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RESUMO
A operação em leito fluidizado circulantes é utilizada em diversos processo na indústria
química devido ao seu elevado grau de mistura entre as fases fluida e a fase particulada, o que
favorece os fenômenos de transferência de massa e calor. Devido a sua importância, diversos
modelos têm sidos propostos para representar essa operação. Contudo, estudos não convergem
para qual modelo é mais o mais adequado. Assim, o objetivo do presente trabalho consiste em
verificar a influência dos parâmetros hidrodinâmicos na simulação deste tipo de processo em
diferentes condições de operação.

1. INTRODUÇÃO
Os leitos fluidizados diluídos são empregados em diversos processos químicos devido
suas características como: possibilidade de retirada contínua dos sólidos, evitar regiões de elevada concentração e temperatura, elevado grau de mistura. Contudo, segundo observações experimentais o escoamento gás-sólido em leito fluidizado é extremamente heterogêneo tanto na
direção radial quanto na direção axial, sendo observado a formação de aglomerados de partícu-
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las, denominadas cluster. A desempenho deste tipo de processos é função dos perfis fluidodinâmicos e das interações entre o fluido e o sólido. Desta forma, devido à importância deste
processo, diversos estudos utilizando a técnica de fluidodinâmica computacional têm sido realizados a fim de estudar a dinâmica desse processo.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
Analisar a influência dos modelos e parâmetros fluidodinâmicos no perfil de
escoamento gás-sólido em leitos fluidizados utilizando diferentes condições operacionais.
2.2. Objetivos Específicos
•

Determinar os parâmetros fluidodinâmicos que mais influenciam nas simulações de
escoamento gás-sólido.

•

Implementar diferentes modelos de arraste no software ANSYS CFX.

•

Determinar os modelos de arraste mais eficientes para determinada condição
operacional.

•

Avaliar a influência dos modelos de turbulência.

3. JUSTIFICATIVA
A técnica de fluidodinâmica computacional é frequentemente utilizada para simular de
processos químicos que operam em leito fluidizado circulantes a fim tornar esses processos
mais rentáveis. E eficiência desses processos está ligada diretamente com os perfis de
velocidade e distribuição dos sólidos nos leitos. Com o intuito de representar de forma mais
fidedigna possível a interação entre o fluído e os sólidos, diferentes modelos de arraste são
reportados na literatura.
Assim, a proposta deste trabalho é verificar a influência dos modelos de arraste no perfil
fluidodinâmico do escoamento gás-sólido em diferentes regimes de operação (diferentes vazões
e tamanhos de partículas). Esperasse assim, determinar qual a melhor faixa de operação para
cada modelo de arraste. Desta forma, está pesquisa servirá como base para utilização de
modelos de arraste adequados em estudos envolvendo processos em leitos fluidizados.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A operação de fluidização consiste na passagem de um fluido em velocidade suficiente
para arraste os sólidos dentro de um leito. As operações em leito fluidizado apresentam
distribuição não homogênea dos sólidos dentro do leito e na formação de clusters (aglutinação
de partículas), como pode ser observado na Figura 1. As características mencionadas são
influenciadas tanto pela geometria do equipamento quanto pelas condições operacionais,
influenciando diretamente no rendimento do processo (ARMELLINI, 2015; PELISSARI,
2019).
Figura 1 - Distribuição da fase sólida e formação de cluster. Adaptado de Pelissari (2019)

Devido a característica desta operação, principalmente envolvendo reações a elevadas
temperaturas, estudos experimentais podem ser custosos, exigir muito tempo ou até mesmo
impossibilitar seu estudo (LOPES, 2012). Assim, a utilização da técnica de CFD tem ganhado
espaço nos estudos de aperfeiçoamento de processos. A fluidodinâmica computacional consiste
na resolução numérica das equações fundamentais de conservação de massa, momento e energia de uma determinada operação industrial. Apesar da grande aplicação da técnica, sua eficiência está ligada nos modelos utilizados para descrever os fenômenos envolvidos no processo
(QIU et al., 2011; SHAH et al., 2015).
Diferentes abordagens são utilizadas para descrever o escoamento gás-sólido em leito
fluidizado na literatura. Contudo, a abordagem Euleriana-Euleriana é a utilizada para descrever
esta operação. Nesta abordagem ambas as fases são tratadas como continuas e interpenetrantes.
Devido ao fato de tratar a fase sólida como continua, a chave para boa simulação está na modelagem das interações entre a fase fluida e a fase sólida (SHAH et al., 2011; SHAH et al.,
Página 5 de 8

2015). Essa interação é feita por meio da modelagem da força de arraste. Devido à importância
deste parâmetro diversos autores tem proposto diferentes modelos a fim de capturar os fenômenos envolvidos neste processo.
O modelo de arraste de Gidaspow é um dos modelos mais utilizados, o qual vem incorporado na maioria dos softwares comerciais. Este modelo como o modelo de Syamlal e O’
Brien são considerados modelos homogêneos, os quais não consideram em sua modelagem a
formação dos aglomerados. Neste contexto, para melhor representar os fenômenos fluidodinâmicos dos leitos fluidizados, diversos autores tem proposto modelos heterogêneos baseados em
Minimização de Energia Multi-Escala, os quais consideram a variação da força de arraste devido a aglomeração das partículas sólidas.
A fim de avaliar a eficácia desses modelos, diversos estudos compararam os modelos
fluidodinâmicos com dados experimentais. Contudo, os trabalhos divergem em qual modelo de
arraste é o mais adequado (LUNA et al., 2013). Assim, o presente trabalho pretende avaliar a
influência de diferentes modelos fluidodinâmicos em diferentes condições operacionais, objetivando identificar em quais situações os modelos causam maior interferência.
5. MATERIAIS E MÉTODOS
Esse projeto utilizará o software ANSYS CFX para simulação da operação em leito
fludizado. Será utilizada a geometria e as condições operacionais reportadas por Niemi (2012)
para validação da simulação. Posteriormente, serão testados diferentes parâmetros numéricos e
verificado a sua influência sobre o perfil de velocidade e fração da fase particulada.
Os resultados obtidos serão apresentados na forma de poster em eventos acadêmicos e
serão utilizados para elaboração de artigos científicos.
6. RESULTADOS ESPERADOS
Determinar os parâmetros mais relevantes na simulação de leitos fluidizados circulantes, bem
como sua relação com as condições operacionais. Além disso, verificar quais modelos de arraste
apresentam resultados mais próximos com os dados experimentais.
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7. CRONOGRAMA
ATIVIDADES

Pesquisa de modelos arraste e
parâmetros fluidodinâmicos
Desenvolvimento das
simulações e implementação
dos modelos
Testes iniciais com as
simulações e validação dos
modelos
Resultados, discussão e
elaboração do relatório final
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