 

 

4.4 Fase 2 – Simulações e Análise dos Resultados 

 

Após a análise de sensibilidade dos principais critérios de simulação (Fase 1), deu-

se início à Fase 2 desta pesquisa. Nesta fase, foram criados blocos de simulação 

conforme a organização apresentada na Figura 24. 
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Figura 24 – Organização das simulações para a Fase 2.  
 

A construção de cada malha seguiu novamente o roteiro apresentado na Tabela 4, 

aplicando-se um fator de 10 no Item 10.3. Os demais itens de construção de malha 

não foram alterados para as simulações da Fase 2. 

Para a configuração de cada simulação, seguiu-se novamente o roteiro 

apresentado na Tabela 5, com alteração do valor da rotação do Item 4.2.1.1. A rotação 

de cada simulação foi determinada utilizando-se a Equação 13 e a Equação 21. A 

primeira equação foi utilizada para determinar o valor da potência a ser introduzida no 

reator de floculação em função do valor de GMP. Considerou-se o fluido como água 

limpa a 20 °C e, portanto, os valores de 998,2 kg/m³ e 0,001003 N.s/m² para a massa 

específica e viscosidade dinâmica, respectivamente. Uma vez determinada a potência 

necessária para cada valor de GMP, utilizou-se a Equação 21 para determinar a 

rotação necessária para cada tipo de impelidor e para cada relação DI/DR. O valor do 

diâmetro do impelidor para relação DI/DR foi extraído da Tabela 3. Já para os valores 

do Número de Potência de cada impelidor, foram usados os valores de 1,20 para o 
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impelidor PBT 45° e 0,20 para o impelidor do Hydrofoil, de acordo com o intervalo 

apresentado na Tabela 2. Após a conclusão das simulações, os resultados de 

interesse foram extraídos de cada bloco.  

 

4.4.1 Análise estatística simplificada 

 

A análise estatística simplificada foi realizada com os dados de desvio absoluto 

calculado entre os valores de GMC e GMP para cada simulação da Fase 2 (módulo da 

diferença entre GMP e GMC). A primeira verificação realizada foi ajustar um modelo de 

regressão linear para os desvios absolutos calculados e os valores de GMP de ambos 

os impelidores. A próxima etapa foi verificar a influência da relação DI/DR na magnitude 

dos desvios entre GMC e GMP. Para esta verificação foram criados gráficos de 

dispersão com os valores dos desvios absolutos no eixo y e os valores das relações 

DI/DR no eixo x para cada valor de GMP com os resultados de ambos os impelidores 

em conjunto. Todas as verificações desta etapa foram realizadas com o software 

Minitab19®. 

 

4.4.2 Diâmetro estável, resistência e dimensão fractal teórica 

 

Após a conclusão das simulações, foram extraídos os valores da integral 

volumétrica de ε de cada bloco de simulação da Fase 2. Estes resultados foram então 

aplicados nas equações do modelo Li et al. (2007), apresentadas previamente na 

seção 3.2.7.3. A Equação 18 foi utilizada para estimar o diâmetro máximo estável de 

flocos teóricos em cada simulação. Utilizou-se o valor de γ (coeficiente de resistência 

do floco) recomendado pelos autores do modelo (0,5). Sendo assim, objetivou-se 

simular a formação de flocos similares aos avaliados na confecção do modelo, ou 

seja, flocos a partir de uma suspensão de caulinita coagulada com sulfato de alumínio, 

no mecanismo de coagulação do tipo neutralização de carga.  

Uma vez obtido os diâmetros máximos estáveis, aplicou-se a Equação 19 para 

estimar a resistência dos flocos em questão, utilizando-se a integral volumétrica de ε 

obtido nas simulações de CFD. A  Equação 20 foi utilizada para estimar a dimensão 

fractal D2 teórica dos flocos estáveis com base na resistência determinada 

previamente pela Equação 19. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados obtidos após a realização 

de todas as fases da etapa experimental. Inicialmente, são apresentadas as 

geometrias criadas para execução das simulações das Fases 1 e 2, indicando as 

principais características de cada uma. Em seguida, são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos nas simulações da Fase 1, de forma a justificar as premissas 

adotadas para as simulações da Fase 2, cujos resultados são discutidos em seguida. 
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5.1 Fase 0 – Geometrias e Processo 

 

5.1.1 Geometrias 

 

A primeira etapa experimental (em ambiente virtual) realizada nesta pesquisa foi 

definir e criar as geometrias utilizadas nas simulações. Todas as geometrias utilizadas 

foram criadas de acordo com a metodologia detalhada previamente na seção 4.2. A 

Figura 25 apresenta a compilação de vistas isométricas de todas as geometrias 

construídas para o impelidor PBT 45°. Já a Figura 26 apresenta a compilação de vistas 

isométricas de todas as geometrias construídas para o impelidor Hydrofoil. Em ambas 

as figuras citadas, é apresentado o reator de floculação virtual com seu respectivo 

impelidor. 
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Figura 25 – Vistas isométricas do reator de floculação virtual com o impelidor do tipo PBT 45° (relações DI/DR de 0,20; 0,30; 0,40; 
0,45; 0,50; 0,60; 0,70 da parte superior esquerda para a parte inferior direita, respectivamente). 
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Figura 26 – Vistas isométricas do reator de floculação virtual com o impelidor do tipo Hydrofoil (relações DI/DR de 0,20; 0,30; 0,40; 
0,45; 0,50; 0,60; 0,70 da parte superior esquerda para a parte inferior direita, respectivamente). 
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As geometrias apresentadas na Figura 25 e na Figura 26 foram elaboradas com 

base nas dimensões determinadas previamente na Tabela 3. Estas dimensões, por 

sua vez, foram determinadas a partir das relações ótimas aplicadas em projetos de 

reatores de floculação para tratamento de águas de abastecimento, compiladas na 

Tabela 2. 

É importante ressaltar que, propositalmente, foram criadas 2 (duas) geometrias 

com relações DI/DR fora do intervalo recomendado na Tabela 2 (intervalo de 0,30 a 

0,60). Sendo assim, as geometrias criadas com relações de 0,20 e 0,70 encontram-

se fora do intervalo recomendado e imediatamente acima e abaixo dos limites máximo 

e mínimo recomendados, respectivamente. A utilização destas geometrias teve como 

objetivo verificar os resultados obtidos em cenários propositalmente em desacordo 

com as boas práticas de projeto recomendadas.  

Um ponto relevante no processo de criação das geometrias foi a definição da 

representação dos impelidores. Em geral, detalhes construtivos de impelidores 

utilizados em misturadores mecanizados de eixo vertical são patenteados e 

considerados segredo industrial. Sendo assim, os impelidores selecionados para 

compor esta pesquisa foram criados a partir de observação visual de catálogos 

comerciais e desenhos esquemáticos disponíveis em referências da literatura (AICHE, 

2019; CRITTENDEN et al., 2012; JIROUT; RIEGER, 2011; ÖZCAN-TAŞKIN; WEI, 

2003; VON ESSEN et al., 1994; WU; PULLUM, 2000). A Figura 27 apresenta, como 

exemplo, vistas isométricas dos impelidores PBT 45° e Hydrofoil criados com a 

relação DI/DR = 0,45.  

 

 

Figura 27 – Vistas isométricas dos impelidores PBT 45° (à esquerda) e Hydrofoil (à 
direita) com relação DI/DR = 0,45. Fonte: Autor (2021). 
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Naturalmente, desenhos patenteados apresentam especificidades que foram 

simplificadas nas geometrias criadas. Por exemplo, comparando-se a representação 

do impelidor PBT 45° da Figura 27, com a imagem apresentada previamente na Figura 

5, notam-se algumas simplificações. Uma delas é a simplificação do dispositivo de 

fixação da lâmina do impelidor ao suporte no qual está conectado o eixo de rotação. 

Observa-se na imagem de catálogo apresentada na Figura 5 que a fixação da lâmina 

pode ser consideravelmente mais detalhada. Tais constatações se aplicam também 

ao chanfro adicionado às lâminas de todos os impelidores (50 mm), assim como outros 

detalhes construtivos usualmente especificados por fabricantes de equipamentos 

(diâmetro do eixo de rotação, diâmetro do suporte das lâminas, espessura da chapa, 

entre outros).  

No caso do impelidor Hydrofoil, considerado um dos mais modernos no mercado, 

um aspecto relevante é a curvatura das lâminas. De acordo com a AICHE (2019), as 

lâminas de impelidores do tipo Hydrofoil podem apresentar um ângulo de ataque 

variando entre 15 e 25° na ponta. Outras referências citam que usualmente são 

aplicados valores de 22° ou 22,5°, próximos ao limite superior do intervalo em questão 

(JIROUT; RIEGER, 2011; VON ESSEN et al., 1994). Conforme descrito previamente 

na Tabela 3, o ângulo de ataque selecionado foi de 22,5°, similar às referências 

encontradas. Entretanto, é razoável esperar que diferentes ângulos de ataque, ainda 

que dentro do intervalo recomendado, possam produzir resultados diferentes dos 

obtidos nesta pesquisa. 

Ainda no que tange à construção do impelidor do tipo Hydrofoil, nota-se que a 

imagem apresentada na Figura 27 destoa, de certa forma, da previamente 

apresentada na Figura 5. Isto porque, durante a construção da representação virtual 

do impelidor do tipo Hydrofoil, foi possível obter informações mais consistentes do 

modelo LIGHTNIN, utilizadas para definição das dimensões da Tabela 3. Este modelo 

de impelidor Hydrofoil é consideravelmente citado na literatura especializada, inclusive 

em estudos de floculação e simulações de CFD de reatores de mistura (COUFORT et 

al., 2008; JIROUT; RIEGER, 2011; LANE, 2015; PENGFEI; JUN, 2015; WOOD et al., 

2018; WU; PULLUM, 2000). A Figura 28 apresenta 2 (duas) imagens de impelidores 

do tipo Hydrofoil, modelo LIGHTNIN (série A310). 
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Figura 28 – Impelidor do tipo Hydrofoil, modelo LIGHTNIN (série A310).  
Fonte: Adaptado de SPXFLOW (2021) e MIXING (2021). 

 
 Conforme pode ser observado, a representação virtual do impelidor do tipo 

Hydrofoil criada para esta pesquisa se assemelha à configuração do tipo LIGHTNIN, 

e não à configuração apresentada na Figura 5. Ou seja, mesmo dentro do grupo de 

impelidores denominados Hydrofoil, ainda assim podem ser encontradas 

configurações consideravelmente distintas. E é razoável esperar que os resultados 

variem em função da configuração (mesmo que sejam impelidores Hydrofoil), 

conforme indica o estudo de Pengfei e Jun (2015).  

Por fim, um aspecto que deve ser destacado na construção das geometrias é a 

ausência de uma verificação estrutural destas. Por exemplo, não foi verificado se para 

as geometrias com relações DI/DR elevadas, o diâmetro do eixo de rotação era 

adequado do ponto de vista de esforço mecânico. A abordagem aplicada na 

construção das geometrias foi adotar um valor único com base em catálogos de 

fornecedores e manter tal valor constante em todas as geometrias. Desta forma, 

objetivou-se limitar as variáveis entre as geometrias para: tipo do impelidor e relação 

DI/DR. De qualquer forma, compreende-se o possível impacto de tais premissas, de 

forma que a utilização de desenhos oficiais é uma das sugestões de trabalhos futuros 

que podem ser realizados (seção 7). 

 

5.1.2 Qualidade das malhas 

 

Uma vez construídas as geometrias de interesse, deu-se prosseguimento com a 

criação de suas respectivas malhas volumétricas, tomando como base o 

procedimento detalhado na Tabela 4. Entretanto, conforme citado previamente, um 

dos aspectos analisados na Fase 1 foi a influência da inflação da camada limite 

durante o processo de construção das malhas volumétricas. Conforme será 
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apresentado com mais detalhes na seção 5.2.4, a variação do fator de inflação da 

camada limite influenciou diretamente no número de células de cada malha. Sendo 

assim, para efeitos de verificação da qualidade da malha, foram analisadas apenas 

as malhas volumétricas finais, ou seja, após todas as considerações da etapa de 

análise de sensibilidade (Fase 1). Estas foram as malhas utilizadas nas simulações 

da Fase 2 e, portanto, a partir das quais os principais resultados analisados foram 

extraídos. O tamanho das malhas e seus respectivos referenciais de qualidade são 

apresentados na Tabela 6 e na Tabela 7, respectivamente, para os impelidores PBT 

45° e Hydrofoil. 

 

Tabela 6 – Tamanho e qualidade das malhas finais criadas para as geometrias com 
o impelidor PBT 45°. 

Aspecto 
Relação DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Células 275.224 321.945 370.645 372.595 401.126 457.701 448.148 

Minimum 
orthogonal 

quality 
0,15 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Maximum 
aspect ratio 

58 60 65 59 59 72 59 

 

Tabela 7 – Tamanho e qualidade das malhas finais criadas para as geometrias com 
o impelidor Hydrofoil. 

Aspecto 
Relação DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Células 283.884 288.322 346.649 314.117 336.530 369.030 423.578 

Minimum 
orthogonal 

quality 
0,15 0,16 0,15 0,18 0,17 0,15 0,15 

Maximum 
aspect 
ratio 

56 48 54 76 46 60 103 

 

O primeiro aspecto que se observa é que o procedimento utilizado para criação das 

malhas permitiu que estas não superassem 512.000 células. Conforme citado 

previamente, a licença acadêmica para uso do Fluent não permite a criação de malhas 

que superem esse valor limite. Esta limitação é novamente discutida durante a 

apresentação dos resultados da Fase 1. 
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Já em termos de qualidade, é possível observar que as malhas volumétricas 

criadas se mantiveram razoavelmente próximas aos referenciais de qualidade 

destacados previamente na seção 3.5.3.2. Em geral, as malhas criadas nesta 

pesquisa apresentaram valores de minimum orthogonal quality iguais ou superiores a 

0,15, valor 50% acima do ideal recomendado. Além disso, a opção de aspect ratio 

também foi adequada, tendo em vista que praticamente todas as malhas 

apresentaram valores próximos ou inferiores a 100 (valor ideal) e sempre menores 

que 200. Por fim, todas as malhas foram criadas com a opção de improve surface 

mesh, de modo a restringir o valor de skewness máxima entre 0,7 e 0,8. Em alguns 

casos, após o acionamento da função apply share topology, houve um aumento do 

valor de skewness máximo. Entretanto, em nenhum momento o valor máximo 

tolerável de 0,98 foi superado e, conforme citado anteriormente, as malhas 

volumétricas finais apresentaram métricas de qualidade próxima aos valores 

referenciais recomendados (ANSYS, 2021). Desta forma, os resultados apresentados 

nesta seção indicam que, mesmo com as limitações impostas pela licença acadêmica 

do pacote Ansys, foi possível criar malhas razoavelmente de acordo com os 

referenciais de qualidade previamente citados e, portanto, adequadas para uso nas 

simulações pretendidas nesta pesquisa. A Figura 29 e a Figura 30, respectivamente, 

apresentam visualizações das malhas volumétricas criadas para os impelidores PBT 

45° e Hydrofoil (relação DI/DR = 0,45). 

 

 

Figura 29 – Visualização da malha volumétrica criada para o impelidor PBT 45°, 
relação DI/DR = 0,45. 
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Figura 30 – Visualização da malha volumétrica criada para o impelidor Hydrofoil, 
relação DI/DR = 0,45. 
 

5.1.3 Processo 

 

Após a definição das geometrias, foram determinadas as rotações de cada 

impelidor (e cada relação DI/DR) para cada um dos valores de GMP selecionados. O 

cálculo do valor de cada rotação foi realizado utilizando-se a Equação 14 e a Equação 

21. A primeira equação foi utilizada para determinar o valor da potência a ser 

introduzida no reator de floculação em função do valor de GMP. Conforme descrito 

previamente, considerou-se o fluido como água limpa a 20 °C e, portanto, os valores 

de 998,2 kg/m³ e 0,001003 N.s/m² para a massa específica e viscosidade dinâmica, 

respectivamente. Uma vez determinada a potência necessária para cada valor de 

GMP, utilizou-se a Equação 21 para determinar a rotação necessária para cada tipo de 

impelidor e para cada relação DI/DR. O valor do diâmetro do impelidor para relação 

DI/DR foi extraído da Tabela 3. Já para os valores do Número de Potência de cada 

impelidor, foram usados os valores de 1,20 para o impelidor PBT 45° e 0,20 para o 

impelidor do Hydrofoil, de acordo com o intervalo apresentado na Tabela 2. As 

rotações (em rpm) determinadas para o impelidor PBT 45°, por relação DI/DR e valor 

de GMP são apresentadas na Tabela 8. Os valores para o impelidor Hydrofoil são 

apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 8 – Rotação para as simulações da Fase 2 com o impelidor PBT 45° em função 
da relação DI/DR e do valor de GMP (expressa em rotações por minuto – rpm) 

GMP (s-1) 
Relação DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

20 17,2 8,8 5,3 4,4 3,7 2,7 2,1 

30 22,5 11,5 6,9 5,8 4,8 3,6 2,8 

40 27,3 13,9 8,3 7,0 5,8 4,3 3,4 

50 31,7 16,1 9,6 8,1 6,7 5,0 3,9 

60 35,7 18,2 10,9 9,1 7,6 5,6 4,4 

70 39,6 20,2 12,1 10,1 8,4 6,2 4,8 

80 43,3 22,1 13,2 11,1 9,2 6,8 5,3 

 

Tabela 9 – Rotações para simulações da Fase 2 com o impelidor Hydrofoil em função 
da relação DI/DR e do valor de GMP (expressa em rotações por minuto – rpm). 

GMP (s-1) 
Relação DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

20 31,2 15,9 9,5 8,0 6,6 4,9 3,8 

30 40,9 20,8 12,4 10,5 8,7 6,4 5,0 

40 49,6 25,2 15,1 12,6 10,5 7,8 6,1 

50 57,5 29,3 17,5 14,7 12,2 9,0 7,0 

60 64,9 33,1 19,7 16,6 13,7 10,2 7,9 

70 71,9 36,6 21,9 18,3 15,2 11,3 8,8 

80 78,6 40,0 23,9 20,1 16,6 12,3 9,6 

 

Observa-se que, para um mesmo valor de GMP, o valor da rotação para o impelidor 

PBT 45° é substancialmente menor do que para o impelidor Hydrofoil. Tendo em vista 

que os diâmetros são os mesmos para ambos os tipos de impelidores para cada 

relação DI/DR, a variável que explica tal comportamento é o Número de Potência. Pela 

estrutura da Equação 21, um valor elevado de NP resulta em um baixo valor de rotação 

para uma mesma potência a ser introduzida. Sendo assim, como para o impelidor 

Hydrofoil o valor de NP foi 0,20, as rotações apresentadas na Tabela 9 são superiores 

às rotações apresentadas na Tabela 8. Os valores de rotação apresentados foram 

então utilizados no desenvolvimento das simulações da Fase 2.  
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5.2 Fase 1 – Análise de Sensibilidade 

 

5.2.1 Definição das geometrias para análise de sensibilidade 

 

Conforme citado previamente, o estudo avaliou relações DI/DR que variaram entre 

o intervalo de 0,20 a 0,70. Para desenvolvimento desta Fase 1, todas as verificações 

foram realizadas utilizando as geometrias desenvolvidas para as relações DI/DR de 

0,20 e 0,70 de cada um dos impelidores (extremos do intervalo selecionado). Esta 

premissa teve como objetivo realizar as verificações da fase de análise de 

sensibilidade com as geometrias do extremo do intervalo estudado.  

 

5.2.2 Definição da rotação para análise de sensibilidade 

 

A primeira etapa realizada nesta fase foi determinar a rotação padrão a ser utilizada 

para as simulações da análise de sensibilidade. Conforme apresentado previamente 

na seção 5.1.3, foi determinado um valor diferente de rotação para cada tipo de 

impelidor, relação DI/DR e GMP. Tendo em vista realizar a análise de sensibilidade com 

uma rotação conservadora (porém dentro do contexto do processo a ser simulado), 

selecionou-se um valor próximo à rotação máxima calculada para qualquer um dos 

impelidores. De acordo com os resultados da Tabela 8 e da Tabela 9, a maior rotação 

calculada foi de 78,6 rpm para o impelidor Hydrofoil, relação DI/DR de 0,20 e GMP de 

80 s-1. Portanto, para execução de todas as simulações da Fase 1 adotou-se como 

rotação padrão o valor de 80 rpm. A Figura 31 apresenta, para efeitos de 

comparação, a distribuição das rotações calculadas na seção 5.1.3. 
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Figura 31 – Distribuição de frequência relativa e acumulada de todas as rotações 
calculadas para a Fase 2. 
 

Conforme é possível observar, aproximadamente 90% das rotações calculadas 

estão abaixo de 40 rpm (o percentil 90% calculado foi de 36,9 rpm). Ou seja, a rotação 

padrão adotada (80 rpm) é praticamente o dobro de 90% das rotações determinadas 

para as simulações da Fase 2.  

Além disso, levou-se em consideração também o fato de o procedimento 

experimental prever variação na relação DI/DR dos impelidores selecionados. 

Conforme resultados da seção 5.1.3, o aumento da relação DI/DR leva a uma 

diminuição da rotação calculada (consequência direta da estrutura da Equação 21). 

Por exemplo, para a relação DI/DR de 0,70 (limite superior do intervalo), foram 

estimadas rotações máximas de 5,3 rpm e 9,6 rpm para os impelidores PBT 45° e 

Hydrofoil, respectivamente. A rotação padrão adotada de 80 rpm é 15 vezes superior 

à rotação de 5,3 rpm (PBT 45°) e aproximadamente 8 vezes superior à rotação de 9,6 

rpm (Hydrofoil). Portanto, considerou-se a rotação padrão adotada para as simulações 

da Fase 1 como adequada, sendo superior a todas as rotações inicialmente previstas 

para a Fase 2, sendo inclusive consideravelmente conservadora para as maiores 

relações DI/DR. 
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5.2.3 Convergência e estabilização das simulações 

 

5.2.3.1 Residuais 

 

Previamente à análise de sensibilidade dos aspectos de simulação selecionados 

para a Fase 1, fez-se necessário estipular os critérios de convergência. Conforme 

descrito na seção 4, foi adotado o valor de 1.10-5 para os residuais das equações 

modeladas em todas as simulações, coincidindo com premissas adotadas em estudos 

similares (BRIDGEMAN; JEFFERSON; PARSONS, 2010; HE et al., 2018, 2019). 

Entretanto, não foi identificado na literatura um padrão único a ser adotado para os 

residuais normalizados. Por exemplo, Tamburini et al. (2019, 2021) consideraram 

convergência de suas simulações com residuais iguais ou inferiores a 1.10-6. Já 

Oliveira e Donadel (2019) e Patil et al. (2018) consideraram convergência de suas 

simulações com residuais iguais ou próximos a 1.10-4, ou seja, um referencial menos 

conservador. Sendo assim, considerando as limitações dos recursos computacionais 

disponíveis para execução das simulações pretendidas e as referências citadas, 

admitiu-se como razoável a adoção de um critério de convergência para os 

residuais normalizados de 1.10-5. Destaca-se, inclusive, que o valor padrão do 

Fluent é de 1.10-3, de forma que a adoção de um critério de 1.10-5 indica um equilíbrio 

entre precisão dos resultados e recursos computacionais (ANSYS, 2021). 

 

5.2.3.2 Tempo de escoamento simulado 

 

Entretanto, a simples adoção de um critério conservador para os residuais 

normalizados não é garantia de convergência de uma simulação. Em geral, é 

considerada uma boa prática de simulação eleger uma variável de interesse para o 

estudo e acompanhar o valor desta ao longo das iterações. A estabilização do 

resultado desta variável em um patamar aceitável, em conjunto com residuais 

normalizados próximos ao critério estabelecido, possibilitam considerar uma 

simulação convergida ou satisfatoriamente estabilizada (ANSYS, 2021; KARPINSKA; 

BRIDGEMAN, 2017). Sendo assim, foram realizadas simulações iniciais com o 

propósito de identificar um patamar de estabilização adequado. Estas simulações 

foram realizadas com ambos os impelidores com as relações DI/DR de 0,20 e 0,70, 

utilizando malhas com as condições padrão de geração do Fluent conforme 
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procedimentos descritos na seção 4.3.2. Em termos de variável de interesse, verificou-

se o comportamento da integral volumétrica de ε, tendo em vista sua relevância para 

o estudo proposto. A Figura 32 e a Figura 33 apresentam os resultados obtidos para 

as relações DI/DR de 0,20 e 0,70, respectivamente. 

 

 

Figura 32 – Variação do valor da integral volumétrica de ε (m²/s³) em função do tempo 
de escoamento simulado – Relação DI/DR = 0,20. 
 

 

Figura 33 – Variação do valor da integral volumétrica de ε (m²/s³) em função do tempo 
de escoamento simulado – Relação DI/DR = 0,70. 
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É possível observar na Figura 32 que para ambos os impelidores, um patamar de 

estabilização do valor da integral volumétrica de ε é obtido com aproximadamente 300 

(trezentos) segundos de tempo de escoamento simulado. Uma vez atingido o patamar 

de estabilização, não há indícios de tendências de aumento ou diminuição do valor da 

integral volumétrica de ε até o fim das simulações realizadas (3600 segundos). Nota-

se certa oscilação numérica nos resultados ao ser atingido o patamar de estabilização, 

porém dentro de uma faixa que se mantém ao longo do período total de simulação. 

Outra observação interessante é que para a mesma rotação e mesma relação DI/DR, 

o patamar estabilizado da integral volumétrica de ε foi distinto entre os impelidores, 

ressaltando a diferença de desempenho entre eles (aspecto que será citado no 

decorrer da apresentação dos resultados da Fase 2).  

A Figura 33 demonstra um comportamento similar ao apresentado na Figura 32, 

porém com o patamar de estabilização sendo atingido mais rapidamente. Nota-se 

também que mesmo sendo atingido o patamar de estabilização, a oscilação numérica 

dos resultados se mostra mais intensa. Entende-se que ambas as observações 

constatadas sejam consequência do aumento do diâmetro do impelidor (e 

consequentemente da relação DI/DR). O aumento da relação DI/DR para uma mesma 

rotação (80 rpm), leva a um aumento do Número de Reynolds e espera-se que a 

intensidade de mistura seja maior no interior do reator. Neste contexto, é razoável 

esperar que a estabilização ocorra mais rapidamente (antes dos 300 segundos citados 

previamente), mas a oscilação dos resultados no patamar seja mais proeminente, uma 

vez que a intensidade de turbulência é maior. 

Complementarmente, foi realizada a conversão do valor da integral volumétrica de 

ε para GMC de acordo com a metodologia apresentada na seção 4.4. A Figura 34 e a  

Figura 35 apresentam a variação do valor de GMC para as simulações mencionadas.  
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Figura 34 – Variação do valor de GMC em função do tempo de escoamento simulado 
– Relação DI/DR = 0,20. 
 

 

Figura 35 – Variação do valor de GMC em função do tempo de escoamento simulado 
– Relação DI/DR = 0,70.  
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se mostram mais uniformes para ambos os impelidores. Isto se dá em função do nível 

de precisão adotado para expressão de GMC (sem casas decimais). Portanto, a 

variação do valor de ε ao longo do tempo de escoamento identificada previamente 

para a relação DI/DR de 0,20 não é suficiente para que haja uma variação da 

magnitude de GMC (sem casas decimais) após o patamar de estabilização. No caso 

da relação DI/DR de 0,70, a oscilação da integral volumétrica de ε é intensa o suficiente 

para que os valores convertidos a GMC apresentem oscilação. Para efeitos de 

quantificação das oscilações dos valores de ε e GMC após o patamar de estabilização 

identificado visualmente (300 segundos), foram elaboradas as análises descritivas 

básicas apresentadas na Tabela 10 e na Tabela 11, respectivamente. 

 

Tabela 10 – Análise descritiva dos dados da integral volumétrica de ε após 300 
segundos (tempo de escoamento). 

Descrição 
PBT 45° Hydrofoil PBT 45° Hydrofoil 

DI/DR = 0,20 DI/DR = 0,70 

Mínimo 0,00439 0,00516 1,44349 1,60525 

Máximo 0,00451 0,00524 1,49140 1,69379 

Média 0,00443 0,00518 1,46358 1,64361 

Mediana 0,00443 0,00518 1,46300 1,64128 

Desvio padrão 0,00002 0,00001 0,00750 0,01934 

Coeficiente de variação (%) 0,47% 0,23% 0,51% 1,18% 

 

Tabela 11 – Análise descritiva dos dados de GMC após 300 segundos (tempo de 
escoamento). 

Descrição 
PBT 45° Hydrofoil PBT 45° Hydrofoil 

DI/DR = 0,20 DI/DR = 0,70 

Mínimo 67 72 1.199 1.264 

Máximo 67 73 1.219 1.299 

Média 67 73 1.208 1.280 

Mediana 67 72 1.207 1.279 

Desvio padrão - 0,12 3,11 7,52 

Coeficiente de variação (%) - 0,17% 0,26% 0,59% 
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Conforme pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 10, o 

coeficiente de variação dos valores da integral volumétrica de ε após o patamar de 

estabilização é inferior a 1% para 3 das simulações realizadas. Apenas para o caso 

do impelidor Hydrofoil com a relação DI/DR = 0,70 o coeficiente de variação foi superior 

a 1% (aproximadamente 1,18%), valor ainda consideravelmente baixo. 

Comportamento similar foi observado nos resultados apresentados na Tabela 11. 

Novamente, o coeficiente de variação do valor de GMC foi consideravelmente baixo. 

Neste caso, inferior a 1% para todas as simulações realizadas.  

Ou seja, esta análise permitiu concluir que, após o patamar de estabilização 

visualmente identificado de 300 segundos, não há variação significativa do valor da 

integral volumétrica de ε ou deste valor convertido a GMC (principais variáveis de 

interesse para esta pesquisa). Porém, para padronização de resultados, todas as 

simulações realizadas nas demais fases desta pesquisa consideraram os valores das 

variáveis de interesse obtidas após concluída as simulações com 900 (novecentos) 

segundos de tempo de escoamento, proporcionando um fator de segurança de 3, em 

relação ao patamar de estabilização identificado. 

   

5.2.4 Inflação da camada limite 

 

Uma vez definido o critério de convergência para as simulações, analisou-se o 

efeito da inflação da camada limite nas simulações. Conforme descrito previamente 

na seção 4, foram adotados 4 (quatro) cenários de inflação da camada limite nas 

paredes das geometrias, sendo estes: 3, 5, 7 e 10 camadas. A Tabela 12 apresenta 

os resultados obtidos para cada cenário de inflação da camada limite. É apresentado 

o desvio (e) entre a solução refinada (f2) e a solução grosseira (f1), conforme descrito 

na seção 3.5.3.3., tomando como cenário base o valor da integral volumétrica ε com 

a inflação da camada limite padrão do Fluent (3 camadas).  

O que se nota é que praticamente não foi constatada diferença significativa entre 

os valores de ε obtidos com aumento do fator de inflação da camada limite. Entende-

se que a variação constatada foi decorrente do aumento do número de células da 

malha devido à variação do fator de inflação da camada limite. 
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Tabela 12 – Valor da integral volumétrica de ε (m²/s³) e desvio em função da inflação 
da camada limite aplicada na construção das malhas. 

Impelidor 
Fator 3 Fator 5 Fator 7 Fator 10 

ε 
(m²/s³) 

ε 
(m²/s³) 

e3,5 
(%) 

ε 
(m²/s³) 

e3,7 

(%) 
ε 

(m²/s³) 
e3,10 
(%) 

Relação DI/DR – 0,20 

PBT 45° 0,00444 0,00442 0,37 0,00443 0,11 0,00442 0,49 

Hydrofoil 0,00518 0,00520 0,24 0,00519 0,07 0,00518 0,01 

Relação DI/DR – 0,70 

PBT 45° 1,45352 1,46981 1,11 1,50196 3,23 1,47386 1,38 

Hydrofoil 1,62126 1,65020 1,75 1,66582 2,67 1,64348 1,35 

 

Indiretamente, ao elevar a inflação da camada limite, elevou-se também o número 

de células dentro da malha. Desta forma, foi realizada a análise do Índice de 

Convergência de Malha (ICM), descrito na seção 3.5.3.3, para identificar a influência 

deste refinamento nas simulações. A Tabela 13 apresenta os resultados do ICM para 

o impelidor PBT 45° (relações DI/DR de 0,20 e 0,70). A Tabela 14 apresenta análise 

similar para o impelidor Hydrofoil. 

 

Tabela 13 – Análise do Índice de Convergência de Malha (ICM) em função do 
processo de inflação da camada limite – impelidor PBT 45°. 

Malha 
hn e r p ICM 

células % - - % 

Relação DI/DR – 0,20 

3 camadas 220.497 - - - - 

5 camadas 241.356 0,37 1,09 2 2,33 

7 camadas 257.574 0,11 1,17 2 0,38 

10 camadas 277.836 0,49 1,26 2 1,04 

Relação DI/DR – 0,70 

3 camadas 328.456     

5 camadas 370.058 1,11 1,13 2 5,14 

7 camadas 404.327 3,23 1,23 2 7,82 

10 camadas 448.150 1,38 1,36 2 2,00 
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Tabela 14 – Análise do Índice de Convergência de Malha (ICM) em função do 
processo de inflação da camada limite – impelidor Hydrofoil. 

Malha 
hn e r P ICM 

células % - - % 

Relação DI/DR – 0,20 

3 camadas 220.106     

5 camadas 243.215 0,24 1,10 2 1,33 

7 camadas 261.450 0,07 1,19 2 0,22 

10 camadas 283.884 0,01 1,29 2 0,01 

Relação DI/DR – 0,70 

3 camadas 310.962 - - - - 

5 camadas 350.301 1,75 1,13 2 8,15 

7 camadas 382.250 2,67 1,23 2 6,54 

10 camadas 423.578 1,35 1,36 2 1,98 

 

Os resultados da análise de ICM indicaram que o processo de refinamento da 

malha (por meio da inflação da camada limite) beneficiou a convergência dos valores 

da variável de interesse. Conforme sugerido na literatura, o processo de refinamento 

de malha deixa de influenciar a convergência da variável de interesse, quando o valor 

de ICM é 5% ou menor (CARRILLO; PETRIE; PACHECO, 2014; CELIK et al., 2008; 

ROACHE, 1998). Conforme é possível observar, para ambos os impelidores com a 

relação DI/DR = 0,20, o valor de ICM obtido esteve abaixo de 5% já na primeira etapa 

de refinamento de malha (aumento do fator de inflação da camada limite de 3 para 5). 

Ou seja, para estas geometrias, não haveria a necessidade de refinamento adicional 

e a tendência de queda do ICM para valores próximos ou inferiores a 1% indica isso.  

Já no caso dos impelidores com a relação DI/DR = 0,70, nota-se que um valor de ICM 

igual ou inferior a 5% só foi obtido quando aplicado o fator 10 na inflação da camada 

limite das malhas. Tal comportamento é esperado, tendo em vista que a rotação foi 

mantida em 80 rpm nestas simulações, ou seja, esperava-se maior incidência de 

turbulência no escoamento e, portanto, necessidade de maior refinamento de malha 

para modelá-lo.   

Com os resultados da análise do ICM, adotou-se como premissa para construção 

das simulações da Fase 2 a utilização da maior inflação possível da camada limite, 
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especialmente devido à relação deste aspecto no desempenho do modelo de 

turbulência k-ω SST (ver seção 5.2.5). Portanto, foi adotado o fator de inflação de 10. 

É importante destacar que a limitação da inflação da camada limite nas paredes 

com um fator máximo de 10 foi resultado da limitação de número de células disponível 

na licença acadêmica do Fluent. Esta limitação se tornou especialmente restritiva para 

a criação das malhas das geometrias com a relação DI/DR = 0,70. Nestas, a aplicação 

de valores maiores que 10 no processo de inflação da camada limite resultou em 

malhas com mais de 512.000 células (limite máximo permitido pela licença acadêmica 

utilizada), uma vez que a área superficial do impelidor é maior e, portanto, mais células 

são criadas. Como uma das premissas adotadas para esta pesquisa foi a 

padronização do procedimento de construção de malhas (evitando tornar este 

procedimento outra variável entre as simulações), limitou-se a inflação da camada 

limite para a condição crítica (geometrias com a relação DI/DR = 0,70). 

 

5.2.5 Modelo de turbulência 

 

A influência do modelo de turbulência aplicado nas simulações também foi 

investigada. A Tabela 15 apresenta o valor da integral volumétrica de ε em função do 

modelo de turbulência utilizado para as simulações da Fase 1 (ambos os impelidores 

e relações DI/DR = 0,20 e 0,70). As variações (Δ) apresentadas foram calculadas 

tomando como base o valor obtido com o modelo k-ω SST, tendo em vista ser esse o 

modelo padrão recomendado pelo Fluent (ANSYS, 2021). 

 

Tabela 15 – Análise da integral volumétrica de ε (m²/s³) em função do modelo de 
turbulência utilizado. 

Modelo de turbulência PBT 45° Δ (%) Hydrofoil Δ (%) 

Relação DI/DR = 0,20 

k-ω SST 0,00444 - 0,00518 - 

k-ω GEKO 0,00438 -1,2% 0,00513 -1,1% 

k-ε Standard 0,00416 -6.2% 0,00455 -12,3% 

k-ε Realizable 0,00410 -7,7% 0,00449 -13,4% 

k-ε RNG 0,00405 -8,8% 0,00441 -15,0% 

Relação DI/DR = 0,70     

k-ω SST 1,45352 - 1,62126 - 
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Modelo de turbulência PBT 45° Δ (%) Hydrofoil Δ (%) 

k-ω GEKO 1,46029 -0,5% 1,67488 +3,3% 

k-ε Standard 1,41132 -2,9% 1,58630 -2,2% 

k-ε Realizable 1,37322 -5,5% 1,42789 -11,9% 

k-ε RNG 1,35749 -6,6% 1,34090 -17,3% 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 15, a utilização do modelo k-ω GEKO 

produziu resultados essencialmente similares aos obtidos com o modelo base k-ω 

SST. Para ambos os impelidores com a relação DI/DR = 0,20, a variação entre os 

modelos foi inferior a 2,0%. Para a relação DI/DR = 0,70 a variação foi de 

aproximadamente +0,5% para o impelidor PBT 45° e +3,3% para o Hydrofoil. Estes 

resultados reforçam as observações apresentadas pela Ansys quando do lançamento 

do modelo k-ω GEKO (ANSYS, 2021a, 2021b) De acordo com os pesquisadores 

envolvidos no desenvolvimento deste modelo, é esperado que este produza 

resultados similares aos obtidos com o modelo k-ω SST. As eventuais flutuações 

observadas podem ser consequência da introdução dos coeficientes livres para 

calibração na versão GEKO, anteriormente não existentes na versão SST (MENTER; 

LECHNER; MATYUSHENKO, 2019). 

Entretanto, os resultados obtidos com os modelos da família k-ε (Standard, 

Realizable e RNG) apresentaram maiores variações em relação aos resultados 

obtidos com os modelos da família k-ω (SST e GEKO). Os resultados obtidos com os 

modelos k-ε Standard, Realizable e RNG para o impelidor PBT 45° (DI/DR = 0,20) 

foram aproximadamente 6%, 7% e 8% inferiores, respectivamente. Já para o impelidor 

Hydrofoil, com a mesma relação DI/DR, os resultados obtidos foram 12%, 13% e 15% 

inferiores, respectivamente para cada modelo. O aumento da relação DI/DR para 0,70 

manteve os padrões observados, com desvios mais significativos para o impelidor 

Hydrofoil do que para o impelidor PBT 45°. 

Conforme descrito previamente na seção 3.4.6, os modelos da família k-ε 

apresentam limitações quando aplicados em simulações nas quais o escoamento nas 

paredes é significativo, devido às funções de amortização. Especificamente no caso 

das simulações realizadas nesta pesquisa, a introdução de energia cinética turbulenta 

no reator de floculação se dá justamente pela movimentação das paredes do impelidor 

devido à sua rotação. Neste contexto, os resultados apresentados na Tabela 15 se 
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mostram razoáveis, uma vez que para todos os modelos da família k-ε aplicados, o 

valor da integral volumétrica de ε foi inferior aos obtidos com os modelos da família k-

ω, que não se vale das funções supracitadas. Nota-se ainda que há certa influência 

da geometria nos resultados, com os maiores desvios dos modelos k-ε observados 

para o impelidor do tipo Hydrofoil. 

Conforme citado previamente, atualmente o modelo k-ω SST é recomendado pela 

Ansys para a simulação da maioria dos escoamentos turbulentos (ANSYS, 2021). 

Além disso, conforme destacado na seção 3.4.6, a busca por um modelo geral e 

customizável (modelo k-ω GEKO) tomou como ponto de partida o modelo k-ω SST, 

justamente por sua flexibilidade e aplicabilidade em uma grande diversidade de casos 

com satisfatório grau de sucesso. Soma-se a isso também a formulação do modelo 

em questão, que se beneficia das virtudes dos modelos k-ε e k-ω por meio da função 

de mistura dos modelos. Por fim, destaca-se novamente o trabalho de Tamburini et 

al. (2019), citado previamente também na seção 3.4.6. Os resultados dos autores 

sugerem a aplicabilidade do modelo k-ω SST para reatores de mistura mecanizados, 

similares ao reator virtual avaliado nesta pesquisa. A junção de todos os fatores 

previamente citados levou à consolidação do modelo k-ω SST como modelo de 

turbulência para as simulações propostas na Fase 2 desta pesquisa. 

 

5.2.6 Camada limite turbulenta e valor de Y+ 

 

A seção anterior trouxe os resultados obtidos com os diferentes modelos de 

turbulência testados e, dentre estes, o modelo k-ω SST foi selecionado. Conforme 

citado previamente na seção 3.4.6, um dos benefícios deste modelo é minimizar a 

utilização de funções de amortização para modelagem do escoamento próximo às 

paredes da geometria. De acordo com recomendações da Ansys, o modelo k-ω SST 

apresenta melhor desempenho quando o valor de Y+ é inferior a 1, podendo ser 

tolerados valores entre 1 e 20 (ANSYS, 2021). Sendo assim, foram verificadas as 

distribuições de valores de Y+ nas simulações desta Fase 1. Foram selecionadas as 

simulações realizadas com a inflação máxima da camada limite (fator de 10) para 

ambos os impelidores e para as relações de DI/DR de 0,20 e 0,70. Os resultados desta 

verificação são apresentados na Figura 36.  
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Figura 36 – Histograma com o percentual de células dentro do range recomendável 
de Y+ para aplicação do modelo k-ω SST.  
 

Observa-se que para ambos os impelidores e relações DI/DR avaliadas (0,20 e 

0,70), aproximadamente 97% de todas as células das malhas apresentaram valores 

de Y+ inferiores a 1. Já os percentuais de células com valores de Y+ entre 1 e 20 

variaram entre 0,02% (Hydrofoil com relação DI/DR de 0,70) e 0,63% (Hydrofoil com 

relação DI/DR de 0,20). Por fim os percentuais de células com valores de Y+ superiores 

a 20 variaram entre 1,76% e 3,07%, novamente para o impelidor Hydrofoil com 

relações DI/DR de 0,20 e 0,70, respectivamente. Para elevar ainda mais o percentual 

de células com valor de Y+ abaixo de 1, seria necessário aumentar o refino da malha 

nas paredes por meio do fator de inflação da camada limite. Conforme citado 

previamente, aumentar o fator de inflação da camada limite resultou em aumento do 

número de células a ponto de extrapolar o limite de 512.000 células para as 

geometrias com relação DI/DR de 0,70. 

Outro aspecto que deve ser destacado é a rotação padrão utilizada nas simulações 

da Fase 1 (80 rpm para ambas as relações DI/DR). Conforme apresentado 

previamente na seção 5.1.3, as rotações utilizadas na Fase 2 para os impelidores com 

relação DI/DR de 0,70 foram consideravelmente menores que o valor de 80 rpm. Ou 

seja, nas simulações da Fase 2, a distribuição de células dentro do range aceitável de 

Y+ é mais favorável, sendo próxima à obtida para os impelidores com relação DI/DR 

de 0,20 na verificação desta seção.  
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Portanto, concluiu-se que o modelo k-ω SST foi aplicado em condições favoráveis 

nesta Fase 1, possibilitando a resolução da subcamada viscosa (ANSYS, 2021). E, 

tendo em vista que as rotações aplicadas na Fase 2 foram consideravelmente 

menores que 80 rpm, concluiu-se também que o modelo foi aplicado em condições 

favoráveis nas simulações em questão.  

 

5.2.7 Algoritmo para acoplamento velocidade e pressão 

 

Todas as simulações que compuseram as etapas da análise sensibilidade descritas 

nas seções anteriores foram desenvolvidas com o algoritmo Coupled. Entretanto, 

sabe-se que para determinados casos, a resolução das equações de velocidade e 

pressão podem ser realizadas de forma desacopladas. Nestes casos, pode ser 

aplicado o algoritmo SIMPLE, que usualmente exige menos recurso computacional 

mantendo a precisão da solução. Desta forma, foi realizada uma análise de custo-

benefício de alterar o algoritmo de solução do método Coupled para o SIMPLE. Os 

resultados desta análise são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Análise do custo-benefício da substituição do algoritmo Coupled pelo 
algoritmo SIMPLE.  

Impelidor 

Coupled SIMPLE 
Variação  

Coupled/SIMPLE 

ε  

(m²/s³) 

Tempo 

(horas) 

ε  

(m²/s³) 

Tempo 

(horas) 

ε  

(%) 

Tempo 

(%) 

PBT 45° 

DI/DR = 0,20 
0,00444 8,6 0,00442 3,9 - 0,45 - 54,3 

PBT 45° 

DI/DR = 0,70 
1,45352 15,5 1,48072 6,4 + 1,87 - 58,9 

Hydrofoil 

DI/DR = 0,20 
0,00518 11,1 0,00518 4,8 - 0,02 - 56,9 

Hydrofoil 

DI/DR = 0,70 
1,62126 16,9 1,63511 7,1 + 0,85 - 58,0 

 

Os resultados indicam que o algoritmo SIMPLE se mostrou consideravelmente mais 

rápido para todas as simulações realizadas, não prejudicando a precisão das 
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soluções.  Para o impelidor PBT 45°, nota-se que a diferença absoluta entre o valor 

de ε calculado com o algoritmo SIMPLE e com o algoritmo Coupled foi de - 0,45% e + 

1,87% para as relações DI/DR de 0,20 e 0,70, respectivamente. Nestes casos, a 

redução do tempo de simulação foi da ordem de 54,3% e 58,9%, respectivamente. Já 

para o impelidor Hydrofoil, a diferença absoluta foi de aproximadamente - 0,02% e + 

0,85% para as relações DI/DR de 0,20 e 0,70, respectivamente. Novamente, foram 

identificadas reduções significativas no tempo de processamento da solução, com 

reduções de 56,9% e 58,0%, respectivamente.  

Inicialmente foi aplicado o algoritmo Coupled nas simulações por ser considerado 

robusto o suficiente para produzir resultados satisfatórios com malhas não ideais 

(grosseiras) ou não ortogonais (ANSYS, 2021). Entretanto, os resultados 

apresentados na Tabela 16 indicam que as premissas definidas no desenvolvimento 

desta Fase 1 se mostraram adequadas o suficiente para que o algoritmo SIMPLE 

produzisse um resultado similar ao obtido com o algoritmo Coupled. Desta forma, para 

a elaboração das simulações da Fase 2 foi aplicado o algoritmo SIMPLE, visando 

otimizar recursos computacionais.  

 

5.2.8 Faixa de imprecisão para simulações 

 

A utilização de simulações computacionais para modelagem de fenômenos 

complexos é uma frente promissora no campo da engenharia de processos de 

tratamento. Entretanto, independentemente da sofisticação da simulação, é 

recomendável que sejam avaliadas as imprecisões inerentes de qualquer tentativa de 

representação de um fenômeno real por meio de modelagem. No caso de simulações 

de CFD não é diferente. Ainda não há uma abordagem consolidada para todos os 

casos, sendo encontradas recomendações com base no tipo de problema a ser 

simulado. De acordo Ansys (2021), as imprecisões de simulações realizadas com o 

Fluent podem ser verificadas seguindo o fluxograma indicado pelas setas azuis na 

Figura 37 (simplificado nesta representação). Para cada aspecto listado no fluxograma 

em questão, são apresentados breves resumos das abordagens adotadas nesta 

pesquisa para identificação das imprecisões.  
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Figura 37 – Fluxograma para determinação de faixa de erro para resultados das 
simulações. 

 

O primeiro passo recomendado para identificação da imprecisão de uma solução 

obtida com o Fluent, é a verificação da precisão numérica adotada na simulação. 

Todas as simulações da Fase 1 (e da Fase 2, como será apresentado mais adiante) 

foram realizadas com a opção de dupla precisão (double precision), a maior ordem de 

precisão numérica disponível no software.  

Em seguida, é recomendável avaliar a influência do número de iterações 

selecionados para convergir a simulação. Conforme descrito previamente na seção 

5.2.3, os residuais das equações modeladas foram verificados, assim como foi 

monitorada a estabilização da variável de interesse ao longo do tempo. Desta forma, 

garantiu-se que a solução obtida seria considerada satisfatoriamente estabilizada. 

O terceiro passo recomendado é verificar a influência do refinamento da malha 

volumétrica nas soluções. Conforme descrito previamente na seção 5.2.4, este 

aspecto foi verificado indiretamente quando analisado o processo de inflação da 

camada limite na construção das malhas. Destaca-se, inclusive, a aplicação do ICM 

para aferição da influência do refino da malha nas soluções obtidas. 

Após a verificação de todos os aspectos citados previamente, é descrito por Ansys 

(2021) que eventuais desvios entre a soluço exata e a realidade sejam decorrentes 

da tentativa de representar o fenômeno de interesse (ou seja, função do modelo 

Precisão

•Resolução de todas as simulações da Fase 1 com a opção de precisão dupla 
(double precision) acionada

Iteração

•Convergência das simulações com base nos residuais das equações modeladas e 
monitor de estabilidade da variável de interesse

Malha

•Verificação do Índice de Convergência de Malha (ICM) durante a análise de 
sensibilidade do processo de inflação da camada limite

Modelo

•Comparação da solução obtida com modelo de turbulência a 2 equações (k-ω
SST) com a solução obtida com modelo a 7 equações (Reynolds Stress Model)
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aplicado). No caso desta pesquisa, a seção  5.2.5. apresentou uma avaliação da 

escolha do modelo de turbulência, principal fenômeno modelado, justificando a 

escolha do modelo k-ω SST.  

Para consolidar todos os passos descritos previamente em uma única faixa de 

imprecisão para as simulações realizadas, realizou-se uma última verificação. Esta, 

por sua vez, foi configurada de tal forma a compilar todos os critérios citados 

previamente (precisão numérica, estabilização das soluções, refinamento da malha e 

modelo aplicado). Neste contexto, esta última verificação consistiu na comparação do 

resultado de uma simulação construída com os aspectos consolidados previamente 

(Fase 1 – Análise de Sensibilidade), com o resultado de uma simulação realizada com 

uma licença completa do Fluent, na qual não foram impostas limitações para 

configuração da malha e escolha do modelo de turbulência.  

Conforme descrito na seção 4.3.3.6, a simulação com a licença completa do Fluent 

foi realizada apenas para o impelidor Hydrofoil com a relação DI/DR = 0,70, em regime 

transiente, por 120 segundos. Destaca-se que o processo de criação da malha foi 

realizado sem as limitações da licença de acadêmica e, portanto, a malha resultante 

apresentou aproximadamente 8 milhões de células. Tendo em vista que a licença 

acadêmica permite apenas a criação de malhas com 512 mil células, a malha criada 

com a licença completa apresentou em torno de 16 vezes mais células que o máximo 

permitido pela licença acadêmica, podendo ser considerada uma malha 

consideravelmente mais refinada.  

A simulação foi realizada utilizando-se a função de dupla precisão (double 

precision) e com o algoritmo Coupled, visando eliminar qual aproximação decorrente 

do uso do algoritmo SIMPLE. Além disso, utilizou-se o modelo de turbulência RSM 

(Reynolds Stress Model). De acordo com Versteeg e Malalasekera (2007), o modelo 

RSM é considerado o modelo mais completo para a simulação de turbulência, apesar 

de ainda ser pouco aplicado na indústria devido à necessidade de malhas refinadas e 

recursos computacionais significativos. A seção 4.3.3.6 descreve a necessidade de 

alocação de recursos computacionais adicionais significativos para a realização desta 

simulação, como a alocação de núcleos em um sistema de computação de alta 

performance (High Performance Computing – HPC) à distância. A Figura 38 apresenta 

a variação da integral volumétrica de ε da simulação com a licença completa em 

conjunto com os resultados da simulação equivalente com a licença acadêmica. 
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Figura 38 – Variação do valor da integral volumétrica de ε em função do tempo de 
escoamento simulado – impelidor Hydrofoil – Relação DI/DR = 0,70 – simulações com 
licença completa e com licença acadêmica. 
 

Conforme pode ser observado, o comportamento da integral volumétrica de ε ao 

longo do tempo de escoamento é consideravelmente similar entre as simulações. 

Nota-se, por exemplo, que ambas as simulações atingem um patamar de 

estabilização dos resultados com aproximadamente 30 segundos de tempo de 

escoamento. É possível observar também que, uma vez atingido o patamar de 

estabilização, há certa flutuação nos valores ao longo do tempo, porém sem o 

surgimento de uma tendência de aumento e/ou redução. Estes comportamentos se 

assemelham aos resultados previamente apresentados na seção 5.2.3. 

Para a estimativa da faixa de erro a ser adotada para as simulações da Fase 2 

realizou-se uma análise estatística descritiva dos resultados da integral volumétrica 

de ε de ambas as simulações após 30 segundos de tempo de escoamento (entre 30 

e 120 segundos). Esta análise indicou que os resultados de ambas as simulações 

apresentaram comportamentos similares, com valores médios e medianos 

consideravelmente próximos entre si. O desvio padrão constatado para cada 

simulação também apresentou a mesma ordem de grandeza e o coeficiente de 

variação foi inferior a 1% em ambos os casos. Comparando-se as duas simulações, 

verificou-se que tanto para a média, quanto para a mediana, a divergência entre as 
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simulações esteve abaixo de 10%. A Tabela 17 consolida os resultados da análise em 

questão.  

  

Tabela 17 – Análise estatística descritiva dos resultados de integral volumétrica de ε 
(m²/s³) obtidos com a licença completa e com a licença acadêmica.  

Descrição 
Licença 

completa 
Licença 

acadêmica 
Δ (%) 

Mínimo 1,78665 1,63404 9,34 

Máximo 1,82581 1,67878 8,76 

Média 1,80168 1,66000 8,53 

Mediana 1,79990 1,66766 7,93 

Desvio padrão 0,01192 0,01528 - 

Coeficiente de variação (%) 0,66 0,92 - 

 

Conforme citado previamente, tomou-se como premissa adotar os resultados desta 

última verificação como referência para a estimativa da faixa de imprecisão. Sendo 

assim, para apresentação dos resultados da Fase 2, foi admitida uma faixa de erro de 

10%. Apesar dos resultados da simulação com licença completa serem superiores 

aos da licença acadêmica, adotou-se como premissa considerar que a variação de 

10% pode ser tanto positiva, quanto negativa. Esta faixa de variação foi aplicada aos 

valores da integral volumétrica de ε e quaisquer outras variáveis determinadas a partir 

desta.  
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5.3 Fase 2 – Simulações e Análise dos Resultados 

 

5.3.1 Análise visual dos vetores de velocidade 

 

Previamente às verificações com os resultados numéricos das simulações, buscou-

se analisar visualmente os padrões de escoamento no interior do reator virtual para 

diferentes condições simuladas. O primeiro padrão de escoamento analisado foi o 

comportamento dos vetores de velocidade para ambos os impelidores. Para esta 

análise, foram selecionadas as geometrias correspondentes às relações DI/DR de 

0,20, 0,45 e 0,70, incluindo assim os dois (2) extremos do intervalo analisado (0,20 e 

0,70) e o valor intermediário (0,45), este último usualmente recomendado para projeto 

de reatores de floculação para o tratamento de águas de abastecimento 

((CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA 

FILHO, 2017). Em termos de valores de GMP, foram selecionados os valores de 20 e 

80 s-1, sendo estes também os valores extremos do intervalo analisado. As Figuras 

39 a 44 apresentam a disposição dos vetores de velocidade obtidos nas simulações 

com impelidor PBT 45°. Já as Figuras 45 a 50 apresentam as imagens referentes às 

simulações com o impelidor Hydrofoil. 
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Figura 39 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,20 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 40 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,20 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 41 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,45 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 42 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,45 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 43 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,70 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 44 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,70 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 45 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor Hydrofoil – DI/DR = 0,20 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 46 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor Hydrofoil – DI/DR = 0,20 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 47 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor Hydrofoil – DI/DR = 0,45 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 48 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor Hydrofoil – DI/DR = 0,45 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 49 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor Hydrofoil – DI/DR = 0,70 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 50 – Vetores de velocidade no plano YZ – Impelidor Hydrofoil – DI/DR = 0,70 – GMP = 80 s-1. 
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 O primeiro aspecto que fica evidente nas figuras apresentadas é a influência do 

valor de GMP no padrão de escoamento para um mesmo impelidor e relação DI/DR. 

Por exemplo, para o impelidor PBT 45° com a relação DI/DR de 0,20 (Figura 39), nota-

se que os vetores de velocidade apresentam valores baixos, próximos ao limite inferior 

do intervalo (com a exceção do canto inferior direito da imagem). Ao elevar-se o valor 

de GMP para 80 s-1 (Figura 40) nota-se que há uma alteração clara nos valores dos 

vetores de velocidade. O mesmo padrão foi observado para as demais relações DI/DR 

do impelidor PBT 45° (Figura 41 a Figura 44) e para todas as relações DI/DR do 

impelidor Hydrofoil (Figura 45 a Figura 50). 

 Outro aspecto que pode ser observado nas figuras apresentadas é a influência do 

tipo de impelidor no padrão de escoamento observado. Ambos os impelidores são 

considerados impelidores do tipo axial e recomendados para a aplicação em reatores 

de floculação (CRITTENDEN et al., 2012). Quando aplicado este tipo de impelidor, 

usualmente é esperado um padrão de escoamento conforme a Figura 51a, enquanto 

o padrão esperado para impelidores do tipo radial é apresentado na Figura 51b. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 51 – Padrão de escoamento com impelidores axiais (a) e com impelidores 
radiais (b). Fonte: Crittenden et al. (2012). 
 

 Conforme é possível observar nas figuras referentes ao impelidor do tipo PBT 45° 

(Figura 39 a Figura 44), notam-se indícios de que os padrões de escoamento tendem 

para a configuração representada pela Figura 51b, referente a um padrão radial. Nota-

se, principalmente nos padrões com a relação DI/DR de 0,45 (Figura 41 e Figura 42) a 

formação de zonas de recirculação consideravelmente similares às representadas na 

Figura 51b. De acordo com Patil et al. (2018), estas zonas de recirculação, 
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tecnicamente denominadas vórtices (mas referidas pelos autores como “olhos de 

mistura”) são usualmente encontradas em escoamentos com impelidores do tipo 

radial. No estudo dos autores, por exemplo, estes vórtices foram identificados com 

procedimento similar ao aplicado nesta pesquisa (análise do comportamento dos 

vetores de velocidade obtidos por meio de simulação de CFD). Destaca-se que as 

simulações de Patil et al. (2018) foram realizadas com o impelidor do tipo Rushton, 

conhecido pelo seu padrão radial. 

 Já quando analisados os comportamentos dos vetores de velocidade nas 

simulações com o impelidor Hydrofoil (Figura 45 a Figura 50), não é possível notar os 

indícios do padrão da Figura 51b. Entretanto, também não se observa claramente o 

padrão da Figura 51a, embora os resultados apresentados na seção 5.3.3 indiquem 

que o impelidor Hydrofoil proporcionou valores de GMC mais próximos aos GMP. 

Inclusive, o comportamento aparentemente radial do impelidor PBT 45° pode estar 

relacionado aos desvios entre GMCs e GMPs obtidos com este impelidor na seção 5.3.3. 

 De qualquer forma, destaca-se que esta análise é meramente visual e qualitativa, 

e possivelmente sujeita a interpretações distintas de cada leitor. O objetivo da análise 

foi enriquecer os resultados obtidos com as simulações, apresentando resultados 

visuais passíveis de extração em simulações de CFD.  

 

5.3.2 Análise visual – produção de energia cinética turbulenta e velocidade 

 

De maneira similar à realizada para os vetores de velocidade, verificou-se em 

paralelo a renderização volumétrica da produção de energia cinética turbulenta e da 

velocidade no interior dos reatores virtuais. Para esta análise, foram utilizadas as 

mesmas geometrias avaliadas e valores de GMP da seção 5.3.1. As Figuras 52 a 57 

apresentam os resultados obtidos nas simulações com impelidor PBT 45°. Já as 

Figuras 58 a 63 apresentam as imagens referentes às simulações com o impelidor 

Hydrofoil. 
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Figura 52 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,20 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 53 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,20 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 54 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,45 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 55 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,45 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 56 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,70 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 57 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – DI/DR = 0,70 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 58 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor Hydrofoil - DI/DR = 0,20 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 59 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor Hydrofoil - DI/DR = 0,20 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 60 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor Hydrofoil - DI/DR = 0,45 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 61 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor Hydrofoil - DI/DR = 0,45 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 62 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor Hydrofoil - DI/DR = 0,70 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 63 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor Hydrofoil - DI/DR = 0,70 – GMP = 80 s-1. 
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  Assim como observado nos perfis de vetores de velocidade, fica evidente nas 

renderizações volumétricas de produção de energia cinética turbulenta a influência do 

valor de GMP nos resultados. Para ambos os impelidores e para todas as relações 

DI/DR, observa-se que elevar o valor de GMP de 20 para 80 s-1 resultou em alterações 

significativas nas renderizações volumétricas apresentadas. Entretanto, é 

interessante notar que não há uma alteração no padrão de escoamento em si, e sim 

uma intensificação da produção de energia cinética turbulenta em função do aumento 

da rotação. Naturalmente era esperado que a produção de energia cinética turbulenta 

se concentrasse nas imediações das lâminas dos impelidores, conforme cita Pengfei 

e Jun (2015), e os perfis obtidos indicam este comportamento. 

 O mesmo comportamento é observado para as renderizações volumétricas da 

velocidade no interior dos reatores (o aumento do valor de GMP resulta em valores 

mais elevados de velocidade). Similarmente à produção de energia cinética 

turbulenta, fica evidente que os maiores valores de velocidade se encontram nas 

imediações das lâminas dos impelidores. 

 Entretanto, é interessante notar a influência da configuração do tipo de impelidor 

na produção de energia cinética turbulenta. Por exemplo, a Figura 60 apresenta o a 

renderização volumétrica com o impelidor Hydrofoil para relação DI/DR de 0,45 e GMP 

de 20 s-1. Ao elevar o valor de GMP para 80 s-1 (Figura 61) notou-se que a energia 

cinética turbulenta foi dissipada por quase todo o reator. Para a mesma relação DI/DR, 

mas para o impelidor PBT 45°, não foi observado o mesmo comportamento. Ao elevar 

o valor de GMP de 20 (Figura 54) para 80 s-1 (Figura 55) observou-se um aumento da 

produção de energia cinética turbulenta no interior do reator, porém não na mesma 

intensidade que a observada para o impelidor Hydrofoil (a escala de coloração foi 

mantida constante para todas as renderizações). Este mesmo comportamento foi 

observado para as demais relações DI/DR, embora estas sejam consideradas os 

limites do intervalo adequado para projeto de reatores de floculação.  

Entretanto, a diferença de intensificação da produção de energia cinética turbulenta 

entre os impelidores, para a mesma relação DI/DR e aumento de GMP, é um ponto 

interessante que corrobora com os resultados da seção 5.3.3. Conforme será 

apresentado na seção em questão, o impelidor PBT 45° apresentou um 

comportamento distinto do Hydrofoil na introdução de energia no interior do reator 

virtual, tendo um impacto no valor de GMC frente ao valor de GMP. 
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5.3.3 Gradiente médio de velocidade 

 

Um dos principais objetivos desta pesquisa foi comparar o valor de GMC pelas 

simulações de CFD e os valores de G utilizados para determinação das rotações dos 

impelidores (GMP). Neste contexto, buscou-se simular o procedimento 

corriqueiramente aplicado no projeto de reatores de floculação para tratamento de 

águas para abastecimento público, comparando-se os valores de GMC e GMP. As 

Figuras 64 e 65 apresentam os valores de G calculados para cada tipo de impelidor, 

em função da relação DI/DR utilizada para construção da geometria e dos valores de 

G de projeto aplicados (as rotações são as apresentadas previamente nas Tabela 8 e 

Tabela 9. Os valores apresentados nas figuras mencionadas foram calculados com 

base no valor da integral de ε obtido após convergências das simulações em CFD, e 

com base nos valores de viscosidade dinâmica (µ) e densidade (ρ) da água limpa a 

20 ºC (1,003 x 10-3 kg/m.s e 998,2 kg/m³, respectivamente) utilizados na configuração 

das simulações. 
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Figura 64 – Resultados de GMC em função do valor de GMP – todas as relações DI/DR – Impelidor PBT 45°.  
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Figura 65 – Resultados de GMC em função do valor de GMP – todas as relações DI/DR – Impelidor hydrofoil. 
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O primeiro aspecto que fica evidente é a diferença entre os resultados de GMC 

obtidos com o impelidor PBT 45° e com o impelidor Hydrofoil. Conforme pode ser 

observado na Figura 64, para todas as relações DI/DR testadas o valor de GMC obtido 

com impelidor PBT 45° foi significativamente inferior ao valor de GMP. Além disso, esta 

diferença se tornou mais pronunciada com aumento do valor de GMP. Para a relação 

DI/DR = 0,45 (relação considerada ótima para projeto de reatores de floculação desta 

natureza e relação intermediária do intervalo estudado), nota-se que para o valor de 

GMP de 20 s-1, o valor de GMC foi 9 s-1, ou seja, aproximadamente 45% do valor 

desejado (a faixa de erro adotada para a integral volumétrica de ε não resultou em 

variações de GMC dentro da ordem de grandeza adotada, ou seja, sem casas 

decimais). Com GMP de 30 s-1, o valor de GMC foi 13 + 1 s-1, aproximadamente 43% do 

valor pretendido. Para os valores de GMP de 40, 50, 60, 70 e 80 s-1, os valores de GMC 

foram 16 +1, 20 ± 1, 24 ± 1, 26 +1/-2 e 30 ± 1 s-1, respectivamente (variando entre 37 

e 40% do valor de projeto). Esta tendência foi observada para as demais relações 

DI/DR avaliadas, inclusive para as relações DID/R extremas e não recomendadas para 

projeto de reatores de floculação, como 0,20 e 0,70.  

Tomando como referência a variação admitida como aceitável pela NBR 

12.216/1992 (± 20% do valor de GMP), admitiu-se que as variações obtidas com o 

impelidor PBT 45° foram significativas do ponto de vista de controle operacional de 

uma ETA com reatores de floculação do tipo mecanizado com misturador de eixo 

vertical (ABNT, 1992). Isto porque, o valor de GMP desejado poderia não ser obtido 

por meio de ajuste da rotação do inversor de frequência do motor do misturador nos 

casos que em variação de GMC foi superior a 20% do GMP.   

Já os resultados apresentados na Figura 65 indicam que os valores de GMC obtidos 

com o impelidor Hydrofoil foram razoavelmente próximos aos valores de GMP 

selecionados. Novamente tomando a relação DI/DR de 0,45 como referência, nota-se 

que para o valor de GMP de 20 s-1, o valor de GMC foi de 21 ± 1 s-1, apenas 5% superior 

ao valor de projeto. Com um valor de GMP de 30 s-1, o valor de GMC foi 30 +1/-2 s-1, 

praticamente equivalente à intensidade de mistura desejada. Para os valores de GMP 

de 40, 50, 60, 70 e 80 s-1, os valores de GMC foram 38 ± 2, 47 ± 2, 57 ± 2, 63 ± 3 e 71 

+4/-3 s-1, respectivamente (variando entre 5% e 11% do valor de projeto). Assim como 

no caso do impelidor PBT 45°, a tendência encontrada para a relação DI/DR de 0,45 

se repetiu para as demais, inclusive para as relações DID/R extremas citadas 

previamente (0,20 e 0,70). O referencial da norma ABNT 12.216 indica que as 
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variações obtidas com o impelidor Hydrofoil não foram significativas do ponto de vista 

de controle operacional de uma ETA como a citada previamente, tendo em vista que 

o valor de GMP desejado poderia ser obtido, teoricamente, por meio de ajuste da 

rotação do inversor de frequência do motor do misturador mecanizado. 

Os resultados obtidos nesta etapa foram, de certa forma inesperados, uma vez que 

o impelidor do tipo PBT 45° é largamente aplicado em projetos de reatores de 

floculação no âmbito do tratamento de água com resultados satisfatórios comprovados 

na prática (CRITTENDEN et al., 2012; DI BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; 

FERREIRA FILHO, 2017). Neste contexto, esperava-se que os resultados de GMC se 

mantivessem razoavelmente próximos aos valores de GMP, da forma como foi 

observado para o impelidor do tipo Hydrofoil. Uma possível explicação para descrever 

os resultados obtidos para o impelidor PBT 45° é a influência do valor do Número de 

Potência (NP) utilizado no procedimento de determinação da rotação do impelidor em 

função do valor de GMP adotado. 

 

5.3.4 Revisão das simulações com o impelidor PBT 45° 

 

De acordo com as premissas desta pesquisa, as rotações utilizadas nas simulações 

com o impelidor PBT 45° foram determinadas com o valor de NP de 1,20 

(CRITTENDEN et al., 2012). Entretanto, conforme descrito na seção 5.1, a construção 

das geometrias virtuais se deu com base no levantamento de dados disponíveis em 

literatura e observação visual das principais características de cada impelidor em 

catálogos de fornecedores. Desta forma, partindo-se da premissa de que em rotações 

adequadas os valores de GMC e GMP são próximos, presumiu-se que as geometrias 

virtuais criadas para o impelidor PBT 45° não representam equipamentos para os 

quais o valor de NP é 1,20. 

No intuito de verificar a influência do valor do NP na discrepância entre os valores 

de GMC e GMP, realizou-se uma nova bateria de simulações com as geometrias do 

impelidor PBT 45°. Nestas novas simulações foram aplicados valores de rotação (em 

rpm) determinados com base nas equações apresentadas na Figura 66. Esta figura 

apresenta o ajuste de linhas de tendência de potência para os dados experimentais 

de GMC em função da rotação aplicada. Conforme pode ser observado na figura citada, 

os ajustes das linhas de tendência podem ser considerados satisfatórios, uma vez que 

os valores de R² são superiores a 0,99 para todos os casos. Destaca-se também a 
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Figura 67, na qual são apresentados os ajustes de linhas de tendência de potência 

para os dados experimentais de GMC em função da rotação aplicada para o impelidor 

Hydrofoil. Nota-se que o comportamento observado é similar aos resultados com o 

impelidor PBT 45°, ou seja, o ajuste de linhas de tendência de potência é satisfatório 

para todas as relações DI/DR com valores de R² superiores a 0,99, com ajustes 

apresentando valores de R² de 1. 
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Figura 66 – Variação de GMC em função da rotação (rpm) – todas as relações DI/DR – Impelidor PBT 45°.  
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Figura 67 – Variação de GMC em função da rotação (rpm) – todas as relações DI/DR – Impelidor Hydrofoil. 
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Com as equações de cada relação DI/DR apresentadas na Figura 66 e os valores 

de GMP desejados (20 a 80 s-1), foram calculadas as rotações para a nova bateria de 

simulações com o impelidor PBT 45°, apresentadas na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Rotação para a nova bateria de simulações com o impelidor PBT 45° em 
função da relação DI/DR e valor de GMP (expressa em rotações por minuto – rpm) 

GMP (s-1) 
Relação DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

20 31,8 16,0 9,8 7,9 6,8 4,9 4,0 

30 43,4 21,7 13,3 10,8 9,2 6,6 5,4 

40 54,2 26,9 16,6 13,4 11,5 8,2 6,7 

50 64,3 31,8 19,7 15,9 13,6 9,7 8,0 

60 74,0 36,5 22,6 18,2 15,6 11,1 9,2 

70 83,3 41,0 25,4 20,4 17,5 12,5 10,4 

80 92,3 45,3 28,1 22,6 19,4 13,8 11,5 

 

Os valores de GMC obtidos para o impelidor PBT 45° na nova bateria de simulações 

são apresentados na Figura 68.
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Figura 68 – Resultados de GMC em função dos valores de GMP – todas as relações DI/DR – Impelidor PBT 45° - rotações revisadas.   
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Observa-se que a utilização das rotações ajustadas levou o valor de GMC para 

valores mais próximos aos GMP. Por exemplo, tomando-se novamente os resultados 

obtidos com a relação DI/DR = 0,45, nota-se que para o valor de GMP de 20 s-1, o valor 

de GMC foi 19 ± 1 s-1, ou seja, aproximadamente 5% inferior ao valor desejado. Com 

GMP de 30 s-1, o valor de GMC foi 29 ± 1 s-1, apenas 3% inferior. Para os valores de GMP 

de 40, 50, 60, 70 e 80 s-1, os valores de GMC foram 39 +1/-2, 48 + 3/-2, 58 +2/-3, 67 

+4/-3 e 77 +4/-3 s-1, respectivamente (variando entre 3 e 4% do valor de projeto). 

Novamente, a tendência observada para uma relação DI/DR se repetiu para as demais, 

inclusive para as relações extremas do intervalo avaliado (0,20 e 0,70). 

Os resultados apresentados na Figura 68 indicam que as equações obtidas no 

ajuste de linhas de tendência de potência (Figura 66) possibilitaram o ajuste do valor 

de GMC com base na rotação calculada para cada GMP desejado. Além disso, os 

resultados desta nova rodada de simulação indicaram que, visando minimizar a 

discrepância entre os valores de GMC e GMP, as rotações para o impelidor PBT 45°, 

determinadas por meio da Equação 21, deveriam ter sido substancialmente mais 

elevadas. Analisando a configuração da equação em questão, e a possível influência 

do valor de NP, buscou-se determinar qual poderia ser um valor desta variável para 

que logo na primeira rotada de simulações os valores de GMC se mantivessem 

próximos aos valores de GMP. Sendo assim, por meio da rotação calculada pelas 

equações ajustadas na Figura 66, utilizou-se a Equação 21 e o valor de GMP 

pretendido, para determinar qual deveria ser o valor de NP para cada simulação 

realizada. Os resultados são apresentados na Figura 69. 
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Figura 69 – Frequência relativa e acumulada dos valores de NP obtidos para as 
rotações da nova bateria de simulações com o impelidor PBT 45°.  
 

Observa-se que os valores de NP variaram entre 0,12 e 0,21, consideravelmente 

menores que o intervalo recomendado na literatura de 1,20 a 1,50 (CRITTENDEN et 

al., 2012). A distribuição de frequência apresentada na Figura 69 indicou uma 

predominância de valores de NP próximos a 0,15 (22,4%), sendo este também o valor 

da mediana dos dados (calculada sem qualquer dado ser considerado como outlier), 

valor de NP entre 8 e 10 vezes menor que o intervalo recomendado. Especificamente 

com relação à discrepância do valor mediano de NP, buscou-se na literatura 

informações adicionais a respeito do desempenho de impelidores do tipo PBT 45°.  

Neste âmbito, destaca-se o estudo de Jirout e Rieger (2011), no qual os autores 

fizeram uma avaliação detalhada de diversos impelidores axiais e como suas 

características impactam o desempenho de reatores de mistura. Por se tratar de um 

estudo voltado para o campo da Engenharia Química, não há o foco na determinação 

do valor de GMC, entretanto os autores apresentam valores de NP para diversos 

impelidores, incluindo 2 (duas) configurações distintas de impelidores do tipo PBT 45°. 

Para a primeira configuração, denominada 3SL45, o valor de NP foi de 1,27 ± 0,04 e 

para a segunda, denominada 6SL45, 1,81 (sem variação). Estes valores se 

aproximam do intervalo citado previamente como ideal para projeto de reatores de 
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floculação. Entretanto, há uma diferença na configuração dos impelidores. Ambas as 

configurações destacadas no estudo de Jirout e Rieger (2011) apresentam um número 

diferente de lâminas na configuração da turbina: a configuração 3SL45 possui 3 

lâminas e a configuração 6SL45 possui 6 lâminas. Conforme citado previamente, o 

impelidor PBT 45° criado para esta pesquisa possui 4 lâminas. Sendo assim, é 

possível que a diferença constatada seja em função da configuração do número de 

lâminas, possibilidade que deve ser investigada em pesquisas subsequentes com 

variações na construção da geometria (seção 7).  

A isto, soma-se também o padrão de escoamento aparentemente radial observado 

na Seção 5.3.1 para o impelidor PBT 45°. Conforme citado previamente, este 

impelidor é considerado axial e recomendado para aplicação em reatores de 

floculação. Tendo em vista o padrão de escoamento observado na análise dos vetores 

de velocidade, é possível que a representação virtual deste tipo de impelidor tenha 

sido deficitária em algum aspecto construtivo, gerando o padrão de escoamento radial 

observado, que pode estar relacionado aos desvios entre os valores de GMC e GMP 

para este impelidor. Além do padrão de escoamento aparentemente radial, é 

importante ressaltar as observações acerca da produção de energia cinética 

turbulenta. Conforme citado na seção 5.3.2, foi verificado que o impelidor PBT 45° não 

apresentou o mesmo comportamento de intensificação de produção de energia 

cinética turbulenta com o aumento do valor de GMP de 20 para 80 s-1, quando 

comparado com o impelidor Hydrofoil, para uma mesma relação DI/DR. 

De qualquer forma, os resultados obtidos com o impelidor PBT 45° trazem à tona 

um aspecto importante no que tange o projeto de reatores de floculação para 

tratamento de águas de abastecimento. O projetista pode influenciar na escolha do 

valor de GMP pretendido no reator, assim como a disposição do misturador no tanque 

e até mesmo o tipo de impelidor a ser aplicado. Entretanto, os desenhos dos 

impelidores são usualmente propriedade industrial de cada fornecedor, restando 

pouca atuação do projetista neste aspecto. Além disso, não é prática comum 

fornecedores disporem de ferramentas avançadas, como simulações de CFD, para 

aferição do desempenho dos impelidores ofertados. Consequentemente, há a 

necessidade de aceitação por parte do projetista de que o equipamento ofertado de 

fato desempenhará conforme pretendido na unidade de tratamento. Isto pode levar à 

instalação de impelidores construídos de maneira similar ao procedimento aplicado 

nesta pesquisa (com base em observação visual e informações técnicas da literatura), 
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não havendo uma comprovação de que de fato tal equipamento fornecerá a 

intensidade de mistura pretendida. Eventualmente, isto pode levar às discrepâncias 

similares às observadas nos resultados de GMC e de GMP obtidos com o impelidor PBT 

45°. Tendo em vista o atual nível de desenvolvimento de recursos computacionais e 

facilidade de acesso a softwares de CFD, por exemplo, torna-se então aconselhável 

para projetistas buscar fornecedores no mercado que consigam atestar a eficiência 

dos impelidores ofertados. 

 

5.3.5 Análise visual – produção de energia cinética turbulenta e velocidade 

 

Após a revisão das rotações do impelidor PBT 45°, verificou-se novamente a 

renderização volumétrica da produção de energia cinética turbulenta e da velocidade 

no interior dos reatores virtuais. Similarmente, foram utilizadas as mesmas geometrias 

avaliadas anteriormente, assim como os mesmos valores de GMP. As Figuras 70 a 75 

apresentam os resultados obtidos com as novas rotações. 

Conforme pode ser observado nas figuras mencionadas, a revisão da rotação 

alterou as renderizações volumétricas de produção de energia cinética turbulenta e 

de velocidade. O que se observou desta vez foi um comportamento similar ao 

identificado previamente para o impelidor Hydrofoil. Para as relações DI/DR de 0,45 e 

0,70, a elevação do valor de GMP de 20 para 80 s-1 proporcionou valores mais elevados 

de produção de energia cinética turbulenta e velocidade em todo o reator. Pode-se 

dizer que a rotação revisada proporcionou maior homogeneidade à distribuição de 

energia cinética turbulenta e, consequentemente, de velocidade nos reatores. 
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Figura 70 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – rotação revisada – DI/DR = 
0,20 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 71 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – rotação revisada – DI/DR = 
0,20 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 72 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – rotação revisada – DI/DR = 
0,45 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 73 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – rotação revisada – DI/DR = 
0,45 – GMP = 80 s-1. 
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Figura 74 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – rotação revisada – DI/DR = 
0,70 – GMP = 20 s-1. 
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Figura 75 – Renderização volumétrica – energia cinética turbulenta e velocidade – Impelidor PBT 45° – rotação revisada – DI/DR = 
0,70 – GMP = 80 s-1. 
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5.3.6 Análise estatística dos dados de GMC 

 

Após a descrição dos resultados nas seções anteriores, buscou-se complementar 

as observações com uma análise estatística simplificada dos dados obtidos. Esta 

análise foi realizada tomando como base o desvio absoluto entre os valores de GMC e 

GMP para cada simulação realizada (módulo da diferença entre GMP e GMC), visando 

validar a hipótese central da tese (seção 2), cujo texto é repetido a seguir: 

Dentro do contexto de projetos de reatores de floculação mecanizados de eixo 

vertical para o tratamento de águas de abastecimento, não há uma variação 

significativa entre o valor do gradiente médio de velocidade adotado para projeto 

(GMP) e o valor do gradiente médio de velocidade calculado (GMC) via simulações 

de CFD. 

Foram determinados também objetivos específicos para identificação de possíveis 

fatores influentes nos desvios absolutos (seção 2), também repetidos a seguir: 

 Verificar se a razão DI/DR é um fator influente em um eventual desvio entre os 

valores de GMP e GMC; 

 Verificar se o próprio valor de GMP é um fator influente em um eventual desvio 

entre os valores de GMP e GMC;  

 Verificar se o tipo do impelidor é um fator influente em um eventual desvio entre 

os valores de GMP e GMC. 

A primeira verificação realizada nesta etapa de análise estatística simplificada foi 

ajustar o modelo de regressão linear para descrever a relação entre os desvios 

absolutos calculados e os valores de GMP utilizados para as simulações. Este ajuste 

foi realizado para os impelidores PBT 45° e Hydrofoil, cujos resultados são 

apresentados nas Figuras 76 e 77, respectivamente. Este ajuste, assim como as 

demais atividades desta etapa, foram realizadas com o software Minitab19®. Por fim, 

assim como nas etapas anteriores, as verificações descritas a seguir foram realizadas 

com os dados obtidos com as rotações originais do impelidor PBT 45°. 
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Figura 76 – Ajuste do modelo de regressão linear para os desvios absolutos em 
função dos valores de GMP – impelidor PBT 45°.  
 

 

Figura 77 – Ajuste do modelo de regressão linear para os desvios absolutos em 
função dos valores de GMP – impelidor Hydrofoil. 
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Conforme pode ser observado nas Figuras 76 e 77, os valores de R² obtidos com 

o ajuste do modelo de regressão linear aos dados podem ser considerados razoáveis, 

uma vez que se aproximam de 1. Destaca-se o ajuste com os dados referentes ao 

impelidor PBT 45°, que apresentou um ajuste de 0,998. Estas observações indicam 

que os valores dos desvios absolutos seguem uma tendência linear com relação aos 

valores de GMP aplicados nas simulações. Ou seja, admitiu-se que o valor de GMP é 

um fator influente na ocorrência de desvios entre os valores de GMC e GMP nas 

simulações realizadas. Esta conclusão corrobora com as observações previamente 

apresentadas na seção 5.3.4. Por exemplo, a Figura 64 evidencia a influência do valor 

de GMP neste aspecto, uma vez que aumentando-se o valor de GMP não foi identificado 

um aumento significativo dos valores de GMC, resultando em desvios absolutos 

maiores. 

Ainda com base nas Figuras 76 e 77, observa-se que as inclinações das retas 

ajustadas e os valores de intercepto são diferentes entre si. O valor do coeficiente 

angular da reta ajustada aos dados da Figura 76 é superior ao da reta ajustada aos 

dados da Figura 77. Ou seja, para um mesmo valor de GMP, o desvio absoluto com o 

impelidor PBT 45° tende a ser superior ao obtido com o impelidor Hydrofoil. Sendo 

assim, admitiu-se que o tipo de impelidor é um fator influente na magnitude dos 

desvios absolutos entre os valores de GMC e GMP. Esta verificação também corrobora 

com observações prévias da seção 5.3.4. Comparando-se as Figuras 64 e 65, por 

exemplo, fica evidente que os maiores desvios foram os obtidos com o impelidor PBT 

45°, uma vez que os valores de GMC obtidos com o impelidor Hydrofoil se aproximaram 

dos valores de GMP usados para cada simulação.  

A próxima etapa foi verificar se a relação DI/DR também é um fator influente na 

magnitude nos desvios entre GMC e GMP. Para esta verificação foram criados gráficos 

de dispersão com os valores dos desvios absolutos no eixo y e os valores das relações 

DI/DR no eixo x. Foram criados gráficos específicos para cada valor de GMP com os 

resultados de ambos os impelidores em conjunto, com ajustes de linhas de tendência 

entre os dados. Os gráficos em questão são apresentados nas Figuras 78 e 79.  
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Figura 78 – Gráficos de dispersão dos valores de desvio absoluto em função da relação DI/DR – GMP = 20, 30, 40 e 50 s-1. 
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Figura 79 – Gráficos de dispersão dos valores de desvio absoluto em função da relação DI/DR – GMP = 60, 70 e 80 s-1.
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Inicialmente, nota-se que os valores dos desvios absolutos obtidos com o impelidor 

PBT 45° foram superiores aos obtidos com o impelidor Hydrofoil em todos os casos. 

Isto corrobora com as observações prévias sobre a influência do tipo de impelidor na 

magnitude dos desvios. Porém, o aspecto central nos gráficos em questão é a 

ausência de uma tendência clara nos desvios absolutos em função da relação DI/DR 

para ambos os impelidores. Em geral, os ajustes lineares resultaram em linhas 

paralelas ao eixo x para ambos os impelidores, não sendo identificadas tendências de 

crescimento ou redução dos desvios com a variação da relação DI/DR. Por exemplo, 

não foram observadas tendencias similares às das Figuras 76 e 77. Sendo assim, 

admitiu-se que a relação DI/DR não é um fator influente na magnitude dos desvios 

absolutos entre os valores de GMC e GMP. 

Outro aspecto relevante das Figuras 78 e 79 é que em nenhum dos gráficos criados 

houve interceptação das linhas ajustadas para cada impelidor. Caso houvesse algum 

ponto de interceptação, poderia haver algum tipo de influência da relação DI/DR 

combinada com algum dos outros fatores (tipo de impelidor ou GMP), e investigações 

adicionais seriam necessárias. Com a ausência de um ponto de interceptação, 

admitiu-se que não há um efeito combinado (ou interativo) da relação DI/DR com algum 

dos outros fatores. A observação de que a relação DI/DR não se mostrou influente nos 

desvios absolutos indica que sua relevância para o processo de floculação possa ser 

outra, que não a garantia de um valor de GMC próximo ao de GMP. Por exemplo, é 

possível que a relação DI/DR tenha mais influência sobre a uniformidade de mistura 

de partículas no interior do reator, do que apenas garantia de um valor de GMP, como 

sugerem estudos do campo da engenharia química (ÖZCAN-TAŞKIN; WEI, 2003). 

Sendo assim, após a conclusão da etapa de análise estatística simplificada desta 

seção, foi possível revisitar os objetivos secundários específicos definidos descritos 

previamente, com as seguintes conclusões: 

 A relação DI/DR não foi um fator influente nos desvios absolutos entre os valores 

de GMC e GMP; 

 O tipo de impelidor foi um fator influente nos desvios absolutos entre os valores 

de GMC e GMP; 

 O valor de GMP foi um fator influente nos desvios absolutos entre os valores de 

GMC e GMP. 
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5.3.7 Microescalas de Kolmogorov 

 

Esta seção tem como objetivo principal apresentar as estimativas das microescalas 

de Kolmogorov a partir dos resultados das simulações realizadas. Devido à sua 

relevância para o processo de floculação, maior ênfase é dada à microescala de 

comprimento. Porém, são apresentadas também curvas obtidas para as microescalas 

de tempo e velocidade. 

É importante destacar que todas as estimativas das microescalas de Kolmogorov, 

para os reatores com o impelidor PBT 45°, foram realizadas com os resultados das 

simulações originais (sem a revisão das rotações). Adotou-se esta premissa com o 

objetivo de analisar os resultados obtidos seguindo o procedimento usualmente 

aplicado no projeto de reatores de floculação para o tratamento de água. E, no caso 

dos reatores com o impelidor PBT 45°, isto pressupõe a utilização dos resultados 

obtidos com as rotações estimadas a partir de um número de potência usualmente 

aplicado.  

 

5.3.7.1 Microescala de comprimento 

 

Para a análise dos resultados de microescala de comprimento de Kolmogorov, 

inicialmente verificou-se o comportamento desta grandeza em função da rotação 

aplicada em cada simulação. Em seguida, foi ajustada uma linha de tendência do tipo 

potência para cada série de resultados, determinando-se a equação resultante e o 

valor de R². Os resultados para cada relação DI/DR do impelidor PBT 45° são 

apresentados na Figura 80 e para o impelidor Hydrofoil na Figura 81. As faixas de erro 

apresentadas em cada curva foram determinadas a partir da faixa de erro adotada 

para o valor de ε, citada previamente.  

Prosseguiu-se então com a verificação da variação da microescala de comprimento 

em função do valor de GMC para ambos os impelidores. Desta forma, os resultados 

previamente apresentados foram consolidados na Figura 82 para o impelidor PBT 45° 

e na Figura 83 para o impelidor Hydrofoil. Novamente foram ajustadas linhas de 

tendência do tipo potência e foram determinadas as equações resultantes e seus 

respectivos valores de R². Nestas figuras foram omitidas as faixas de erro para as 

microescalas de comprimento para melhor visualização. 

 



199 
 

 

Figura 80 – Microescala de comprimento de Kolmogorov em função da rotação – todas as relações DI/DR – impelidor PBT 45° 
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Figura 81 – Microescala de comprimento de Kolmogorov em função da rotação – todas as relações DI/DR – impelidor Hydrofoil 
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Figura 82 – Microescala de comprimento de Kolmogorov em função do valor de GMC – todas as relações DI/DR – impelidor PBT 45°. 

y = 1,043x-0,509

R² = 0,998

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

M
ic

ro
es

c
al

a 
d

e 
c

o
m

p
ri

m
e

n
to

 d
e

 K
o

lm
o

g
o

ro
v

 (
m

m
)

GMC (s-1)

Impelidor PBT 45°
Água limpa
Temperatura = 20 °C
ρ = 998,2 kg/m³
μ = 1,003 x 10-3 N.s/m²

Região viscosa
Mecanismo de ruptura predominante = erosão superficial 

Região inercial
Mecanismo de ruptura predominante = fragmentação



202 
 

 
Figura 83 – Microescala de comprimento de Kolmogorov em função do valor de GMC – todas as relações DI/DR – impelidor Hydrofoil. 
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Conforme pode ser observado na Figura 80, os ajustes das linhas de tendência de 

potência foram satisfatórios aos resultados para todas as relações DI/DR (valores de 

R² iguais ou próximos a 1). Observa-se que o expoente das equações ajustadas variou 

entre -0,6 e -0,7 e o fator de proporcionalidade reduziu conforme aumentou-se a 

relação DI/DR. É possível observar também que os resultados obtidos para a relação 

DI/DR de 0,20 se distanciam dos demais em função do valor da rotação aplicada. Por 

se tratar de uma relação DI/DR baixa, consequentemente a rotação calculada pela 

Equação 21 é maior quando comparada às demais relações DI/DR para um mesmo 

valor de GMP desejado.  

 Ao elevar-se a relação DI/DR para valores usualmente aplicados em projeto, nota-

se que as curvas ajustadas se aproximam, uma vez que há menor variabilidade nos 

valores de rotação calculados. Porém, o que se nota é que apesar da relação DI/DR 

impactar nos valores da rotação no eixo x, os valores no eixo y se estendem pelo 

mesmo intervalo (entre 0,18 e 0,35 mm). Ou seja, a relação DI/DR não se mostra 

influente na variação da microescala de comprimento de Kolmogorov. 

Observa-se um comportamento similar na Figura 81, referente aos resultados com 

o impelidor Hydrofoil. A principal diferença encontra-se no intervalo de valores para a 

microescala de comprimento (eixo y). Conforme é possível observar, os resultados 

para todas as relações DI/DR encontram-se dentro do intervalo compreendido entre 

0,12 e 0,24 mm, valores inferiores aos que delimitam o intervalo da Figura 80. 

Esta variação é explicada pelo desempenho do impelidor Hydrofoil frente ao 

impelidor PBT 45° nas simulações realizadas. Conforme citado previamente na seção 

5.3.3, para um determinado valor de GMP desejado, o impelidor PBT 45° (em sua 

rotação original) produziu um valor de ε menor quando comparado ao impelidor 

Hydrofoil. Tendo em vista que a microescala de comprimento é inversamente 

proporcional ao valor de ε, obteve-se então a variação de intervalo citada. Em outras 

palavras, esta variação pode ser explicada da seguinte forma: nas simulações com o 

impelidor PBT 45°, os turbilhões formados possuem menor quantidade de energia e, 

de acordo com a concepção da cascata de energia proposta por Kolmogorov, são 

dissipados pela ação das forças viscosas do fluido em uma escala de tamanho maior 

comparativamente aos turbilhões formados pelo impelidor Hydrofoil. Estes, por 

possuírem maior quantidade de energia, são capazes de transferir essa energia para 

turbilhões menores antes que as forças viscosas do fluido se sobressaiam 

(CRITTENDEN et al., 2012; POPE, 2011; VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 



204 
 

  Analisando-se as Figuras 82 e 83, nota-se que as linhas de tendência de potência 

apresentaram ajustes satisfatórios, respectivamente com valores de R² de 0,99 e 1,00. 

Observou-se também que os intervalos de valores no eixo y variam entre as figuras, 

de acordo com a mesma explicação já citada sobre a proporcionalidade inversa entre 

ε e microescala de comprimento. Porém, um aspecto que merece destaque é a 

similaridade na estrutura das equações resultantes do ajuste das linhas de tendência 

de potência: um coeficiente de proporcionalidade próximo a 1 e um expoente próximo 

a -0,5. Esta similaridade é coerente, pois a microescala de comprimento depende 

diretamente do valor de ε, assim como o valor de GMC, independentemente do valor 

de GMP almejado. Desta forma, a diferença entre as duas figuras reside no fato de que 

o impelidor PBT 45° não proporcionou o valor de ε esperado em função do valor de 

GMP, mas a relação entre GMC e microescala de comprimento permanece. 

 Ainda no que tange a estrutura das equações de ajuste, destaca-se que esta é 

consideravelmente similar à Equação 18, que relaciona o diâmetro máximo estável de 

flocos e o valor do gradiente médio de velocidade aplicado. De acordo com diversos 

autores, usualmente o valor de γ na Equação 18 situa-se próximo a 0,5 no tratamento 

convencional de águas naturais com sais de alumínio e ferro, valor próximo ao 

coeficiente obtido nas Figuras 82 e 83 (BACHE, 2004; COUFORT et al., 2008; 

FRANÇOIS, 1988; JARVIS et al., 2005; LI et al., 2007; MORUZZI et al., 2019). Por 

exemplo, Moruzzi et al. (2019) obtiveram valores de γ para 2 (dois) tipos de flocos 

comumente encontrados no tratamento de águas de abastecimento: flocos formados 

a partir de substâncias húmicas coaguladas com alumínio e flocos formados a partir 

de caulinita, também coagulada com alumínio. Em ambos os casos, o valor de γ foi 

de aproximadamente 0,45, similar ao valor de 0,5 obtido nas simulações desta 

pesquisa. Uma extrapolação deste resultado é que, possivelmente, o diâmetro estável 

do floco, com base na  Equação 18, é similar em magnitude ao tamanho da 

microescala de comprimento de Kolmogorov. 

Por fim, nas Figuras 82 e 83, buscou-se também indicar os mecanismos de ruptura 

predominantes e suas respectivas regiões. Tomando como referência a microescala 

de comprimento de Kolmogorov, flocos maiores tendem a sofrer o processo de ruptura 

por meio de fragmentação. Isto porque, acima da microescala de comprimento (região 

inercial) os turbilhões ainda possuem energia suficiente para atuar sobre a estrutura 

do floco e assim causar fragmentação dos flocos em estruturas menores. Já na região 

viscosa, os flocos tendem a sofrer ruptura por erosão, processo no qual pequenas 
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partículas do floco se desprendem, aumentando a concentração de partículas 

pequenas na suspensão (JARVIS et al., 2005; THOMAS; JUDD; FAWCETT, 1999). 

Sendo assim, usando a Equação 18 e os valores de GMC, foi possível estimar os 

diâmetros dos flocos que se encontram nesta linha divisória entre regiões de ruptura. 

Para o impelidor PBT 45° (Figura 82), os diâmetros dos flocos nesta linha divisória 

variaram de aproximadamente 0,333 mm (GMP = 20 s-1) a 0,180 mm (GMP = 80 s-1). Já 

para o impelidor Hydrofoil, os diâmetros variaram de aproximadamente 0,227 mm 

(GMP = 20 s-1) a 0,112 mm (GMP = 80 s-1). O valor de GMP foi utilizado para efeitos de 

comparação entre os diâmetros calculados, mas novamente destaca-se que foram 

utilizados os valores de GMC nesta verificação. E, conforme pode ser observado, 

novamente a diferença de desempenho entre os impelidores, em suas rotações 

originais, foi identificada. 

Entretanto, destaca-se que ainda não há um consenso sobre os mecanismos de 

ruptura atuantes e suas respectivas regiões, uma vez que já foram identificadas 

evidências de mais de um mecanismo ocorrendo em uma determinada região, como 

fragmentação e erosão simultânea (JARVIS et al., 2005). 

 

5.3.7.2 Microescalas de tempo e velocidade 

 

Conforme citado previamente, as microescalas de tempo e velocidade de 

Kolmogorov não são usualmente citadas nos estudos relacionados à floculação. 

Entretanto, estas grandezas foram estimadas nesta pesquisa tendo em vista a 

conexão destas com a modelagem do fenômeno de turbulência. Os resultados 

referentes à microescala de tempo são apresentados nas Figuras 84 (PBT 45°) e 85 

(Hydrofoil). Já os resultados referentes à microescala de velocidade são apresentados 

nas Figuras 86 (PBT 45°) e 87 (Hydrofoil). Assim como feito para a análise da 

microescala de comprimento, foram ajustadas linhas de tendência do tipo potência 

para cada série de resultados, determinando-se a equação resultante e o valor de R². 

As faixas de erro apresentadas em cada curva foram determinadas a partir da faixa 

de erro adotada para o valor de ε, citada previamente.  
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Figura 84 – Variação da microescala de tempo para o impelidor PBT 45° em função da rotação.  
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Figura 85 – Variação da microescala de tempo para o impelidor Hydrofoil em função da rotação.  
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Figura 86 – Variação da microescala de velocidade para o impelidor PBT 45° em função da rotação.  
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Figura 87 – Variação da microescala de velocidade para o impelidor Hydrofoil em função da rotação. 
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Conforme pode ser observado nas figuras em questão, os ajustes das linhas de 

tendência de potência foram satisfatórios aos resultados para ambos os impelidores 

e todas as relações DI/DR verificadas. Em geral, os valores de R² obtidos variaram 

entre 0,99 e 1,00.  

Assim como observado previamente para a microescala de comprimento, foi 

possível identificar padrões entre as equações ajustadas. No caso da microescala de 

tempo (Figura 84 e Figura 85), observa-se que o expoente das equações ajustadas 

variou entre -1,31 e -1,36 e o coeficiente de proporcionalidade reduziu conforme 

aumentou-se a relação DI/DR. Os ajustes foram essencialmente os mesmos para 

ambos os impelidores. Já no caso da microescala de velocidade, verificou-se que o 

expoente variou se manteve próximo a -0,67 em praticamente todas as equações 

ajustadas. Entretanto, neste caso, o coeficiente de proporcionalidade aumento 

conforme aumentou-se a relação DI/DR.  

Por fim, novamente foi possível observar que os resultados (microescalas de tempo 

e velocidade) obtidos para a relação DI/DR de 0,20 se distanciaram dos demais em 

função do valor da rotação aplicada (eixo x). Para valores mais elevados da relação 

DI/DR verificou-se que as curvas ajustadas se aproximaram, similarmente ao 

observado para a microescala de comprimento. E por fim, assim como observado 

anteriormente, apesar da relação DI/DR impactar nos valores da rotação no eixo x, os 

valores no eixo y se estendem pelo mesmo intervalo para ambas as grandes 

avaliadas. Ou seja, a relação DI/DR também não se mostra influente nas variações 

das microescalas de tempo e velocidade de Kolmogorov. 

 

5.3.8 Diâmetro estável, resistência e dimensão fractal teórica 

 

Esta seção tem como objetivo estender as verificações realizadas nesta pesquisa, 

incorporando, ainda que de forma preliminar, o conceito da dimensão fractal nas 

simulações de CFD. Tendo em vista se tratar de uma verificação simplificada, esta foi 

realizada com a aplicação do modelo para estimativa da dimensão fractal D2 teórica 

apresentado por Li et al. (2007), levando em consideração as observações e 

contribuições de Bache (2004) e Bache et al. (1999). Destaca-se que este modelo foi 

selecionado, pois foi desenvolvido com base em resultados experimentais gerados no 

tratamento de água cuja turbidez é oriunda da presença de caulinita e a coagulação 

foi realizada por sulfato de alumínio. Trata-se de uma condição experimental 
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usualmente aplicada em pesquisas no Brasil para simulação do tratamento 

convencional de águas naturais destinadas ao abastecimento público (DI 

BERNARDO; DANTAS; VOLTAN, 2017; FERREIRA FILHO, 2017; RICHTER, 2009). 

Conforme descrito previamente na seção 4.4.2, os resultados da integral 

volumétrica de ε foram aplicados nas equações do modelo Li et al. (2007) 

(apresentadas previamente na 3.2.7.3) para estimativa da dimensão fractal D2 teórica 

nos reatores virtuais simulados. Foram estimados valores de D2 para cada valor de 

GMC e relação DI/DR dos impelidores avaliados. Com isso, buscou-se verificar, ainda 

que de forma preliminar, a influência da relação DI/DR no comportamento da dimensão 

fractal D2 teórica. Assim como realizado previamente, foram utilizados os valores de ε 

obtidos com as rotações originalmente aplicadas nas simulações com o impelidor PBT 

45°, mantendo a premissa de usar os resultados obtidos com o procedimento usual 

de dimensionamento de reatores de floculação. A Figura 88 apresenta os resultados 

obtidos com o impelidor PBT 45° e a Figura 89 os resultados obtidos com o impelidor 

Hydrofoil. Destaca-se que, para efeitos de visualização dos resultados, os valores de 

D2 são apresentados em função dos valores de GMP e não de GMC (valor de fato 

utilizado para cálculo). Desta forma, buscou-se representar outro desdobramento da 

constatação previamente apresentada de que o impelidor PBT 45° não proporcionou 

valores de GMC próximos ao pretendidos (GMP), com as rotações originalmente 

aplicadas. 
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Figura 88 – Variação da dimensão fractal D2 teórica segundo modelo de Li et al. (2007) – PBT 45°.  
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Figura 89 – Variação da dimensão fractal D2 teórica segundo o modelo de Li et al. (2007) – Hydrofoil. 
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 Observando as figuras citadas, o primeiro aspecto que se destaca é a diferença 

entre os valores de D2 obtidos para cada tipo de impelidor. Conforme pode ser 

observado na Figura 88, os valores de D2 obtidos com o impelidor PBT 45° variaram 

entre 1,40 e 1,52. Já no caso do impelidor Hydrofoil, os valores de D2 estiveram 

situados entre 1,47 e 1,60, ou seja, um intervalo marginalmente superior. Apesar dos 

intervalos acima terem sido determinados via modelagem, estes se aproximam 

razoavelmente de valores reportados na literatura. Em seu estudo, Da Silva (2016) 

realizou ensaios de bancada utilizando água sintética com adição de caulinita e 

coagulação com sulfato de alumínio. Na etapa de floculação, foram aplicados 

gradientes médios de velocidade (Gf) variando entre 20 e 80 s-1, coincidindo com o 

intervalo aplicado nesta pesquisa. O autor do estudo em questão reportou valores de 

D2 variando entre 1,39 para Gf = 80 s-1 e 1,67 para Gf = 20 s-1, sendo estes próximos 

aos valores teóricos estimados com a aplicação do modelo de Li et al. (2007).  

A variação dos intervalos de D2 obtidos para os impelidores PBT 45° e Hydrofoil 

resulta da diferença de desempenho dos impelidores para um mesmo valor de GMP. 

Conforme citado previamente, o impelidor PBT 45° (em suas rotações originais) 

proporcionou valores de GMC consideravelmente inferiores aos valores de GMP, ou 

seja, uma intensidade de mistura inferior à pretendida. O modelo de Li et al. (2007) é 

estruturado de tal forma que a resistência do floco é inversamente proporcional ao 

valor de ε. Ou seja, para menores intensidades de mistura, a resistência do floco tende 

a ser menor e, consequentemente menores são os valores de D2. De acordo com a 

aplicação da geometria fractal no estudo do processo de floculação, quando o valor 

de D2 se aproxima de 1, o floco apresenta uma estrutura mais difusa e “aberta”, 

gradativamente se aproximando de uma “linha” (figura que apresentaria um valor de 

D2 = 1). Quando o valor de D2 se aproxima de 2, o floco tende a apresentar uma 

estrutura mais coesa e próxima à de um círculo. Pesquisas indicam que os flocos 

formados sob maiores intensidade tende a apresentar maior resistência e, 

consequentemente, maiores valores de D2 (flocos mais coesos e compactos). 

Destaca-se, neste contexto, os estudos apresentados por He et al. (2018), conforme 

descrito previamente na Seção 3.2.7.4. 

Em contrapartida, o diâmetro estável destes flocos tende a ser menor, justamente 

pelo processo de ruptura decorrente dos elevados níveis de mistura. Este equilíbrio 

justifica, por exemplo, o uso de valores de gradientes médios escalonados no 

dimensionamento de ETAs. No caso do impelidor Hydrofoil, os valores de GMC foram 
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próximos aos valores de GMP. Sendo assim, comparativamente aos resultados com o 

impelidor PBT 45°, os valores de D2 obtidos foram maiores. Mas deve ser destacado 

que os valores de dimensão fractal D2 obtidos são consideravelmente próximos entre 

si e possivelmente uma diferenciação experimental neste intervalo não seria possível, 

sendo observável por se tratar de um estudo de modelagem simplificado (JARVIS; 

JEFFERSON; PARSONS, 2005). 

 Conforme citado, é esperado que o valor do diâmetro estável dos flocos seja 

inversamente proporcional à intensidade de mistura e o modelo de Li et al. (2007) é 

estruturado de tal forma para representar isso. Sendo assim, para o impelidor PBT 

45° foram estimados diâmetros estáveis de floco variando entre 0,333 mm (obtidos 

nas simulações com GMP = 20 s-1) e 0,180 mm (obtidos nas simulações com GMP = 80 

s-1). Para o impelidor Hydrofoil, os diâmetros máximos estáveis variaram entre 0,222 

mm (quando GMP = 20 s-1) e 0,119 mm (quando GMP = 80 s-1). Dentro do contexto do 

modelo aplicado, estes resultados ressaltam o impacto do valor de ε no diâmetro 

estável dos flocos. No caso do impelidor PBT 45°, os valores de GMC distanciam-se 

consideravelmente dos valores de GMP. Consequentemente o modelo resulta em 

menores valores de ε e maiores valores de diâmetro estável. No caso do Hydrofoil, 

como o valor de GMC esteve próximo ao de GMP, notam-se valores menores para a 

faixa de variação do diâmetro estável. Comparando os resultados modelados com o 

estudo de Da Silva (2016), nota-se que os valores de diâmetro estável obtidos com o 

impelidor Hydrofoil se aproximaram dos valores reportados pelo autor. De acordo com 

o estudo em questão, o diâmetro máximo estável dos flocos variou entre 0,1767 mm 

quando Gf = 20 s-1 e 0,1694 mm quando Gf = 80 s-1 (os valores obtidos com valores 

de Gf intermediários se mantiveram nessa faixa de tamanho). Apesar da diferença 

entre os valores modelados nesta pesquisa e os valores reportados no estudo citado, 

nota-se que a ordem de grandeza é similar. O mesmo comportamento não é 

observado nos resultados modelados com o impelidor PBT 45°. Porém, estes 

dependem diretamente dos valores de GMC resultantes das simulações e, conforme 

citado previamente, os valores de GMC para este impelidor foram consideravelmente 

mais baixos que os desejados (GMP).  

Um aspecto importante nas Figuras 88 e 89 é que não se observa uma influência 

clara da relação DI/DR nos resultados de D2 modelados. Os valores obtidos para um 

determinado GMP não variam significativamente para diferentes relações DI/DR. Isto é 

resultado direto da estrutura das equações do modelo, que não possuem em sua 
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formulação alguma variável que dependa do tipo de impelidor. Os valores de D2 são 

determinados a partir do diâmetro estável (calculado a partir de cada GMC) e ε (variável 

utilizada para determinação dos valores de GMC e da resistência dos flocos). Conforme 

citam Jarvis et al. (2005) e Pengfei e Jun (2015), a configuração do impelidor pode ter 

um impacto significativo na estrutura dos flocos, e tal aspecto pode ser extrapolado 

não só para o tipo de impelidor, mas para a configuração do sistema de mistura como 

um todo (tipo e tamanho do impelidor, disposição no interior do reator, existência de 

anteparos nas paredes, entre outros). Outros modelos também não apresentam uma 

variável específica para contabilizar a influência do impelidor no processo de 

floculação. O modelo de cinética de floculação de suspensões coloidais de Argaman 

e Kaufman, por exemplo, possui em sua formulação uma variável KP, referente ao 

sistema de mistura. Na definição das equações de trabalho do modelo em questão, 

esta variável KP é englobada dentro da constante KB, necessitando o modelo (e suas 

constantes) ser ajustado caso a caso (ARGAMAN; KAUFMAN, 1970; BRATBY, 2016).  

Uma possibilidade que surge no âmbito do CFD é a realização de simulações 

multifásicas para diferentes configurações de impelidores (ver seção 7). Nestas, a 

formação de flocos dependerá das linhas de trajetória resultantes das características 

de cada impelidor e, portanto, este aspecto construtivo do reator virtual influenciará 

diretamente nos resultados obtidos. Em simulações desta natureza, é possível a 

extração da distribuição de tamanho de partículas (DTP) após os processos de 

agregação e ruptura, em conjunto com as dimensões dos flocos, constituindo-se como 

uma ferramenta promissora para modelagens mais avançadas da dimensão fractal no 

processo de floculação (ANSYS, 2021). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Após as etapas realizadas ao longo desta pesquisa, as seguintes conclusões 

puderam ser obtidas: 

 Simulações de fluidodinâmica computacional (CFD) se mostram com uma 

ferramenta com potencial para aplicação na etapa de concepção de reatores 

de floculação com misturador mecanizado de eixo vertical para o tratamento de 

águas de abastecimento; 

 A hipótese central da tese foi parcialmente validada. No caso do impelidor 

do tipo Hydrofoil, os desvios absolutos entre os valores de GMC obtidos via 

simulações de CFD, e os valores de GMP, foram considerados aceitáveis do 

ponto de vista de controle operacional de uma ETA convencional para 

produção de águas de abastecimento (± 20% de GMP). Entretanto, os desvios 

absolutos obtidos com o impelidor PBT 45° foram considerados significativos, 

de modo que, para este impelidor, a hipótese central da tese não foi 

validada; 

 A relação entre os valores de GMC e as rotações aplicadas nas simulações 

segue uma tendência do tipo potência para ambos os impelidores, para todas 

as relações DI/DR e para todos os valores de GMP avaliados; 

 Nas simulações do impelidor PBT 45°, com as rotações revisadas a partir das 

equações de ajuste das linhas de tendência do tipo potência, os valores de GMC 

se aproximaram satisfatoriamente dos valores de GMP; 

 A análise estatística simplificada, realizada para os desvios absolutos entre os 

valores médios de GMC e GMP de ambos os impelidores com as rotações 

originais, indicou que: 

o A relação DI/DR não foi um fator influente nos desvios absolutos entre os 

valores de GMC e GMP; 

o O tipo de impelidor foi um fator influente nos desvios absolutos entre os 

valores de GMC e GMP; 

o O valor de GMP foi um fator influente nos desvios absolutos entre os 

valores de GMC e GMP. 

 A relação entre as microescalas de Kolmogorov (comprimento, tempo e 

velocidade) e as rotação aplicadas nas simulações segue uma tendência do 
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tipo potência para ambos os impelidores, para todas as relações DI/DR e para 

todos os valores de GMP testados; 

 A aplicação do modelo de Li et al. (2007) aos resultados das simulações de 

CFD possibilitou a determinação dos valores de dimensão fractal D2 teórica 

para ambos os impelidores, para todas as relações DI/DR e para todos os 

valores de GMP testados; 

 Os valores teóricos de D2 foram considerados similares aos reportados em 

estudos da literatura, nos quais os valores de D2 foram determinados via 

experimentação. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Ao longo desta pesquisa, diversos aspectos relacionados ao tema central 

apresentaram potencial para aprofundamento em pesquisas futuras. Esta seção tem 

como objetivo apresentar a compilação de potenciais temas elencados.  

 

Representação virtual dos impelidores 

 

As representações virtuais dos impelidores foram elaboradas a partir de 

informações disponíveis em catálogos de fornecedores, livros técnicos, fotos de 

equipamentos existentes, entre outros. Naturalmente, os fabricantes de impelidores 

possuem desenhos confidenciais destes equipamentos que possuem detalhes não 

capturados nas representações virtuais utilizadas nesta pesquisa, como curvaturas 

específicas para as lâminas, estruturas de fixação necessárias (especialmente para 

as maiores relações DI/DR, entre outros. Caso possível, simulações com desenhos 

oficiais de equipamentos existentes no mercado podem ser de grande valia para 

comparação com os resultados apresentados nesta pesquisa.  

 

Anteparos nas paredes do reator 

 

 Um aspecto não avaliado nesta pesquisa é o efeito de anteparos nas paredes dos 

reatores virtuais simulados. Referências técnicas na literatura especializada citam que 

para reatores de floculação de seção retangular, podem ser instalados anteparos nas 

paredes para melhorar o desempenho de misturadores mecanizados de eixo vertical 

com impelidores. Sendo assim, investigações adicionais podem ser realizadas com 

os reatores virtuais criados para esta pesquisa, porém com a adição de anteparos nas 

paredes seguindo as recomendações usuais de projeto.   

 

Modelo de turbulência e calibração com dados experimentais 

 

Apesar da etapa de análise de sensibilidade realizada com os principais modelos 

de turbulência disponíveis no Fluent, naturalmente há espaço para investigações 

adicionais. Uma etapa subsequente de testes com reatores piloto virtuais, como os 
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elaborados nesta pesquisa, é a construção de protótipos para validação experimental. 

Nesta etapa, dados experimentais podem ser extraídos para validação e calibração 

(caso necessária) do modelo de turbulência. Uma possibilidade é a utilização do 

modelo de turbulência GEKO, recentemente lançado pela Ansys. Este modelo 

apresenta a facilidade de incluir parâmetros específicos para calibração de forma mais 

intuitiva pelo usuário.  

 

Modelagem multifásica do processo de floculação e extração da dimensão 

fractal dos flocos 

 

 As simulações realizadas nesta pesquisa focaram no comportamento do fluido no 

interior dos reatores virtuais, não sendo modelada a floculação em si. Para esta 

próxima etapa, é necessária a inclusão da modelagem multifásica, com todas as 

definições necessárias para a modelagem dos processos de agregação e ruptura de 

flocos. Além disso, esta etapa poderá ser realizada com as diferentes configurações 

de impelidor, de modo que a floculação dependerá das linhas de trajetória resultantes 

do funcionamento de cada equipamento e, portanto, este aspecto construtivo do reator 

virtual influenciará diretamente nos resultados obtidos. Em simulações desta natureza, 

é possível a extração da distribuição de tamanho de partículas (DTP) após os 

processos de agregação e ruptura, em conjunto com as dimensões dos flocos, 

constituindo-se como uma ferramenta interessante para modelagens mais avançadas 

da dimensão fractal no processo de floculação.  



221 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12.216: 
Projetos de estações de tratamento de água para abastecimento público. Rio de 
Janeiro ABNT, 1992. 18 p. 
 
AICHE. AIChE - The Global Home of Chemical Engineers. 2019. Disponível em: 
https://www.aiche.org/. Acesso em: 20 jan. 2019.  
 
ANSYS. ANSYS Fluent: Introduction to the GEKO Turbulence Model Part I. 
2020a. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2OFwSNCK_fs. Acesso 
em: 09 ago. 2021. 
 
ANSYS. ANSYS Fluent: Introduction to the GEKO Turbulence Model Part II - 
Tuning the Model Constants. 2020b. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2OFwSNCK_fs. Acesso em: 09 ago. 2021. 
 
ANSYS. FLUENT User’s Guide 21 R1. [s.l: s.n.], 2021.  
 
ARGAMAN, Y; KAUFMAN, W. J. Turbulence and flocculation. Journal of the Sanitary 
Engineering Division, [S. l.], v. 96, n. SA2, p. 223–241, 1970.  
 
ASANO, T.; BURTON, F. L.; LEVERENZ, H. L.; TSUCHIHASHI, R.; 
TCHOBANOGLOUS, G. Water Reuse. 1st ed. New York: McGraw Hill, 2007.  
 
AWWA. Water Treatment Plant Design. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2005.  
 
AWWA. Water Quality & Treatment - A Handbook on Drinking Water. 6th ed. New 
York: McGraw Hill, 2011. 
 
BACHE, D. H. Floc rupture and turbulence: A framework for analysis. Chemical 
Engineering Science, [S. l.], v. 59, n. 12, p. 2521–2534, 2004. 
 
BACHE, D. H.; RASOOL, E.; MOFFAT, D.; MCGILLIGAN, F. J. On the strength and 
character of alumino-humic flocs. Water Science & Technology, [S. l.], v. 40, n. 9, p. 
81–88, 1999.  
 
BAGHERI, Mehdi; MOHSENI, Madjid. Computational fluid dynamics (CFD) modeling 
of VUV/UV photoreactors for water treatment. Chemical Engineering Journal, [S. l.], 
v. 256, p. 51–60, 2014. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS n° 888 de 04 de 
maio de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 04 mai. 2021. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-
318461562. Acesso em: 09 ago. 2021. 
 
BRATBY, J. Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment. 
3rd ed. London: IWA Publishing, 2016. 
 



222 
 

BRATBY, J. R. Interpreting laboratory results for the design of rapid mixing and 
flocculation systems. Journal AWWA, [S. l.], p.318-325, June 1981. 
 
BRIDGEMAN, J.; JEFFERSON, B.; PARSONS, S. A. Computational Fluid Dynamics 
Modelling of Flocculation in Water Treatment: A Review. Engineering Applications 
of Computational Fluid Mechanics, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 220–241, 2009. 
 
BRIDGEMAN, J.; JEFFERSON, B.; PARSONS, S. A. The development and 
application of CFD models for water treatment flocculators. Advances in Engineering 
Software, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 99–109, 2010. 
 
BRIDGEMAN, J.; JEFFERSON, B.; PARSONS, S. A. Assessing floc strength using 
CFD to improve organics removal. Chemical Engineering Research and Design, [S. 
l.], v. 86, n. 8, p. 941–950, 2008. 
 
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2008.  
 
CAMP, T. R.; STEIN, P. C. Velocity gradients and internal work in fluid motion. Journal 
of Boston Society Civil Engineering, [S. l.], v. 30, p. 219–237, 1943. 
  
CARLOS, L.; OLIVEIRA, B. D.; MENDES, E. A.. Estudo da teoria do caos e dos 
fractais , e dos sistemas complexos e suas possíveis aplicações em Matemática. 
Exacta, [S. l.], v. 4, n. especial, p. 99–101, 2006. 
 
CARRILLO, V. M.; PETRIE, J. E.; PACHECO, E. A. Application of the grid 
convergence index to a laminar axisymmetric sudden expansion flow. Maskana, [S. 
l.], v. 5, p. 115–123, 2014.  
 
CELIK, I. B.; GHIA, U.; ROACHE, P. J.; FREITAS, C. J.; COLEMAN, H.; RAAD, P. E. 
Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD 
applications. Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME, [S. l.], v. 
130, n. 7, p. 0780011–0780014, July 2008. 
 
CHAKRABORTI, R. K.; ATKINSON, J. F.; VAN BENSCHOTEN, J. E. Characterization 
of alum floc by image analysis. Environmental Science and Technology, [S. l.], v. 
34, n. 18, p. 3969–3976, 2000. 
 
CHAKRABORTI, R. K.; GARDNER, K. H.; ATKINSON, J. F.; VAN BENSCHOTEN, J. 
E. Changes in fractal dimension during aggregation. Water Research, [S. l.], v. 37, n. 
4, p. 873–883, 2003. 
 
CLARK, Mark M. Critique of Camp and Stein’s RMS velocity gradient - Impresso. 
Journal of Environmental Engineering, [S. l.], v. 111, n. 6, p. 741–754, 1985.  
 
CLARK, Mark M. Transport Modeling for Environmental Engineers and Scientists. 
2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2009. 
 
CLIMENT, J.; BASIERO, L.; BERLANGA, J. G.; CHIVA, S. Biological reactor 
retrofitting using CFD-ASM modelling. Chemical Engineering Journal, [S. l.], v. 348, 



223 
 

p. 1–14, April 2018. 
 
CORONEO, M.; MONTANTE, G.; PAGLIANTI, A.; MAGELLI, F. CFD prediction of fluid 
flow and mixing in stirred tanks: Numerical issues about the RANS simulations. 
Computers and Chemical Engineering, [S. l.], v. 35, n. 10, p. 1959–1968, 2011. 
 
COUFORT, C.; DUMAS, C.; BOUYER, D.; LINÉ, A. Analysis of floc size distributions 
in a mixing tank. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 
[S. l.], v. 47, n. 3, p. 287–294, 2008. 
 
CRITTENDEN, J. C.; TRUSSELL, R. R. R.; HAND, D. W.; HOWE, K. J.; 
TCHOBANOGLOUS, G. MWH’s Water Treatment: Principles and Design. 3rd ed. 
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012. 
 
DA SILVA, Pedro Augusto Grava. Força e dimensão fractal para floco de caulinita 
coagulado com sal de alumínio aplicado ao tratamento de água para 
abastecimento. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquista Filho, 
2016. 
 
DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B.; VOLTAN, P. E. N.. Métodos e Técnicas de 
Tratamento de Água. 3ª ed. São Carlos: LDiBe Editora, 2017.  
 
FERREIRA FILHO, S. S.. Tratamento de Água: Concepção, projeto e operação de 
estações de tratamento. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2017.  
 
FRAME, M.; COHEN, N.. Fractals and Dynamics in Mathematics, Science, and the 
Arts: Theory and Applications - Volume 1: Benoit Mandelbrot: A Life in Many 
Dimensions. 1st ed. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltda., 2015.  
 
FRANÇOIS, R. J. Growth kinetics of hydroxide flocs. Journal AWWA, [S. l.], June 
1988.  
 
GAR ALALM, M.; NASR, M.; OOKAWARA, S. Assessment of a novel spiral hydraulic 
flocculation/sedimentation system by CFD simulation, fuzzy inference system, and 
response surface methodology. Separation and Purification Technology, [S. l.], v. 
169, p. 137–150, 2016. 
 
GOMEZ III, R. J. 20+ Years of Computational Fluid Dynamics for the Space 
Shuttle. Houston. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/20110008693. 
Acesso em: 09 ago. 2021. 
 
HAARHOFF, J.; JOUBERT, H. Determination of aggregation and breakup constants 
during flocculation. Water Science & Technology, [S. l.], v. 36, n. 4, p. 33–40, 1997. 
 
HE, W.; XIE, Z.; ZHAO, Z.; HUANG, M.; PAN, M.. Effect of impeller clearance on floc 
growth behaviors in a baffled square stirred-tank reactor: Flocculation-test and CFD-
aided studies. Separation and Purification Technology, [S. l.], v. 212, n. November 
2018, p. 233–244, 2019. 
 
HE, W.; XUE, L.; GORCZYCA, B.; NAN, J.; SHI, Z.. Experimental and CFD studies of 



224 
 

floc growth dependence on baffle width in square stirred-tank reactors for flocculation. 
Separation and Purification Technology, [S. l.], v. 190, n. June 2017, p. 228–242, 
2018. 
 
HENDRICKS, David. Fundamentals of Water Treatment Unit Processes - 
Physical, Chemical, and Biological. 1st ed. Boca Raton: CRC Press, 2010. 
 
HENZE, M.; VAN LOOSDRECHT, M. C. M.; EKAMA, G. A.; BRDJANOVIC, D.; 
DRDJANOVIC, D. Biological Wastewater Treatment - Principles, Modelling and 
Design. 1st ed., London: IWA Publishing, 2008. 
 
JAHODA, M.; MOŠTĚK, M.; KUKUKOVÁ, A.; MACHOŇ, V. CFD modelling of liquid 
homogenization in stirred tanks with one and two impellers using large eddy simulation. 
Chemical Engineering Research and Design, [S. l.], v. 85, n. 5 A, p. 616–625, 2007. 
 
JARVIS, P.; JEFFERSON, B.; GREGORY, J.; PARSONS, S. A. A review of floc 
strength and breakage. Water Research, [S. l.], v. 39, n. 14, p. 3121–3137, 2005. 
 
JARVIS, P.; JEFFERSON, B.; PARSONS, S. A.. Measuring floc structural 
characteristics. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, [S. l.], v. 4, 
n. 1–2, p. 1–18, 2005. 
 
JIROUT, T.; RIEGER, F.. Impeller design for mixing of suspensions. Chemical 
Engineering Research and Design, [S. l.], v. 89, n. 7, p. 1144–1151, 2011. 
 
KARPINSKA, A. M.; BRIDGEMAN, J. CFD-aided modelling of activated sludge 
systems e A critical review Standard Method of Moments. Water Research, [S. l.], v. 
88, p. 861–879, 2016. 
 
KARPINSKA, A. M.; BRIDGEMAN, J. . Towards a robust CFD model for aeration tanks 
for sewage treatment - A lab-scale study. Engineering Applications of 
Computational Fluid Mechanics, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 371–395, 2017. 
 
KHAPRE, A.; MUNSHI, B.. Data on the mixing of non-Newtonian fluids by a Rushton 
turbine in a cylindrical tank. Data in Brief, [S. l.], v. 8, p. 1416–1420, 2016. 
 
KRAMER, T. A.; CLARK, M. M. Incorporation of Aggregate Breakup in the Simulation 
of Orthokinetic Coagulation. Journal of Colloid and Interface Science,  [S. l.], v. 216, 
n. 1, p. 116–126, 1999. 
 
KRAMER, T. A.; CLARK, Mark M. Modeling Orthokinetic Coagulation in Spatially 
Varying Laminar Flow. Journal of Colloid and Interface Science, [S. l.], v. 227, n. 2, 
p. 251–261, 2000. 
 
LANE, G. Predicting the energy dissipation rate in a mechanically stirred tank. In: 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CFD IN THE MINERALS AND PROCESS 
INDUSTRIES, 11., 2015, Melbourne. Proceedings…Melbourne: CSIRO, 2015. p. 7. 
 
LAUNDER, B. E.; SPALDING, D. B. Lectures in Mathematical Models of 
Turbulence. 1st ed. London: Academic Press, 1972.  



225 
 

 
LAURENT, J.; SAMSTAG, R.; NOPENS, I.; WICKS, J. CFD Modelling for 
Wastewater Treatment Processes. 1st ed., [s.l.]: IWA Publishing, 2021.  
 
LAURIKS, T.; LONGO, R.; BAETENS, D.; DERUDI, M.; PARENTE, A.; BELLEMANS, 
A.; VAN BEECK, J.; DENYS, S.. Application of Improved CFD Modeling for Prediction 
and Mitigation of Traffic-Related Air Pollution Hotspots in a Realistic Urban Street. 
Atmospheric Environment, [S. l.], v. 246, 2021. 
 
LE MOULLEC, Y.; GENTRIC, C.; POTIER, O.; LECLERC, J. P. CFD simulation of the 
hydrodynamics and reactions in an activated sludge channel reactor of wastewater 
treatment. Chemical Engineering Science, [S. l.], v. 65, n. 1, p. 492–498, 2010. 
 
LEVENSPIEL, O. Chemical Reaction Engineering. 3rd ed. New York: John Wiley & 
Sons, Inc., 1999. 
 
LI, Tao; ZHU, Zhe; WANG, Dongsheng; YAO, Chonghua; TANG, Hongxiao. The 
strength and fractal dimension characteristics of alum-kaolin flocs. International 
Journal of Mineral Processing, [S. l.], v. 82, n. 1, p. 23–29, 2007. 
 
LOPES, D.; PUGA, H.; TEIXEIRA, J. C.; TEIXEIRA, S. F. Influence of arterial 
mechanical properties on carotid blood flow: Comparison of CFD and FSI studies. 
International Journal of Mechanical Sciences, [S. l.], v. 160, p. 209–218, 2019. 
 
MATKO, T.; CHEW, J.; WENK, J.; CHANG, J.; HOFMAN, J.. Computational fluid 
dynamics simulation of two-phase flow and dissolved oxygen in a wastewater 
treatment oxidation ditch. Process Safety and Environmental Protection, [S. l.], v. 
145, p. 340–353, 2021. 
 
MCGIVNEY, W. T.; KAWAMURA, S. Cost Estimating Manual for Water Treatment 
Facilities. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2008.  
 
MEANA-FERNÁNDEZ, A.; FERNÁNDEZ ORO, J. M.; ARGÜELLES DÍAZ, K. M.; 
GALDO-VEGA, M.; VELARDE-SUÁREZ, S.. Application of Richardson extrapolation 
method to the CFD simulation of vertical-axis wind turbines and analysis of the flow 
field. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, [S. l.], v. 13, n. 
1, p. 359–376, 2019. 
 
MEISTER, M.; RAUCH, W.. Wastewater treatment modelling with smoothed particle 
hydrodynamics. Environmental Modelling and Software, [S. l.], v. 75, p. 206–211, 
2016. 
 
MENTER, F. R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering 
applications. AIAA Journal, [S. l.], v. 32, n. 8, p. 1598–1605, 1994. 
 
MENTER, F. R.; LECHNER, R.; MATYUSHENKO, A. Best Practice : Generalized k- 
w Two-Equation Turbulence Model in ANSYS CFD (GEKO), St. Petersburg: Ansys 
German GmbH, 2019. 38 p. Technical Report. 
 
MIXING, P. LIGHTNIN A210, A305, A310, and A510. 2021. Disponível em: 



226 
 

https://www.postmixing.com/mixing forum/impellers/a310.htm. Acesso em: 3 jul. 2021.  
 
MORUZZI, R. B.; CAMPOS, L. C.; SHARIFI, S.; DA SILVA, P. G.; GREGORY, J.. 
Nonintrusive investigation of large Al-kaolin fractal aggregates with slow settling 
velocities. Water Research, [S. l.], v. 185, p. 1162–87, 2020. 
 
MORUZZI, R. B.; DA SILVA, P. G.; SHARIFI, S.; CAMPOS, L.C.. Strength assessment 
of Al-Humic and Al-Kaolin aggregates by intrusive and non-intrusive methods. 
Separation and Purification Technology, [S. l.], v. 217, p. 265-273, 2019. 
 
MORUZZI, R. B.; DE OLIVEIRA, A. L.; DA CONCEIÇÃO, F. T.; GREGORY, J.; 
CAMPOS, L. C.. Fractal dimension of large aggregates under different flocculation 
conditions. Science of the Total Environment, [S. l.], v. 609, p. 807–814, 2017. 
 
MORUZZI, R. B.; DE OLIVEIRA, S. C.. Mathematical modeling and analysis of the 
flocculation process in chambers in series. Bioprocess and Biosystems 
Engineering, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 357–363, 2013. 
 
MOUKALLED, F.; MANGANI, L.; DARWISH, M. The Finite Volume Method in 
Computational Fluid Dynamics - An Advanced Introduction with OpenFOAM and 
Matlab. 1st ed. New York: Springer Cham Heidelberg, 2016. 
 
MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H.; HUEBSCH, W. W. Fundamental of 
Fluid Mechanics. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2009. 
 
NASA. High-End Computing Program. 2021. Disponível em: 
https://hec.nasa.gov/news/images.html. Acesso em: 26 jun. 2021. 
 
OLIVEIRA, D. S.; DONADEL, C. B.. Global velocity gradient evaluation: An innovative 
approach using CFD modeling applied to water and wastewater treatment plants. 
Journal of Water Process Engineering, [S. l.], v. 28, p. 21–27, 2019. 
 
ORSZAG, S. A.; YAKHOT, V.; FLANNERY, W. S.; BOYSAN, F.; CHOUDHURY, D.; 
MARUZEWSKI, J.; PATEL, B. Renormalization Group Modeling and Turbulence 
Simulations. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEAR-WALL TURBULENT 
FLOWS, 1993, Tempe. Proceedings…Tempe: 1993. 
 
ÖZCAN-TAŞKIN, G.; WEI, H.. The effect of impeller-to-tank diameter ratio on draw 
down of solids. Chemical Engineering Science, [S. l.], v. 58, n. 10, p. 2011–2022, 
2003. 
 
PANKAJ, S.; SAJIKUMAR, N.; KAIMAL, R. Simulation of Forward Osmosis Using 
CFD. Procedia Technology, [S. l.], v. 24, p. 70–76, 2016. 
 
PARKER, D. S.; KAUFMAN, W. J.; JENKINS, D. Floc breakup in turbulent flocculation 
processes. Journal of the Sanitary Engineering Division, [S. l.], v. 98, n. SA1, p. 
79–99, 1972.  
 
PATIL, H.; PATEL, A. K.; PANT, H. J.; VENU VINOD, A. CFD simulation model for 
mixing tank using multiple reference frame (MRF) impeller rotation. ISH Journal of 



227 
 

Hydraulic Engineering, [S. l.], 2018. 
 
PAUL, E. L.; ATIEMO-OBENG, V.; FRESTA, S. M. Handbook of Industrial Mixing - 
Science and Practice. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2004.  
 
PAUL, E. L.; ATIEMO-OBENG, V. A.; KRESTA, S. M. Handbook of Industrial Mixing. 
1st ed. Hoboken: John, 2004. 
 
PENGFEI, R.; JUN, N. CFD and experimental studies on the impact of impeller type 
on flow field and floc size evolution in a stirred tank. IN: INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON ADVANCES IN ENERGY AND ENVIROMNENTAL SCIENCE, 
2015. Zhuhai. Proceedings…Zhuhai: Atlantis Press, 2015. 9 p. 
 
POPE, S. B. Turbulent Flows. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
 
PRAT, O. P.; DUCOSTE, J. J. Simulation of Flocculation in Stirred Vessels Lagrangian 
Versus Eulerian. Chemical Engineering Research and Design, [S. l.], v. 85, n. 2, p. 
207–219, 2007. 
 
PRAT, O. P.; DUCOSTE, J. J. Modeling spatial distribution of floc size in turbulent 
processes using the quadrature method of moment and computational fluid dynamics. 
Chemical Engineering Science, [S. l.], v. 61, n. 1, p. 75–86, 2006. 
 
RANADE, V. V. Computational Flow Modeling of Chemical Reactor Engineering. 
1st ed. San Diego: Academic Press, 2002. 
 
RICHTER, C. A. Água: Métodos e Tecnologia de Tratamento. 1ª ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2009.  
 
ROACHE, P. J. Verification of codes and calculations. AIAA Journal, [S. l.], v. 36, n. 
5, p. 696–702, 1998. 
 
ROZOV, V.; STUHLPFARRER, M.; OSMA, M. F.; BREITSAMTER, C.. Engine 
Modeling for Small-Disturbance-CFD Related to Aircraft Flutter Investigations. Journal 
of Fluids and Structures, [S. l.], v. 96, 2020. 
 
SAHU, A. K.; KUMAR, P.; PATWARDHAN, A. W.; JOSHI, J. B. CFD modelling and 
mixing in stirred tanks. Chemical Engineering Science, [S. l.], v. 54, n. 13–14, p. 
2285–2293, 1999. 
 
SAMARAS, K.; ZOUBOULIS, A.; KARAPANTSIOS, T.; KOSTOGLOU, M. A CFD-
based simulation study of a large scale flocculation tank for potable water treatment. 
Chemical Engineering Journal, [S. l.], v. 162, n. 1, p. 208–216, 2010. 
 
SAMSTAG, R. W. et al. CFD for wastewater treatment: An overview. Water Science 
and Technology, [S. l.], v. 74, n. 3, p. 549–563, 2016. 
 
SHIH, T. H.; LIOU, W. W.; SHABBIR, A.; YANG, Z.; ZHU, J. A New k-e Eddy 
Viscosity Model for High Reynolds Number Turbulent Flows - Model 
Development and Validation. Cleveland: Lewis Research Center, 1994. 30 p. NASA 



228 
 

Technical Memorandum 106721. 
 
SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. 2018. Disponível 
em: http://www.snis.gov.br/. Acesso em: 09 ago. 2021. 
 
SOSNOWSKI, M.; KRZYWANSKI, J.; GNATOWSKA, R. Polyhedral meshing as an 
innovative approach to computational domain discretization of a cyclone in a fluidized 
bed CLC unit. E3S Web of Conferences 14, [S. l.], v. 14, n. 01027, p. 10, 2017. 
 
SPXFLOW. A310/A510 Low Solidity Hydrofoil Impeller. 2021. Disponível em: 
https://www.spxflow.com/lightnin/products/a310a510-low-solidity-hydrofoil-impeller/. 
Acesso em: 3 jul. 2021.  
 
STEWART, I. Dezessete equações que mudaram o mundo. 1ª ed., Rio de Janeiro: 
Zahar, 2013.  
 
TAGHAVI, M.; ZADGHAFFARI, R.; MOGHADDAS, J.; MOGHADDAS, Y. 
Experimental and CFD investigation of power consumption in a dual Rushton turbine 
stirred tank. Chemical Engineering Research and Design, [S. l.], v. 89, n. 3, p. 280–
290, 2011. 
 
TAMBURINI, A.; BRUCATO, A.; CIOFALO, M.; GAGLIANO, G.; MICALE, G.; 
SCARGIALI, F. CFD simulations of early- to fully-turbulent conditions in unbaffled and 
baffled vessels stirred by a Rushton turbine. Chemical Engineering Research and 
Design, [S. l.], v. 171, p. 36–47, 2021. 
 
TAMBURINI, A.; GAGLIANO, G.; SCARGIALI, F.; MICALE, G.; BRUCATO, A.; 
CIOFALO, M. CFD simulation of radially stirred baffled and unbaffled tanks. Chemical 
Engineering Transactions, [S. l.], v. 74, p. 1033–1038, 2019. 
 
TCHOBANOGLOUS, G.; STENSEL, H. D.; TSUCHIHASHI, R.; BURTON, F. 
Wastewater Engineering: Treatment and Resources Recovery. 5th ed. New York: 
McGraw Hill Education, 2014.  
 
TENNEKES, H.; LUMLEY, J. L. A First Course in Turbulence. 1st ed. Cambridge: 
The MIT Press, 1970.  
 
THOMAS, D. N.; JUDD, S. J.; FAWCETT, N. Flocculation modelling: A review. Water 
Research, [S. l.], v. 33, n. 7, p. 1579–1592, 1999. 
 
TMS. CFD Modeling and Simulation in Materials Processing. 1st ed., Hoboken: 
John Wiley & Sons, Inc., 2012.  
 
VAHEDI, A.; GORCZYCA, B.. Predicting the settling velocity of flocs formed in water 
treatment using multiple fractal dimensions. Water Research, [S. l.], v. 46, n. 13, p. 
4188–4194, 2012. 
 
VAHEDI, A.; GORCZYCA, B. Settling velocities of multifractal flocs formed in chemical 
coagulation process. Water Research, [S. l.], v. 53, p. 322–328, 2014. 
 



229 
 

VERSTEEG, H. K.; MALALASEKERA, W. An Introduction to Computational Fluid 
Dynamics - The Finite Volume Method. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
UNITED STATES PATENT. VON ESSEN, J. A.; THOMPSON, G.; SHARMA, R. K.; 
SCHROM, E. C. Hydrofoil impeller. US 5297938A, 29 Mar. 1994.  
 
WATANABE, Y. Flocculation and me. Water Research, [S. l.], v. 114, p. 88–103, 2017. 
DOI: 10.1016/j.watres.2016.12.035. 
 
WHITE, F. M. Fluid Mechanics. 4th ed. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc., 
1998. 
 
WHITE, F. M. Viscous Fluid Flow. 3rd ed. Boston: McGraw Hill, 2006.  
 
WIESNER, M. R. Kinetics of aggregate formation in rapid mix. Water Research, [S. 
l.], v. 26, n. 3, p. 379–387, 1992. 
 
WILCOX, D. C. Formulation of the k-ω turbulence model revisited. AIAA Journal, [S. 
l.], v. 46, n. 11, p. 2823–2838, 2008. 
 
WIMSHURST, A. The k-omega SST Turbulence Model. 2019. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=myv-ityFnS4. Acesso em: 23 set. 2020. 
  
WIMSHURST, A. The k-omega Turbulence Model. 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=26QaCK6wDp8. 
 
WOOD, T.; SIMMONS, M. J. H.; GREENWOOD, R. W.; STITT, E. H. Concentrated 
slurry formation via drawdown and incorporation of wettable solids in a mechanically 
agitated vessel. AIChE Journal, [S. l.], v. 64, n. 5, p. 1885–1895, 2018. 
 
WU, J.; PULLUM, L.. Performance Analysis of Axial-Flow Mixing Impellers. AIChE 
Journal, [S. l.], v. 46, n. 3, p. 489–498, 2000.  
 
YANG, Z.; YANG, H.; JIANG, Z.; HUANG, X.; LI, H.; LI, A.; CHENG, R.. A new method 
for calculation of flocculation kinetics combining Smoluchowski model with fractal 
theory. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, [S. 
l.], v. 423, p. 11–19, 2013. 
 

 

  



230 
 

ANEXO I  

Resultados das simulações – Fase 2 

PBT 45° 

GMP = 20 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,51E-04 9,86E-06 1,11E-04 8,16E-06 9,96E-06 9,19E-06 6,14E-06 

Vx 4,85E-08 1,26E-07 3,30E-06 2,34E-07 1,93E-06 2,79E-06 3,45E-06 

Vy 1,20E-07 1,23E-07 3,04E-06 2,72E-07 2,13E-06 2,86E-06 3,88E-06 

Vz 1,00E-07 1,27E-07 3,30E-06 2,33E-07 1,98E-06 2,82E-06 3,52E-06 

k 1,74E-06 2,72E-08 2,53E-06 3,59E-08 5,47E-07 9,06E-07 9,75E-07 

ω 1,27E-05 3,51E-07 9,94E-07 1,85E-07 1,19E-06 2,97E-06 9,34E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00007787 0,00007770 0,00007821 0,00007300 0,00007602 0,00007912 0,00007340 

 

GMP = 30 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,45E-05 9,36E-06 8,19E-06 9,31E-06 9,01E-06 9,01E-06 8,42E-06 

Vx 6,17E-08 9,61E-08 1,35E-08 2,65E-07 5,50E-07 2,24E-07 2,61E-08 

Vy 1,24E-07 8,44E-08 1,98E-08 2,60E-07 5,20E-07 3,26E-07 3,26E-08 

Vz 1,11E-07 9,60E-08 1,34E-08 2,71E-07 5,59E-07 2,30E-07 2,69E-08 

k 2,57E-06 2,25E-08 1,92E-10 2,64E-08 1,22E-07 2,73E-08 3,54E-10 

ω 1,36E-05 3,62E-07 3,05E-09 1,35E-07 3,45E-07 1,17E-06 9,98E-10 

∫ε (m²/s³) 0,00015534 0,00015829 0,00015063 0,00015082 0,00015322 0,00017159 0,00015877 

 

GMP = 40 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,14E-05 9,99E-06 7,56E-06 8,58E-06 8,23E-06 9,56E-06 8,06E-06 

Vx 5,61E-08 1,14E-07 1,55E-07 4,02E-07 1,23E-08 1,94E-07 4,31E-07 

Vy 1,27E-07 1,08E-07 1,44E-07 4,20E-07 1,85E-08 2,22E-07 4,69E-07 

Vz 1,07E-07 1,14E-07 1,52E-07 3,72E-07 1,25E-08 2,03E-07 4,43E-07 

k 3,04E-06 3,72E-08 2,47E-08 6,07E-08 2,17E-10 1,95E-08 2,56E-08 

ω 1,44E-05 4,25E-07 2,33E-07 1,58E-07 1,80E-09 9,87E-07 4,62E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00025242 0,00026300 0,00024478 0,00024951 0,00025465 0,00027404 0,00026703 
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GMP = 50 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,45E-06 9,91E-06 8,01E-06 8,37E-06 7,96E-06 8,56E-06 9,06E-06 

Vx 5,61E-08 2,09E-07 2,79E-07 4,23E-07 7,47E-07 1,63E-07 1,55E-08 

Vy 1,27E-07 2,01E-07 2,50E-07 4,45E-07 8,58E-07 1,45E-07 1,91E-08 

Vz 1,07E-07 2,08E-07 2,89E-07 4,71E-07 7,30E-07 1,67E-07 1,60E-08 

k 3,04E-06 1,71E-07 3,96E-08 4,04E-08 1,49E-07 1,61E-08 2,99E-10 

ω 1,44E-05 5,49E-07 2,54E-07 1,30E-07 2,51E-07 6,34E-07 1,46E-09 

∫ε (m²/s³) 0,00037622 0,00039559 0,00036208 0,00037298 0,00036990 0,00040993 0,00038548 

 

GMP = 60 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 9,57E-06 1,12E-05 8,39E-06 9,92E-06 1,57E-05 8,45E-06 9,44E-06 

Vx 3,25E-08 2,00E-07 4,90E-07 4,59E-07 1,73E-08 1,73E-07 4,80E-07 

Vy 3,68E-08 1,82E-07 4,55E-07 4,65E-07 2,16E-08 1,70E-07 5,50E-07 

Vz 3,29E-08 2,11E-07 4,56E-07 4,49E-07 1,68E-08 1,79E-07 5,22E-07 

k 6,64E-08 1,01E-07 7,00E-08 3,04E-08 4,08E-10 1,94E-08 2,94E-08 

ω 5,98E-07 5,09E-07 2,60E-07 9,70E-08 4,52E-09 5,74E-07 3,55E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00051861 0,00054728 0,00050852 0,00056920 0,00052906 0,00055933 0,00053077 

 

GMP = 70 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,56E-05 8,26E-06 7,96E-06 8,17E-06 9,74E-06 9,25E-06 1,40E-05 

Vx 5,11E-08 2,21E-07 4,75E-07 3,65E-07 4,32E-07 8,57E-08 1,76E-08 

Vy 5,56E-08 1,96E-07 4,63E-07 3,52E-07 4,57E-07 8,86E-08 1,82E-08 

Vz 5,16E-08 2,18E-07 5,14E-07 3,56E-07 4,51E-07 9,03E-08 1,69E-08 

k 1,23E-07 1,12E-07 5,67E-08 3,59E-08 3,32E-08 8,31E-09 3,48E-10 

ω 9,92E-07 4,07E-07 1,45E-07 1,40E-07 1,83E-07 3,79E-07 2,79E-09 

∫ε (m²/s³) 0,00068778 0,00071757 0,00068293 0,00067022 0,00068301 0,00074276 0,00066798 

 

GMP = 80 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,39E-05 8,38E-06 9,22E-06 8,89E-06 2,72E-05 9,53E-06 1,55E-05 

Vx 4,63E-08 2,24E-07 4,87E-07 3,79E-07 2,17E-08 8,09E-08 1,93E-08 

Vy 5,72E-08 2,13E-07 4,54E-07 3,70E-07 2,11E-08 9,30E-08 2,06E-08 

Vz 4,56E-08 2,31E-07 4,67E-07 3,74E-07 2,22E-08 8,44E-08 1,84E-08 

k 9,21E-08 1,86E-07 3,90E-08 2,44E-08 1,01E-09 7,47E-09 7,64E-10 

ω 6,68E-07 5,57E-07 1,65E-07 9,39E-08 1,12E-08 2,88E-07 8,32E-09 

∫ε (m²/s³) 0,00087785 0,00092392 0,00085352 0,00086733 0,00087346 0,00095693 0,00094309 
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Hydrofoil 

GMP = 20 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,18E-05 8,85E-06 8,26E-06 7,67E-06 7,81E-06 9,00E-06 8,24E-06 

Vx 2,64E-08 1,73E-07 1,83E-07 3,36E-07 5,21E-07 2,22E-06 1,61E-06 

Vy 2,88E-08 1,64E-07 1,67E-07 3,00E-07 5,50E-07 2,00E-06 1,41E-06 

Vz 2,77E-08 1,79E-07 1,98E-07 3,34E-07 4,87E-07 2,31E-06 1,59E-06 

k 9,54E-09 4,17E-08 2,62E-08 7,58E-08 3,49E-08 5,53E-07 2,70E-07 

ω 1,31E-07 2,35E-07 1,13E-07 9,51E-07 1,46E-07 6,79E-07 5,37E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00041443 0,00038123 0,00042570 0,00041353 0,00036923 0,00037533 0,00041964 

 

GMP = 30 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 3,07E-04 7,04E-05 4,88E-05 4,79E-05 7,04E-05 2,03E-05 2,37E-05 

Vx 3,67E-08 2,63E-08 2,60E-08 3,11E-08 2,63E-08 2,12E-08 2,40E-08 

Vy 3,42E-08 2,56E-08 2,16E-08 2,91E-08 2,56E-08 2,20E-08 2,65E-08 

Vz 3,80E-08 2,46E-08 2,09E-08 2,63E-08 2,46E-08 2,15E-08 2,88E-08 

k 3,14E-08 4,61E-09 2,45E-09 1,06E-08 4,61E-09 4,98E-10 1,26E-09 

ω 3,66E-07 7,26E-08 2,23E-08 2,03E-07 7,26E-08 4,54E-09 9,05E-09 

∫ε (m²/s³) 0,00085093 0,00077875 0,00086248 0,00086248 0,00075267 0,00076812 0,00086392 

 

GMP = 40 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 6,59E-04 8,62E-05 5,65E-05 5,32E-05 5,32E-05 3,98E-05 4,54E-05 

Vx 7,79E-08 2,96E-08 2,35E-08 3,54E-08 3,54E-08 2,95E-08 4,15E-08 

Vy 6,83E-08 3,23E-08 2,49E-08 3,68E-08 3,68E-08 3,24E-08 4,46E-08 

Vz 8,08E-08 3,03E-08 2,44E-08 3,73E-08 3,73E-08 3,61E-08 4,39E-08 

k 1,55E-07 9,90E-09 3,42E-09 1,81E-09 1,81E-09 1,56E-09 5,31E-09 

ω 2,28E-06 1,16E-07 2,76E-08 2,07E-08 2,07E-08 1,65E-08 3,27E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00142589 0,00130581 0,00141512 0,00141512 0,00125074 0,00130457 0,00149385 
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GMP = 50 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 5,96E-04 1,30E-04 9,69E-05 7,89E-05 7,65E-05 5,05E-05 6,26E-05 

Vx 8,03E-08 3,15E-08 3,91E-08 4,67E-08 3,98E-08 4,06E-08 4,97E-08 

Vy 6,57E-08 3,75E-08 3,93E-08 4,01E-08 3,93E-08 3,75E-08 4,73E-08 

Vz 8,62E-08 3,53E-08 3,87E-08 5,10E-08 3,76E-08 4,28E-08 4,69E-08 

k 1,81E-07 9,12E-09 5,86E-09 4,96E-08 4,91E-09 2,84E-09 3,88E-09 

ω 1,65E-06 1,13E-07 2,37E-08 6,83E-07 7,09E-08 2,76E-08 2,74E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00212323 0,00196635 0,00214669 0,00214669 0,00186148 0,00191257 0,00215770 

 

GMP = 60 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,03E-03 1,64E-04 1,50E-04 5,32E-05 9,87E-05 7,80E-05 9,32E-05 

Vx 8,96E-08 4,22E-08 4,52E-08 3,54E-08 3,92E-08 5,09E-08 6,85E-08 

Vy 7,75E-08 4,58E-08 4,50E-08 3,68E-08 4,14E-08 5,42E-08 6,45E-08 

Vz 9,07E-08 4,15E-08 4,51E-08 3,73E-08 4,22E-08 5,49E-08 6,51E-08 

k 1,58E-07 1,92E-08 4,90E-09 1,81E-09 3,44E-09 8,36E-09 6,21E-09 

ω 1,42E-06 2,29E-07 2,75E-08 2,07E-08 3,83E-08 1,80E-07 4,75E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00294380 0,00274086 0,00302985 0,00296369 0,00256237 0,00268503 0,00298856 

 

GMP = 70 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,20E-03 2,36E-04 1,91E-04 1,98E-04 1,88E-04 9,99E-05 1,31E-04 

Vx 9,54E-08 5,51E-08 5,42E-08 7,89E-08 7,67E-08 5,68E-08 7,23E-08 

Vy 8,17E-08 5,99E-08 5,76E-08 7,93E-08 7,51E-08 5,80E-08 7,81E-08 

Vz 9,78E-08 5,13E-08 5,72E-08 7,23E-08 6,38E-08 6,12E-08 8,44E-08 

k 1,04E-07 1,03E-08 1,49E-08 3,42E-08 7,11E-09 1,17E-08 9,57E-09 

ω 8,31E-07 9,17E-08 8,58E-08 2,86E-07 6,81E-08 1,26E-07 6,92E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00388692 0,00359621 0,00400205 0,00394806 0,00348958 0,00355107 0,00394446 

 

GMP = 80 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,54E-03 3,58E-04 2,50E-04 2,83E-04 9,89E-05 1,07E-04 1,35E-04 

Vx 1,69E-07 7,33E-08 5,69E-08 8,23E-08 4,03E-08 5,70E-08 6,67E-08 

Vy 1,19E-07 7,15E-08 5,97E-08 8,93E-08 3,99E-08 5,61E-08 7,00E-08 

Vz 1,73E-07 7,13E-08 5,75E-08 9,29E-08 3,80E-08 5,72E-08 7,49E-08 

k 4,62E-07 3,03E-08 1,22E-08 4,67E-08 4,92E-09 6,19E-09 1,23E-08 

ω 2,86E-06 4,22E-07 6,77E-08 3,93E-07 6,61E-08 6,40E-08 1,12E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00494524 0,00455156 0,00505201 0,00500822 0,00428793 0,00446417 0,00499167 
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PBT 45° - Revisado 

GMP = 20 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,51E-04 8,18E-06 1,39E-05 1,17E-05 1,59E-05 9,20E-06 8,62E-06 

Vx 4,85E-08 1,42E-08 1,23E-08 1,17E-08 1,34E-08 2,02E-07 1,46E-08 

Vy 1,20E-07 2,26E-08 2,05E-08 1,97E-08 2,08E-08 2,17E-07 1,77E-08 

Vz 1,00E-07 1,39E-08 1,12E-08 1,08E-08 1,91E-08 2,05E-07 1,44E-08 

k 1,74E-06 1,83E-09 4,59E-10 2,55E-10 1,17E-09 2,86E-08 3,04E-10 

ω 1,27E-05 2,31E-08 7,65E-09 4,29E-09 6,51E-09 7,06E-07 2,03E-09 

∫ε (m²/s³) 0,00038409 0,00038452 0,00038782 0,00035078 0,00039034 0,00039967 0,00040802 

 

GMP = 30 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,45E-05 7,60E-05 4,34E-05 3,04E-05 2,72E-05 8,70E-06 1,66E-05 

Vx 6,17E-08 1,69E-08 1,97E-08 2,12E-08 2,17E-08 1,90E-07 2,07E-08 

Vy 1,24E-07 2,06E-08 2,70E-08 2,22E-08 2,11E-08 2,23E-07 2,24E-08 

Vz 1,11E-07 1,67E-08 2,03E-08 2,09E-08 2,22E-08 2,01E-07 2,01E-08 

k 2,57E-06 6,64E-09 2,79E-09 8,25E-10 1,01E-09 1,79E-08 8,22E-10 

ω 1,36E-05 1,05E-07 4,28E-08 1,25E-08 1,12E-08 4,71E-07 7,60E-09 

∫ε (m²/s³) 0,00087522 0,00086605 0,00087718 0,00080655 0,00087120 0,00094676 0,00092077 

 

GMP = 40 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,14E-05 1,10E-04 9,26E-05 1,37E-05 6,06E-05 3,44E-05 3,44E-05 

Vx 5,61E-08 2,03E-08 2,77E-08 2,78E-08 3,56E-08 5,89E-08 3,00E-08 

Vy 1,27E-07 1,77E-08 2,66E-08 2,92E-08 3,19E-08 6,36E-08 3,34E-08 

Vz 1,07E-07 2,06E-08 2,67E-08 2,81E-08 2,98E-08 6,43E-08 3,03E-08 

k 3,04E-06 1,70E-08 6,14E-09 1,93E-09 4,87E-09 8,06E-09 2,20E-09 

ω 1,44E-05 3,31E-07 5,97E-08 2,62E-08 7,87E-08 1,27E-07 2,41E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00158520 0,00154246 0,00160772 0,00145489 0,00160604 0,00163570 0,00164984 

 

  



235 
 

GMP = 50 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,45E-06 1,90E-04 1,21E-04 1,03E-04 8,99E-05 5,41E-05 6,13E-05 

Vx 5,61E-08 4,52E-08 4,06E-08 4,88E-08 4,09E-08 3,17E-08 4,51E-08 

Vy 1,27E-07 4,69E-08 4,36E-08 5,51E-08 4,30E-08 3,55E-08 5,57E-08 

Vz 1,07E-07 4,67E-08 4,04E-08 4,83E-08 4,18E-08 3,10E-08 4,61E-08 

k 3,04E-06 7,39E-08 1,71E-08 7,88E-09 3,54E-09 5,18E-09 6,66E-09 

ω 1,44E-05 3,22E-07 1,07E-07 9,36E-08 2,27E-08 9,86E-08 2,53E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00251044 0,00244179 0,00250270 0,00228649 0,00249818 0,00250049 0,00267363 

 

GMP = 60 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 9,57E-06 1,97E-04 1,79E-04 9,94E-05 1,25E-04 4,96E-05 7,30E-05 

Vx 3,25E-08 4,42E-08 4,75E-08 3,84E-08 4,59E-08 2,97E-08 4,89E-08 

Vy 3,68E-08 4,82E-08 5,44E-08 4,55E-08 5,76E-08 3,37E-08 5,19E-08 

Vz 3,29E-08 4,52E-08 4,62E-08 3,94E-08 4,70E-08 2,95E-08 4,72E-08 

k 6,64E-08 6,54E-08 1,01E-08 5,53E-09 9,79E-09 8,15E-09 8,69E-09 

ω 5,98E-07 3,03E-07 8,07E-08 5,42E-08 9,52E-08 1,02E-07 1,02E-07 

∫ε (m²/s³) 0,00367444 0,00357600 0,00361117 0,00326991 0,00366131 0,00363209 0,00387982 

 

GMP = 70 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,56E-05 2,47E-04 1,99E-04 9,98E-05 1,33E-04 6,18E-05 1,04E-04 

Vx 5,11E-08 4,12E-08 4,48E-08 3,51E-08 4,20E-08 3,65E-08 5,44E-08 

Vy 5,56E-08 4,17E-08 5,17E-08 4,65E-08 5,14E-08 4,32E-08 6,30E-08 

Vz 5,16E-08 4,33E-08 4,57E-08 3,50E-08 4,07E-08 3,86E-08 5,39E-08 

k 1,23E-07 3,71E-08 1,99E-08 9,80E-09 8,09E-09 1,09E-08 5,49E-09 

ω 9,92E-07 4,57E-07 1,31E-07 5,35E-08 9,41E-08 6,11E-08 5,42E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00510982 0,00490878 0,00504411 0,00450307 0,00498785 0,00500910 0,00549735 

 

GMP = 80 s-1 

Residuais 
DI/DR 

0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

Cont. 1,39E-05 3,31E-04 2,83E-04 1,59E-04 1,99E-04 8,03E-05 1,32E-04 

Vx 4,63E-08 5,22E-08 6,04E-08 4,55E-08 5,05E-08 5,00E-08 6,30E-08 

Vy 5,72E-08 5,90E-08 6,69E-08 5,86E-08 8,28E-08 5,67E-08 7,69E-08 

Vz 4,56E-08 5,33E-08 6,13E-08 3,95E-08 5,08E-08 5,00E-08 6,34E-08 

k 9,21E-08 5,88E-08 2,95E-08 1,32E-08 1,01E-08 1,41E-08 7,47E-09 

ω 6,68E-07 6,06E-07 1,95E-07 1,24E-07 8,37E-08 1,19E-07 6,07E-08 

∫ε (m²/s³) 0,00678253 0,00646563 0,00657848 0,00594542 0,00656482 0,00650081 0,00721544 

 


