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RESUMO 

O presente texto destaca a importância da simulação computacional como ferramenta de 
suporte, realização de análises e geração de dados confiáveis. Para isso compara os dados de 
um experimento laboratorial feito com coluna de borbulhamento e os resultados obtidos 
computacionalmente apartir das mesmas condições de entrada, seguido de uma comparação 
com resultados encontrados na literatura científica. Foi usado um programa CFD 
(Computational Fluid Dynamics), que oferece ferramentas ágeis, precisas e flexíveis para 
simulação térmica e de vazão de fluidos. Os dados utilizados na simulação foram extraídos do 
experimento realizado em laboratório para dissertação de mestrado do Engenheiro Márcio R. 
Salla (2002) na Escola de Engenharia de São Carlos. A diferença da velocidade ascensional 
média da água observada entre os valores numérico e experimental foi da ordem de apenas 
6%, o que representa um aspecto positivo da comparação. Na comparação da simulação 
realizada neste trabalho com trabalhos científicos semelhantes pode ser observada grande 
compatibilidade dos resultados, sendo encontrados bons resultados na comparação visual da 
interação gás-líquido. 

 

Palavras-chave: simulação computacional, CFD, coluna de borbulhamento, velocidade 

ascencional. 

 

ABSTRACT 

This text highlights the importance of computer simulation as a tool to support, analysis and 
generation of reliable data. For that compares the data from an experiment done with 
laboratory bubble column and the computational results obtained starting from the same input 
conditions, followed by a comparison with the results found in the literature. Was used a 
program CFD (Computational Fluid Dynamics), which provides agile tools, accurate and 
flexible for simulating thermal and fluid flow. The data used in the simulation were extracted 
from the experiment carried out in the laboratory for dissertation Engineer Márcio R. Salla 
(2002) in the School of Engineering of São Carlos. The difference in the average ascensional 
velocity of the water observed between the experimental and numerical values was of the 
order of only 6%, which represents a positive comparison. Comparing the simulation 
performed in this work with similar scientific work can be seen great compatibility of the 
results, with good results in visual comparison of the gas-liquid interaction. 

 

Keywords: computer simulation, CFD, bubble column, ascensional velocity. 
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INTRODUÇÃO 

A simulação computacional é uma ferramenta amplamente utilizada nos mais 

diversos ramos de conhecimento e de estratégias mercadológicas. Tanto, que empresas que 

trabalham com tecnologia de ponta, desenvolvendo aeronaves, carros, bombas, turbinas 

hidráulicas, etc, não iniciam um projeto na forma física sem antes tê-lo feito e testado 

computacionalmente (modificado de BLAZEK, 2001). 

Segundo Pereira (2000), a simulação computacional traz a vantagem de se poder 

visualizar o sistema como um todo, implementar mudanças e responder a questões do tipo: “o 

que aconteceria se” (what-if), minimizando gastos e tempo. 

Com isso, fazer uso de ferramentas de simulação computacional dentro da Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, CAMPUS de Ji-Paraná pode ser algo viável como alternativa 

de economia e enriquecimento do aprendizado, pois o conhecimento de determinados 

programas de simulação computacional ou da lógica de processamento de dados 

computacionais pode ser determinante na hora de ser contratado em certas empresas de 

desenvolvimento de tecnologia, sem mencionar que pode ser decisivo para o ingresso em 

determinados programas de pós-graduação, como, por exemplo, o Programa de Pós-

Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia – PPGMNE da Universidade Federal do 

Paraná, que tem em seu processo seletivo prova de linguagem de programação para ingresso 

no programa. 

No campo do estudo de fluidos, uma ferramenta utilizada para simulação é o CFD 

(Computational Fluid Dynamics), visto que oferece ferramentas ágeis, precisas e flexíveis 

para simulação térmica e de vazão de fluidos (FLUENT, 2010).  

Costa e Ribeiro (2010) destacam que a dinâmica de fluidos computacional, CFD, 

utiliza métodos numéricos para simulação de fenômenos que envolvem o fluxo de fluidos 

com ou sem troca de calor. 

A importância dos pacotes CFD tem crescido muito nos últimos anos devido à 

confiabilidade, à rapidez dos resultados obtidos e à economia frente a testes experimentais. 

Este fato se deve aos avanços em termos de modelagem dos fenômenos físicos, das técnicas 

numéricas para solucionar o problema e da capacidade computacional (JUSTI, 2012). 
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O presente texto tem como objetivo mostrar que a simulação computacional é um 

recurso altamente funcional, útil para realizar análises, capaz de gerar dados amplamente 

aceitos no meio científico, como também apresentar os prós e contras do uso da simulação. 

Para isso compara os dados de um experimento laboratorial feito com coluna de 

borbulhamento e os resultados obtidos computacionalmente a partir das mesmas condições de 

entrada, seguido de uma comparação com resultados encontrados na literatura científica. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Uma definição formal para simulação computacional afirma que esta é uma técnica 

de que envolve a criação de um programa computacional que representa alguma parte do 

mundo real de forma que experimentos no modelo são uma antevisão do que acontecerá na 

realidade (HOLLOCKS, 1992), com o objetivo de apoiar decisões nos mais variados campos 

de conhecimento. 

Kelton, Sadowski e Sturrock (2007) definem simulação computacional como método 

(ou métodos) para estudar uma ampla variedade de modelos de sistemas do mundo real por 

avaliação numérica, usando um software desenvolvido para imitar as operações do sistema ou 

suas características. De um ponto de vista prático, simulação é o processo de projetar e criar 

um modelo computadorizado de um sistema real ou um sistema proposto com a finalidade de 

administrar experiências numéricas para nos dar um entendimento melhor do comportamento 

daquele sistema num determinado conjunto de condições. 

Borges (2000) apud Castilho (2004); Saliby (1989) aput Carvalho (2003), apontam a 

origem da simulação computacional como extensão do Método Monte Carlo, que consiste na 

amostragem experimental com números aleatórios, proposto durante a segunda guerra 

mundial por von Neumann e Ulam nos anos 1940 para solucionar problemas matemáticos 

onde o trabalho analítico não se mostrava viável. O método foi desenvolvido em pesquisas 

realizadas no laboratório de Los Alamos, para um projeto chamado Manhattan, cujo objetivo 

era a invenção da bomba atômica. Por razões de sigilo, o código “Monte Carlo” foi adotado.  

Fernandes (2003) destaca que a simulação computacional é, naturalmente, uma 

consequência direta da construção dos primeiros computadores nas décadas de 1940–50. 

Neste contexto, o melhor representante é o ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer) construído em 1946 por J.P. Eckert e J.W. Mauchly na Universidade da 

Pensilvânia, EUA. Foi nesta máquina que von Neumann, Ulam, Metropolis e Frankel 

realizaram alguns cálculos numéricos estocásticos sobre a difusão de neutrons em processos 

nucleares. Numa conferência em Los Alamos, em abril de 1946, eles descreveram as 

potencialidades da máquina e Ulam sugeriu que a velocidade de cálculo desses equipamentos 

poderia possibilitar o uso, em larga escala, de técnicas de amostragem estatística para a 

resolução de problemas físicos e matemáticos, as quais não eram mais do que as precursoras 
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do método de Monte Carlo. 

Com o sucesso obtido, sua extensão à indústria norte-americana ocorreu 

rapidamente, proporcionando o desenvolvimento do método através da evolução das 

linguagens de programação (CASTILHO, 2004). 

Segundo Law e Kelton (2000), Banks et al. (2005) o uso da simulação para o estudo 

de sistemas tem as seguintes vantagens: 

a) fornece um controle melhor sobre as condições experimentais do que seria 

possível no sistema real, pois se pode fazer várias replicações no modelo designando-se os 

valores que se deseja para todos os parâmetros; 

b) permite a replicação precisa dos experimentos, podendo-se, assim, testar 

alternativas diferentes para o sistema; 

c) é possível avaliar os efeitos das variáveis e suas interações sobre o sistema; 

d) permite simular longos períodos em um tempo reduzido;  

e) promove o entendimento sobre como o sistema funciona, pois possibilita o uso da 

animação para visualizar o processo; 

f) é, em geral, mais econômico que testar o sistema real; entre outras vantagens. 

No entanto, a simulação também tem suas desvantagens (LAW e KELTON, 2000; 

BANKS et al. 2005): 

a) devido à sua natureza estocástica, os modelos de simulação devem ser rodados 

várias vezes para poder se prever a performance do sistema; 

b) a simulação é muito dependente da validade do modelo desenvolvido, ou seja, de 

nada adianta se fazer um estudo detalhado dos dados de saída e se encontrar uma solução para 

o problema, se o modelo criado não representa fidedignamente o sistema ou se os dados de 

entrada não são corretos; 

c) a construção de modelos requer treinamento especial; 

d) a simulação não é uma técnica otimizante, ela só testa as alternativas dadas pelo 

usuário. 
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e) a modelagem e a análise podem tomar muito tempo; entre outras desvantagens. 

Embora os simuladores possuam inúmeras vantagens, existem também algumas 

limitações, as quais não estão relacionadas ao modelo imposto no simulador, e sim às 

expectativas geradas sobre o simulador (NASCIMENTO, 2005). As limitações podem ser: 

a) uma simulação não pode dar resultados precisos quando os dados de entrada 

foram imprecisos; 

b) a simulação não pode dar respostas fáceis a problemas complexos; 

c) a simulação não pode solucionar problemas por si só. 

A partir da simulação computacional é possível a análise de diferentes tipos de 

sistemas, possibilitando: 

a) um maior domínio e conhecimento na operação dos sistemas; 

b) o teste de novos conceitos ou técnicas antes da implementação física; 

c) a obtenção de informações sem perturbar o sistema real, e; 

d) a observação da evolução de fenômenos em velocidades maiores ou menores do 

que a velocidade de fenômenos reais (SOUZA, 2010). 

A simulação computacional é uma ferramenta que pode ser utilizada para análises de 

engenharia. Programas podem ser utilizados para a modelagem de um produto (modelo) ou 

processo, incluindo suas condições de contorno ou de fixação e seus carregamentos de 

operação, tais como, cargas estruturais, fluxos de calor, temperaturas, velocidades, 

acelerações, correntes elétricas e campos eletromagnéticos. Por meio de um método numérico 

o software executa os cálculos, simula o comportamento do modelo e gera os resultados que 

podem ser visualizados por meio de figuras, gráficos e listagens (BATHE, 2007 apud SOUZA 

et al., 2011). 

Segundo Souza et al. (2011), entre as principais aplicações da simulação 

computacional, para modelagem de situações complexas e fenômenos diversos, os quais são 

complexos ou muito difíceis de serem reproduzidos e testados em laboratórios ou bancadas, 

com o uso de protótipos físicos, e que podem causar danos, acidentes ou desastres ambientais, 

destacam-se:  
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a) impacto ou choque de embarcações transportadoras de óleo ou produtos tóxicos 

contra obstáculos diversos; 

b) elevações de pressão ou de temperatura (sobrecargas), de equipamentos ou dutos 

com gases ou substâncias tóxicas e/ou inflamáveis; 

c) aquecimentos e resfriamentos ou cargas e descargas repetitivas de equipamentos; 

d) queda de aeronaves ou explosão sobre ou próximo ao edifício do reator de usinas 

nucleares  

e) incêndios em instalações diversas, tais como plataformas offshore, petroquímicas, 

indústrias químicas e siderurgias; 

f) deformações permanentes (mossas) causadas por sobrecargas diversas em 

equipamento que armazena substância perigosa ou tóxica; 

g) quedas de barragens, estradas e encostas com geração de áreas degradadas, 

poluição dos corpos d’água e mortes de pessoas, da fauna e da flora; 

h) incêndio em equipamento situado em plataforma, navio, refinaria, indústria 

química e siderúrgica entre outras; 

i) superaquecimento de fornos e reatores, em siderúrgicas e usinas nucleares; 

j) vibrações e ruídos em instalações diversas e equipamentos, que podem causar 

desconforto ambiental para pessoas e gerar trincas e/ou danificar componentes mecânicos. 

1.2 CFD 

A Dinâmica Computacional dos Fluidos é uma técnica numérica para solução de 

equacões que governam o escoamento dos fluidos dentro de uma geometria definida 

(NORTON e SUN, 2006; SCOTT e RICHARDSON, 1997). 

O CFD tornou-se certamente um novo ramo da ciência, integrando as disciplinas de 

mecânica dos fluidos não só com a matemática, mas também com a informática. Além disso, 

as características físicas do movimento dos fluidos geralmente podem ser descritas através de 

equações matemáticas fundamentais, geralmente em forma de equações diferenciais parciais, 
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em um domínio de interesse. Estas equações parciais são convertidas em equações algébricas 

utilizando linguagens de programação de computador ou de pacotes de software (TU; YEOH; 

LIU, 2008). 

Algumas das principais vantagens da aplicação das técnicas de CFD são (TU; 

YEOH; LIU, 2008): 

a) facilidade de mudança das configurações do problema sem grandes investimentos. 

Consequentemente, o investimento é menor quando comparado com experimentos 

laboratoriais, dando maior flexibilidade a engenheiros e cientistas no estudo dos fenômenos 

associados ao problema;  

b) maior rapidez na aquisição de dados, proporcionando uma maior quantidade de 

análises;  

c) possibilidade da análise dos campos espaciais-temporais;  

d) aquisição de dados em regiões de difícil ou de impossível obtenção de dados a partir de 

experimentos.  

Entre os principais resultados fornecidos por programas CFD têm-se os 

deslocamentos, tensões, pressões de contato, deformações, fatores de fadiga e de mecânica da 

fratura, temperaturas, fluxos de calor, coeficientes de filme, velocidades de escoamento de 

fluidos (líquidos e gases), concentrações de misturas, campos magnéticos e correntes elétricas 

entre outros (ANSYS, 2009). 

Versteeg e Malalasekera (2007) estimam que um programa CFD custe entre R$ 

15.000,00 e R$35.000,00, mais a licença que pode variar entre R$35.000,00 e R$150.000,00. 

Sem dúvida tratam-se de valores relativamente altos, mas se comparados com os gastos com 

laboratórios experimentais veremos que ainda é uma alternativa vantajosa. Equipamentos 

necessários para medir apenas a velocidade ascencional de bolhas, por exemplo, não saem por 

menos de R$240.000,00 (na alemanha), ou seja, um laboratório completo de estudo de fluidos 

pode custar milhões. 

Com isso, é importante destacar que existem bons softwares CFD livres, como por 

exemplo o OpenFOAM que já foi utilizado em vários trabalhos acadêmicos como em Silva 

(2008), Suzzi et al. (2009), Vedantam et al. (2012), entre outros, sendo uma alternativa que 
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vem ao encontro de uma possível falta de recursos para aquisição softwares. Uma lista mais 

completa de softwares CFD de código livre é apresentada no anexo A. 

Além das qualidades técnicas em se adotar um pacote CFD com código livre, o 

Governo do Brasil está apoiando de forma irrestrita o uso e desenvolvimento de software 

livre. Como opção estratégica, o governo federal está defendendo a democratização do 

conhecimento e a valorização cada vez maior da participação e inclusão digital da população 

(SILVA, 2008). 

1.2.1 História do CFD 

Desde meados dos anos 1970, a complexa matemática necessária para generalizar os 

algoritmos começou a ser compreendida, e solucionadores (solvers) de uso geral em CFDs 

foram desenvolvidos. Estes começaram a aparecer no início de 1980 e exigia o que então 

eram computadores muito potentes, bem como um conhecimento aprofundado da dinâmica de 

fluidos e muito tempo para criar simulações. Consequentemente, o CFD foi uma ferramenta 

usada quase exclusivamente em pesquisa (FLUENT, 2010). 

Avanços recentes da informática, juntamente com gráficos poderosos e manipulação 

3D interativa de modelos, tornaram o processo de criação de um modelo de CFD e a análise 

de resultados muito menos trabalhosa, reduzindo o tempo e, consequentemente, o custo. 

Solucionadores (solvers) avançados contêm algoritmos que permitem soluções robustas do 

campo de fluxo em um tempo razoável (FLUENT, 2010). 

Como resultado desses fatores, Dinâmica de Fluidos Computacional é hoje uma 

ferramenta de design industrial estabelecido, ajudando a reduzir as escalas de tempo de 

projetos e a melhorar os processos de engenharia de todo o mundo. Os CFDs fornecem uma 

alternativa de baixo custo e precisão de testes de modelo em escala, com variações sobre a 

simulação que está sendo executada, oferecendo vantagens óbvias (FLUENT, 2010). 

1.2.2 Equações Governantes 

Dinâmica de fluidos é, de fato, a investigação do movimento iterativo de um grande 

número de partículas individuais. Implica que mesmo infinitamente pequeno (no sentido de 

cálculo diferencial), o líquido ainda contém um número suficiente de partículas para o qual 

podemos especificar velocidade média e média de energia cinética. Deste modo, somos 

capazes de definir velocidade, pressão, temperatura, densidade e outras grandezas importantes 

em cada ponto do fluido (BLAZEK, 2001). 
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Dinâmica computacional de fluidos também é, de certa forma, a arte de converter em 

números os princípios regidos pelas equações diferenciais parciais de fluxo de fluido e 

avançar estes números no espaço e/ou tempo com a finalidade de obter uma descrição 

numérica do campo de fluxo de interesse. O produto final de CFD é, de fato, uma série de 

números, em contraste com uma solução de forma fechada, analítica. No entanto, a longo 

prazo, o objetivo da maioria das análises de engenharia é, de certa forma, uma descrição 

quantitativa do problema, isto é, números. Soluções de CFD exigem geralmente a 

manipulação repetitiva de milhares, ou mesmo milhões, de números, uma tarefa que é 

humanamente impossível sem o auxílio de um computador. Portanto, avanços em CFD e sua 

aplicação a problemas de mais e mais detalhes e sofisticação, estão intimamente relacionados 

com os avanços dos hardwares computacionais, em particular com respeito à velocidade de 

precessamento e à capacidade de armazenamento (WENDT et al., 2009). 

A conservação de uma determinada quantidade de fluxo significa que esta é a 

variação total dentro de um volume arbitrário e pode ser expressa como a soma da quantidade 

a ser transportada através da fronteira, sendo quaisquer fontes de forças internas e as forças 

externas que atuam sobre o volume. O valor da quantidade cruzando a fronteira é chamado de 

fluxo. O fluxo pode ser, em geral, decomposto em duas partes distintas: uma, devido ao 

transporte convectivo e o outro devido ao movimento molecular presente no fluido em 

repouso. Esta segunda contribuição, de natureza difusora, é proporcional ao gradiente da 

quantidade considerada e, portanto, ela vai desaparecer para uma distribuição homogênea 

(BLAZEK, 2001). 

As equações que descrevem os processos de movimento, calor e transferência de 

massa são conhecidas como as equações de Navier-Stokes. Essas equações diferenciais 

parciais foram obtidas no início do século XIX e até então não se tem conhecido solução geral 

analítica para elas, mas podem ser descritas e resolvidas numericamente. Equações que 

descrevem outros processos, tais como a combustão, também podem ser resolvidas em 

conjunto com as equações de Navier-Stokes. Muitas vezes, um modelo de aproximação é 

usado para derivar as equações adicionais, sendo os modelos de turbulência exemplos 

particularmente importantes (FLUENT, 2010). 

Existem 3 tipos de métodos diferentes de solução que são usados em códigos de 

CFD, sendo eles: 

a) método de diferenças finitas;  
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b) método de volumes finitos; 

c)método de elementos finitos. 

O mais comum é o conhecido como método de volumes finitos, visto que quase 

todos os códigos CFD adotam este método de discretização (ANSYS TRAINING, 2009; TU; 

YEOH; LIU, 2008). Neste método, a região de interesse é dividida em sub-regiões pequenas, 

que são as grades ou malhas, chamadas de volumes de controle, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Volume de controle. 

Fonte: FLUENT (2010). 

A derivação das principais equações da dinâmica dos fluidos se baseia no fato de o 

comportamento dinâmico de um fluido ser determinado pelas seguintes leis de conservação, a 

saber: 

a) conservação da massa; 

b) conservação da quantidade de movimento; e 

c) conservação de energia. 

Estes princípios fundamentais podem ser expressos em termos de equações 

matemáticas, que em sua forma mais geral normalmente são equações diferenciais parciais. 

As equações governantes do fluxo do fluido Newtoniano compressível são apresentadas na 

tabela 1. 
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Tabela 1 - Equações governantes do fluxo do fluido Newtoniano compressível. 

Continuidade  ∂ρ
∂t
+
∂(ρu)
∂x

+
∂(ρv)
∂y

+
∂(ρw)
∂z

= 0 , ou em uma notação vetorial mais  

   compacta ∂ρ
∂t
+ div(ρu) = 0         (1) 

movimento – x ∂(ρu)
∂t

+ div(ρuu) = −∂p
∂x
+ div(µgradu)+ SMx       (2) 

   (u.gradφ = u∂φ
∂x

+ v ∂φ
∂y

+w ∂φ
∂z

) 

movimento – y ∂(ρv)
∂t

+ div(ρvu) = −∂p
∂y
+ div(µgradv)+ SMy       (3) 

movimento – z  ∂(ρw)
∂t

+ div(ρwu) = −∂p
∂z
+ div(µgradw)+ SMz      (4) 

energia   ∂(ρi)
∂t

+ div(ρiu) = −pdivu+ div(kgradT )+Φ+ Si      (5) 

equações de estado p = p(ρ,T )  e i = i(ρ,T )         (6) 

   gases perfeitos p = ρRT  e i =CvT        (7) 

onde: ρ = massa específica; t= tempo; u= componente de velocidade; u= componente de velocidade 
em x; v= componente de velocidade em y; w= componente de velocidade em z; p= pressão; µ= 
viscosidade absoluta ou dinâmica; SM = fonte de movimento; k= constante de proporcionalidade; Φ = 

função da dissipação; Si = SE −u.SM ( SE = fonte de energia); T= temperatura; R= constante universal 

dos gases perfeitos; i = energia interna (térmica); cv= calor específico. 

Fonte - Versteeg e Malalasekera, 2007. 

A equação integral generalizada que descreve o processo de movimento em CFD é 

dada por: 

∂
∂t

ρφ dV
V
∫ + ρφV.dA = Γ∇φ.dA+ Sφ dV

V
∫

A
∫

A
∫         (8) 

onde, t= tempo; 

= massa específica;  ρ
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φ = propiedade fluidodinâmica geral; 

V= volume; 

A= área; 

Γ= coeficiente de difusão; 

∇φ = operador gradiente da propriedade fluidodinâmica; 

Sφ = termo fonte da equação de conservação; 

∂
∂t

ρφ dV
V
∫              (9) 

significa a taxa de alteração do montante total da propriedade fluida φ , em relação ao tempo, 

no volume de controle; 

ρφV.dA
A
∫            (10) 

é a taxa líquida da diminuição da propriedade fluida φ  do elemento fluido devido a 

convecção através da fronteira do volume de controle; 

Γ∇φ.dA
A
∫            (11) 

está associado ao fluxo dentro do elemento e representa a taxa líquida do aumento da 

propriedade fluida φ  do elemento fluido devido a difusão através da fronteira do volume de 

controle; 

Sφ dV
V
∫            (12) 

é a taxa de aumento da propriedade φ  como resultado de fontes dentro do elemento fluido, ou 

seja, dentro do volume de controle (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). 

As equações são descritas em um sistema de equações algébricas que possam ser 

resolvidas em um computador, iterativamente para cada volume de controle. Como resultado, 

uma aproximação do valor de cada uma das variáveis em pontos específicos ao longo do 

domínio pode ser obtida. Desta forma, se obtém uma imagem completa do comportamento do 

fluxo (ANSYS TRAINING, 2009). 
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No anexo B está disponível uma pequena lista de livros que satisfaz o interesse 

daqueles que pretendem se aprofundar no assunto. 

Uma visão geral da modelagem com CFD pode ser obtida, com base no ANSYS 12 

training (2009), apartir do seguinte esquema: 

A figura 2 apresenta o esquema de modelagem com CFD. 

 

Figura 2 – Esquema de modelagem com CFD. 

Fonte: ANSYS 12 training. 

1.3 COLUNAS DE BORBULHAMENTO 

Colunas de borbulhamento constituem um dos mais importantes tipos de reatores 

para as interações gás-líquido. A fim de melhorar o desempenho desse tipo de reator 

informações detalhadas sobre o fluxo do fluido, taxas de transferência de massa na reação 

química, bem como as interações mútuas, é crucial. No entanto, devido à sua complexidade, 

especificamente na interação gás-líquido, o reator de coluna de borbulhamento ainda não é 

bem compreendido, apesar do grande esforço na investigação desta área (DARMANA, 2007). 

A figura 3 apresenta uma coluna de borbulhamento génerica utilizada para a realização de 

experimentos. 
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Figura 3 – Coluna de borbulhamento (WxW= seção transversal da base; L= altura da coluna d'água; 
H= altura da coluna). 

Fonte: Adaptado de Niceno et al. (2008). 

As colunas de borbulhamento são contatores que envolvem processos de 

transferência de massa e de reação gás-líquido e gás-líquido-sólido, onde a fase descontínua 

se apresenta na forma de bolhas de gás e a fase contínua pode vir a ser a líquida ou uma 

suspensão homogênea. O uso das colunas de borbulhamento nos processos industriais e 

particularmente nas operações e processos de águas residuárias, refino de petróleo e de 

fermentação, vem crescendo nos últimos anos devido principalmente às vantagens que 

apresentam quando comparadas a outros tipos de contatores, como os reatores agitados 

mecanicamente com hélice ou turbina, as colunas recheadas ou os reatores de leito gotejante. 

Como vantagens apresentam consumo energético e custo de equipamentos baixos, espaço de 

ocupação reduzido, fluxos de transferência de massa relativamente elevados permitindo um 

fácil controle da temperatura do reator (MENA et al., 2005). 

Colunas de borbulhamento têm sido empregadas em processos de aeração que são 

utilizados em estações de tratamento de esgoto para aumentar a quantidade de oxigênio 

dissolvido na água e promover a circulação da água (DEMOYER et al., 2003). 

Nos processos ou etapas de tratamento de esgoto sanitário, a aeração está inserida na 

etapa do tratamento biológico, uma vez que o oxigênio transferido ao efluente por meio da 
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aeração de bolhas ascensionais é primordial para a sobrevivência de todos os organismos 

aeróbios que decompõem aerobicamente a matéria orgânica. Em geral, as concentrações de 

oxigênio e de outros gases em meio líquido depende da pressão parcial do gás no meio 

externo, da temperatura da água e da quantidade de substâncias dissolvidas (BRAGA et al., 

2005). 

Modelos da velocidade de circulação, com base em balanços de energia, assumem 

uma estrutura de células na coluna de borbulhamento (ZEHNER e KRAUME, 2005), 

semelhante ao mostrado na figura 4. 

 

Figura 4 – Estrutura da célula em colunas de borbulhamento. 

Fonte: Adaptado de Zehner e Kraume (2005). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados utilizados na simulação foram extraídos do experimento realizado em 

laboratório para dissertação de mestrado do Engenheiro Márcio R. Salla (2002) na Escola de 

Engenharia de São Carlos. 

Para realizar experimentos desse tipo, ou seja, medir a velocidade média de ascensão 

das bolhas, são necessários muitos equipamentos, conforme esquemas das figuras 5 e 6. Além 

de espaço físico para acomodá-los.  

 

Figura 5 – Esquema experimental do processo de aeração. 

Fonte: Salla, 2002. 

 

Figura 6 – Sistema experimental para determinação dos campos de velocidade ascensionais das 
bolhas. 

Fonte: Salla, 2002. 

 82 

através da deaeração, ligou-se o aparelho medidor de OD apenas com a hélice 

funcionando (difusor desligado), e verificou-se que após 30 medidas, com intervalo 

de 1min entre cada medida, a concentração de OD se manteve no zero. Após isso, foi 

ligado o difusor com vazão de ar de 700 l/h, verificando-se que a concentração de 

OD passou a aumentar gradualmente, motivada pelas bolhas ascensionais geradas 

pelo difusor. 

No final do ensaio, já com a concentração de OD saturado plenamente 

estabelecida, foi desligado o difusor, a hélice e o aparelho medidor de OD. Após 

alguns segundos ligou-se o aparelho medidor de OD juntamente com a hélice (com o 

difusor desligado) e tornou-se a medir a concentração de OD da água naquele 

momento, confirmando o valor de saturação. Finalizando, desligou-se a hélice e 

verificou-se que a concentração de OD diminuía substancialmente, comprovando a 

fragilidade das leituras deste aparelho quando aplicado em águas estacionárias. 

Através da Figura 3.16 é possível visualizar o esquema do processo de aeração. 

 

Figura 3.16 – Esquema do processo de aeração. 
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Figura 3.20 - A localização do sistema ótico e da câmera Kodak utilizados na 

determinação dos campos de velocidade ascensionais das bolhas neste trabalho. 
 

A Tabela 3.1 fornece o número de seqüências obtidas, o intervalo entre 

elas e, consequentemente o número total de imagens obtidas para cada vazão. 

 

Tabela 3.1 – Número total de imagens obtidas para cada vazão. 

400 l/h 800 l/h 1200 l/h 1600 l/h 2000 l/h

Nº de imagens
10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s

Intervalo (s) 15,00 25,70 65,26 25,24 17,30

Nº de imagens
10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s

Intervalo (s) 34,36 23,57 45,51 18,2 18,25

Nº de imagens
10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s

Intervalo (s) 24,41 17,95 26,82 17,37 14,65

Nº de imagens
10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s 10 imagens/s

Total de 

imagens

40 imagens 40 imagens 40 imagens 40 imagens 40 imagens

Vazão
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A coluna do Engenheiro Márcio R. Salla (2002) foi construída com seção transversal 

quadrada de 19cm x 19cm e 2,00m de altura, com 2 faces paralelas de acrílico e 2 faces 

paralelas de vidro, ambas com espessura de 1,50cm, juntamente com um fundo de acrílico de 

mesma espessura. As faces de acrílico e de vidro são planas para evitar correções geométricas 

quando da visualização (FIGURA 7). 

As faces de vidro têm a finalidade de facilitar a visualização das bolhas ascensionais 

através do uso da câmera de alta resolução (estudo do campo de velocidade das bolhas). As 

faces de acrílico facilitam a perfuração das tomadas de água e demais trabalhos mecânicos. O 

acrílico também permite uma boa penetração da folha de luz do laser, porém, é mais 

susceptível a arranhões e opacidade da superfície) (SALLA, 2002). 

O equipamento utilizado para geração de bolhas ascensionais foi um difusor de ar 

nacional confeccionado em plástico microporoso, com poros de 20µm , para vazão de ar até   

3 m3/h , 75mm de diâmetro em sua base e 70 mm de altura. A velocidade de entrada do ar na 

coluna através do difusor foi de 0,2216 m/s (800 l/h) (SALLA, 2002). 

Os campos de velocidades ascensionais das bolhas foram determinados com o uso do 

Laser e do programa VISIFLOW. (SALLA, 2002). 

 

Figura 7 – a) difusor microporoso; b) coluna experimental de Salla (2002). 

Fonte: Adaptado de Salla, 2002. 
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A simulação computacional foi realizada utilizando os seguintes materiais: notebook 

de fabricação americana marca Apple®, modelo MacBookPro, com 4GB de memória, 250GB 

de HD, placa de video	   NVIDIA® GForce 8400MGT; Software CFD, utilizado para a 

confecção da geometria, malha e realização da simulação; Microsoft Excel versão 2008, 

utilizado para análise dos dados. 

A malha utilizada neste trabalho foi construída com seção transversal quadrada de 

19,0cm x 19,0cm e 1,80m de altura, uma vez que esta foi a altura total da coluna d'água; e, um 

difusor com 75mm de diâmetro em sua base e 70mm de altura localizado no centro da base da 

coluna (FIGURA 8). 

 

Figura 8 – Geometria da coluna de borbulhamento simulada. 

A fim de facilitar e reduzir o tempo de cálculo foi feito um corte transversal no meio 

da malha, conforme Figura 9, restando ½ da coluna para ser usada na simulação. 
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Figura 9 – Geometria da coluna de borbulhamento simulada (A= 9,5cm; B= 180cm; C= 19cm; D= 

difusor). 

O CFD exige a subdivisão do domínio em um número finito de subdomínios, a fim 

de resolver as variáveis dentro da geometria de domínio que foi criado. Isso resulta na geração 

de uma malha (ou grade) de células (elementos ou volumes de controle) sobrepondo toda a 

geometria do domínio (FERZIGER; PERIĆ, 2002).  

Na definição e refinamento da malha foi utilizado um total de 93.076 elementos 

(FIGURA 10), sendo que foi mais refinada na região do difusor, objetivando uma melhor 

visualização da interação gás-líquido nessa região.  

Cuidados devem ser tomados na definição dos tamanhos dos elementos, que controla 

o tempo computacional e a precisão. Uma análise com uma malha composta por elementos de 

maiores dimensões é de rápida solução, mas os resultados não são precisos. Por outro lado, 

em uma malha mais refinada os resultados serão mais precisos, mas demorará mais para ser 

resolvida. Portanto é preciso considerar uma malha “ideal” para que a análise seja a mais 

rápida e precisa possível. O tamanho dos elementos é definido conforme a escala do 

escoamento que se quer simular, ao esforço computacional para se ter uma qualidade pré-

estabelecida nos resultados (INOUE, 2005). 
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Figura 10 – Definição da malha utilizada. 

As condições de contorno e iniciais são as mesmas de Salla (2002), conforme a 

anexo C. 

O modelo de turbulência da água utilizado foi o k-ε. 

Apesar de só tratar turbulência isotrópica, o modelo k-ε é sem dúvida a abordagem 

mais usada e aceita no tratamento de escoamentos turbulentos multifásicos (SOKOLICHIN e 

EIGENBERGER, 1999). 

É importante destacar também que resultados simulados apresentados por DEEN et 

al. (2000) usando o modelo de turbulência LES (Large Eddy Simulation) foram superiores em 

relação ao k-ε, reproduzindo muito bem os resultados experimentais. Porém, Tu, Yeoh e Liu 

(2008) relataram que o modelo de turbulência k-ε padrão é o modelo mais utilizado e validado 

contra uma série de situações, sem a necessidade de ajustar as suas constantes. 

Para validar os valores obtidos com a ferramenta CFD, estes foram comparados com 

os valores experimentais da velocidade ascensional média das bolhas obtidos por Salla 

(2002). Versteeg e Malalasekera (2007) destacam que se a diferença entre os valores 

numéricos e experimentais for suficientemente pequena, o modelo CFD é considerado 

validado. Salla (2002) apresentara resultados experimentais para velocidade ascensional 
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média das bolhas na altura de 0,80 m acima da base interna da coluna. Para comparação, foi 

calculada a velocidade média de ascensão das bolhas, obtida neste estudo, utilizando os 

últimos 60 s da simulação. A velocidade média, 

€ 

u , foi calculada através da equação: 

€ 

u = 1
N

ui
i=1

N

∑            (15) 

onde N é o número de passos de tempo utilizados para o cálculo da média. 

Com isso, foi feita a comparação dos dados do Experimento realizado em laboratório 

e a simulação computacional, seguido de uma comparação com resultados encontrados na 

literatura científica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 EXPERIMENTO X SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Através da simulação, diversas análise puderam ser feitas. Passamos a analisar os 
resultados obtidos. 

A Figura 11 apresenta campos instantâneos da fração de gás, velocidade do líquido e 

velocidade do gás. O ar foi injetado com uma velocidade de 0,2216 m/s, vazão igual a 800 l/h, 

na água inicialmente em repouso. Logo após a introdução das bolhas na coluna, uma pluma 

de bolhas ascende através da coluna possuindo a forma típica de um cogumelo. Devido à 

interação gás-líquido, todo o líquido presente na coluna começa a se movimentar. As 

primeiras bolhas atingem o topo da coluna após aproximadamente 6 s de simulação. O 

escoamento no interior da coluna torna-se então instável, surgindo um movimento altamente 

circulatório (ou vorticoso) com movimento ascendente na região central e descendente nas 

laterais da coluna. Tais vórtices desenvolvem-se na direção axial da coluna, sendo separados 

pela pluma de bolhas. Algumas bolhas abandonam a pluma sendo arrastadas pelos vórtices 

por certo período de tempo até retornarem novamente a pluma de bolhas, sendo novamente 

conduzidas para o topo da coluna pelo escoamento ascendente. A direção dos vórtices é no 

sentido horário, quando a pluma encontra-se no lado esquerdo da coluna, e, anti-horária 

quando a pluma encontra-se no lado direito da coluna. Os vórtices se formam próximo ao 

topo da coluna, ora de um lado ora do outro lado da coluna e ficam mais fortes à medida que 

viajam até aproximadamente sua metade e começam a perder a sua energia à medida que se 

aproximam da base, até finalmente desaparecer. 

 

Figura 11 – Série de campos instantâneos da velocidade do líquido (esquerda), velocidade do gás 
(centro) e fração de gás (direita). Os campos são do plano central da coluna.  
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Com relação à concentração de bolhas em relação ao meio líquido, para ambos os 

trabalhos, possibilitou-se concluir que: 

a) a concentração de gás é sempre máxima no meio da seção; 

b) observou-se a existência de bolhas nas extremidades  da seção transversal; 

c) verifica-se a tendência à distribuição homogênea das bolhas na região próxima ao 

topo, ou seja, o valor da proporção da concentração de bolhas com relação ao meio líquido 

passa a ser igual em todos os pontos. 

As velocidades médias obtidas numericamente e experimentalmente são, 

respectivamente, iguais a 0,234 m/s e 0,221 m/s. Nota-se que a diferença observada entre os 

valores numérico e experimental é da ordem de apenas 6%, o que representa um aspecto 

positivo desta comparação. Esse método de comparação para validação da simulação 

computacional é o mesmo utilizado por Glover et al. (2000), Darmana et al. (2007) e indicado 

por Versteeg e Malalasekera (2007). 

3.2 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL X LITERATURA CIENTÍFICA 

As estruturas vorticosas são encontradas na coluna para qualquer instante de tempo. 

O comportamento observado neste estudo é similar ao observado numericamente por 

Darmana, Deen e Kuipers (2005) e experimentalmente por Darmana et al. (2007). 

Para fazer uma comparação com os resultados encontrados por Darmana, Deen e 

Kuipers (2005), a coluna simulada nesse trabalho, de Salla (2002) teve apenas os primeiros 45 

cm analisados. A coluna de borbulhamento de Darmana, Deen e Kuipers (2005) possui uma 

dimensão de 15,0 x 15,0 e 45,0 cm de altura. A velocidade de entrada do ar é de 0,3 m/s. A 

figura 14 mostra a comparação das semelhanças dos dois trabalhos, onde pode ser observada 

grande compatibilidade dos resultados iniciais de movimento ascendente na região central e 

descendente nas laterais da coluna e a formação de vórtices bem acentuados após alguns 

segundos de simulação. 
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Figura 14a-b: Comparação dos resultados das colunas. Da esquerda pra direita: imagens 1a-b e 2a-b 
mostram, respectivamente, a fração de ar e o vetor velocidade da água da coluna simulada nesse 
trabalho, de Salla (2002); as imagens 3a-b e 4a-b mostram, respectivamente, o vetor velocidade da 
água e a posição das bolhas de Darmana, Deen e Kuipers (2005). 

As dimensões da coluna de Darmana et al. (2007) são: 20 cm de largura, 3 cm de 

profundidade, 150 cm de altura, sendo que apenas 100 cm de altura de líquido foram 

utilizados e velocidade de entrada do ar de 0,5 m/s. Desta forma, o comportamento do fluido 

dentro da coluna se desenvolve de forma mais acentuada apenas em duas direções (largura e 

altura), o que facilita a análise; porém, enquanto esta apresenta um comportamento mais 

“bidimensional”, a coluna simulada, de Salla (2002), apresenta comportamento 

tridimensional, o que gera algumas diferenças na análise dos vetores de velocidade. Na figura 

15 temos a comparação dos resultados. 

 

Figura 15: Comparação dos resultados numéricos (imagens 1 e 2) e experimentais (imagens 3-6). Da 
esquerda pra direita: fração de ar e o vetor velocidade da água, respectivamente, da coluna simulada 
nesse trabalho, de Salla (2002); imagens 3-4 e 5-6 apresentam a posição das bolhas e velocidade do 
gás, sendo 3-4 nitrogênio em água e 5-6 dióxido de carbono em hidróxido de sódio, de Darmana et al. 
(2007). 
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Como já observado, devido à interação gás-líquido, todo o líquido presente na coluna 

começa a se movimentar, uma pluma de bolhas ascende através da coluna possuindo a forma 

típica de um cogumelo. Na coluna numérica simulada nesse trabalho esta estrutura se forma 

um pouco acima da observada por Darmana et al. (2007), o que possivelmente pode ser 

explicado pela característica geométrica da coluna e pela velocidade de entrada do gás, que é 

um pouco maior. Estas estruturas podem ser facilmente observadas na comparação da figura 

16.  

 

Figura 16: Comparação dos resultados das colunas. Da esquerda pra direita: imagens 1a-b e 2a-b 

mostram a fração de ar e o vetor velocidade da água, respectivamente, da coluna simulada nesse 

trabalho; imagens 3a-b, 4a-b e 5a-b mostram a posição das bolhas o vetor velocidade da água e o vetor 

velocidade do gás, de Darmana et al. (2007). 

Outra comparação relevante foi feita com o trabalho numérico e experimental de 

Buwa e Ranade (2003), onde análises bem semelhantes às deste presente trabalho são 

encontradas (FIGURA 17). Em ambas as simulações a fração de ar e o vetor velocidade da 

água podem ser bem observados. A formação dos vórtices referentes às velocidades de 

circulação que se moldam de acordo com o posicionamento da pluma de gás e assumem uma 

estrutura de células na coluna de borbulhamento estão bem definidos nesta comparação. Um 

aspecto importante a ser destacado é a forma da captura das imagens do vetor velocidade da 

água, uma vez que na coluna simulada de Salla (2002) todos os vetores presentes na 

geometria foram considerados e as dos trabalhos comparados foram capturadas imagens 

apenas de um plano  da coluna. 
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Figura 17: Comparação dos resultados das colunas. Da esquerda pra direita: imagens 1 e 2 mostram a 
fração de ar e o vetor velocidade da água, respectivamente, da coluna simulada nesse trabalho; 
imagens 3 e 4 mostram a fração de ar e o vetor velocidade da água, respectivamente, de Buwa e 
Ranade (2003). 

Na figura 18 temos observação do comportamento dentro da coluna comparado 

apartir da imagem extraída do experimento de Buwa e Ranade (2003). À esquerda da imagem 

central temos os resultados da coluna simulada e à direita da imagem central temos a 

representação numérica da coluna de Buwa e Ranade (2003). Mais uma vez tem-se uma 

comparação bem satisfatória da interação gás-líquido.  

 

Figura 18: Comparação dos resultados das colunas. Da esquerda pra direita: imagens 1 e 2 mostram a 
fração de ar e o vetor velocidade da água, respectivamente, da coluna simulada nesse trabalho; 
imagens 3, 4 e 5 mostram a posição das bolhas experimental, posição das bolhas em sua representação 
numérica e a fração de ar, de Buwa e Ranade (2003). 
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Perfis de velocidade também são importantes em análises e comparações entre 

experimentos e simulações ou simplesmente para demonstrar o comportamento do fluido em 

determinado ponto em relação ao tempo, como no trabalho de Glover (2000) mostrado na 

figura 12. A altura da coluna  é 1,045 m e razão de aspecto 5:1. O perfil da velocidade foi 

medido no centro da coluna a uma altura de 0,53 m. 

 

Figura 12 – Perfil de velocidade da água em relação ao tempo de Glover (2000). 

Na figura 13 é apresentado o perfil de velocidade númerico da água e do ar da coluna 

de Salla (2002), medido no centro da coluna a uma altura de 0,5 m. As curvas mostram que o 

fluxo é instável, com variações de velocidade entre 0 e 0,4 m/s para a água e 0 e 0,62 m/s para 

o ar. Nota-se o comportamento periódico sinuoso bem reproduzido pela presente simulação 

numérica. Não foi possível uma comparação do perfíl de velocidade numérico com o 

experimental pela ausência de dados experimentais. 

	    

Figura 13 – Perfil de velocidade do ar e da água em relação ao tempo. 

Perfis axiais de velocidade também são dados importantes para análises e podem ser 

usados em comparações entre simulações e experimentos, como em Darmana et al. (2007), 

conforme figura 14. Como pode ser visto, no caso, sem considerar a transferência de massa, o 
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perfil de velocidade do líquido bolha previsto pelo presente modelo (caso S1) coincide muito 

bem com os dados experimentais (caso E1).	  Na comparação entre o caso S2 e E2 revela que o 

perfil de velocidade média prevista pelo presente modelo é ligeiramente elevada na região do 

centro da coluna.  

Perfis axiais de velocidade também são utilizados para comparar experimentos com 

diferentes modelos de turbulência, como em Deen (2001) (FIGURA 15), em que compara 

alguns dos modelos de turbulência mais utilizados a fim de verificar qual o mais adequado na 

simulação do compartamento hidrodinâmico em colunas de borbulhamento; ou ainda, 

comparar estudos de caso, como em Eigenberger e Lapin (2004), em que foram feitas 4 

simulações utilizando o modelo de turbulência k-ε, variando a velocidade de entrada e o 

coeficiente de turbulência, conforme figura 16. 

As características destacadas por Darmana et al. (2007) em relação o perfil axial 

mostram que a velocidade de escoamento ascendente do líquido tem máxima no centro da 

coluna, enquanto as velocidades menores ou mesmo de fluxo descendente são observadas 

perto da região da parede. 

 

 

Figura 14 – Perfis de velocidade do ar para comparação entre experimentos (E) e simulações (S) a 

0,75 m acima da base da coluna de Darmana et al. (2007). 
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Figura 15 – Perfis de velocidade do ar para comparação entre experimento (PIV - Particle Image 

Velocity) e diferentes modelos de turlência a 0,25 m acima da base da coluna de Deen (2001). 

 

Figura 16 – Perfis de velocidade do ar para comparação de diferentes velocidades a 0,25 m acima da 

base da coluna de Eigenberger e Lapin (2004). 

Na figura 17 é apresentado o perfil de velocidade axial médio dos últimos 5 

segundos da coluna simulada neste trabalho na altura de 0,8 m (Z) acima da base da coluna. 

As coordenadas do eixo X é adimensional e varia de -0,9 a 0,9, passando pelo centro igual a 

0. O perfil não varia em Y, ficando fixo na coordenada 0,005 em relação ao centro. Como 

pode ser observado, existe grande consonância com os trabalhos e características citados 

anteriormente. Mais uma vez a comparação dos dados simulados com os dados experimentais 

de Salla (2002) não foram possíveis pela ausência de dados. 
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Figura 17 – Perfil de velocidade do ar a 0,8 m acima da base da coluna. 

Ficou evidente que um projeto de simulação exige uma quantidade grande de 

informações e validações, sendo necessário seguir um método sistemático para geração de um 

projeto de simulação eficaz. Mas o aspecto positivo é que a simulação computacional permite 

uma análise rápida de diferentes alternativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comportamento hidrodinâmico em coluna de borbulhamento foi estudado 

numericamente utilizando a ferramenta CFD. Os resultados mostram que as colunas de 

borbulhamento são caracterizadas por um escoamento transiente altamente complexo com 

ampla variação nas escalas espacial e temporal. Esta dinâmica do escoamento controla a 

mistura do fluido e, consequentemente, os processos de transferência de massa e reativos, os 

quais, por sua vez, determinam a eficiência da coluna. Ademais, a velocidade ascensional das 

bolhas, obtida com a ferramenta CFD, mostrou-se coerente com resultados obtidos 

experimentalmente (SALLA e SCHULZ, 2002). A diferença observada entre os valores 

numérico e experimental é da ordem de apenas 6%, o que representa um aspecto positivo 

desta comparação. Com isso, mais a vantagem financeira, o uso da simulação computacional 

revela-se uma excelente alternativa para a realização de estudos, pesquisas e geração de dados 

confiáveis. 

Na comparação da simulação realizada neste trabalho com trabalhos científicos 

semelhantes pode ser observada grande compatibilidade dos resultados de movimento 

ascendente na região central e descendente nas laterais da coluna e a formação de vórtices 

bem acentuados após alguns segundos de simulação, bem como a formação de estruturas 

vorticosas na coluna para qualquer instante de tempo, sendo encontrados resultados 

satisfatórios da comparação da interação gás-líquido. Nota-se nos perfis de velocidade um 

comportamento periódico sinuoso bem reproduzido e grande consonância do perfil de 

velocidade axial com os trabalhos e características citados. 
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ANEXO A - Lista De CFDs de Código Livre 
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LIST Of FREE CFD CODES. (disponível em: http://www.cfd-online.com/Links/soft.html) 

 

OpenFOAM  

OpenFOAM is a general purpose open-source CFD code. OpenFOAM is written in 

C++ and uses an object oriented approach which makes it easy to extend. The package 

includes modules for a wide range of applications. FOAM was written by Henry 

Weller and others at Imperial College. For a few years FOAM was sold as a 

commercial code by their company Nabla. However, in 2004 they decided to release 

the code under GPL and rename it to OpenFOAM. OpenFOAM was distributed by 

their OpenCFD company for a number of years, but in 2011 SGI bought OpenCFD. 

SGI then sold OpenCFD and the OpenFOAM trademark to ESI Group in 2012. Henry 

and his OpenCFD team now works for ESI Group and the OpenFOAM code is still 

distributed freely under a GPL license. There is also a separate OpenFOAM Extend 

version, created by Hrvoje Jasak and a group of volunteers. This version is not 

recognized by OpenCFD. OpenFOAM is a very capable code which you definitely 

should check out if you are looking for a state-of-the-art CFD code with source-code 

access. 

SU2  

The Stanford University Unstructured (SU2) suite is an open-source collection of 

software tools written in C++ for solving PDE's and performing optimization 

problems. This initiative was launched in January 2012. 

Code_Saturn  

A quickly developing code from EDF with full source code access. 

FEniCS 

An open-source package for computational mathematical modeling. Has some 

functionality to solve Navier-Stokes. Looks very nice. FEniCS is being developed 

very quickly and can become very interesting for CFD people. FEniCS and its sister 

projects are used extensively in education. 

Gerris Flow Solver 

An open-source CFD code for incompressible flow. Focused on marine and ocean 

flow applications. Looks nice and well documented. 

Palabos 
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An open source software library for lattice Boltzmann CFD simulations. Developed 

and distributed by the FlowKit company. 

Overture 

A large object-oriented C++ framework for solving PDE's. Uses overlapping 

structured grids. This is a large research code for people who know how to install and 

compile things themselves. 

Phoenics V 1.4 as Shareware 

CHAM distributes old versions of Phoenics as shareware. 

Clawpack 

A free software package for conservation laws by Randall J. LeVeque. 

OpenFVM 

A free CFD solver distributed under GPL. Uses Gmsh for pre and post processing. 

FEATFLOW 

FEAT is a general purpose software system for solving PDEs with the finite element 

method. The system includes a lot of tools and an incompressible fluid-flow package 

called FEATFLOW. The software is available freely with source (F77) and the site 

has a lot of further information available online. The FEAT group are from the 

University of Heidelberg. 

ISAAC 

A compressible Euler/Navier-Stokes code written in F77. Developed mainly to test 

turbulence models. Worth a look if you want a code with advanced turbulence 

modeling (it has several two equation models, explicit ARSM models and full 

differential RSM models implemented). 

Channelflow 

A spectral Navier-Stokes simulator in C++. Comes with full source and 

documentation. 

NaSt3DGP 

A free CFD code with source code included. Uses finite volume discretization on a 

cartesian non-uniform staggered mesh, VONOS/SMART higher order upwind 

schemes and Adams-Bashforth time discretization. The code is parallelized with MPI 

and can handle complex geometries by a simple cell decomposition/enumeration 

technique. 

MOUSE 
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MOUSE is an open-source object-oriented framework for finite volume computations 

on unstructured grids. It can be used as a development library, or as a finished 

application. Mouse currently supports 2D laminar flows, but further extensions to 3D 

are planned. No news since 2002 (2011), so the project looks a bit stalled. 

TYCHO - TYrolian Computational HydrOdynamics 

An open-source compressible hydrodynamics code written in C and parallelized with 

OpenMP. Uses a Lagrangian remap version of the Piecewise Parabolic Method 

developed by Paul Woodward and Phil Colella (1984). The code is based on the freely 

available VH-1 Package. Focused on wind-tunnel experiments with special routines 

for obstacles in wind-stream and advection of marker fields for investigating obstacle-

gas interactions. 

VH-1 (Virginia Hydrodynamics - 1) 

A multidimensional ideal compressible hydrodynamics code written in Fortran. Based 

on the Lagrangian remap version of the Piecewise Parabolic Method (PPM). 

QUICK 'n SIMPLE 

A free 2D, laminar, incompressible CFD code based on the SIMPLE algorithm with 

QUICK interpolation. Only available in compiled format for Macintosh platforms. 

OpenFlower 

An open-source CFD code written in C++. Mainly focused on turbulent, unsteady and 

incompressible flow. Beta version released in 2005 but after that not much has 

happened (2011). 

 



ANEXO B - Lista De Livros
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LISTA DE LIVROS (sugerida pela ANSYS Inc.) 

 

• An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method  

H K Versteeg and W Malalasekera; Longman, 1995. (Excelente introdução à teoria do 
CFD com equações bem apresentadas).  

• Using Computational Fluid Dynamics  

C T Shaw; Prentice Hall, 1992. (Apresensa uma introdução aos aspectos práticos do 
uso de CFD).  

• Numerical Heat Transfer and Fluid Flow  

S V Patankar; Taylor & Francis, 1980. (Texto de altíssima qualidade no detalhamento 
dos métodos).  

• Engineering Thermodynamics: Work and Heat Transfer  

G F C Rogers and Y R Mayhew; Longman, 1996. (Um livro para alunos de 
graduação).  

• Mechanics of Fluids  

Bernard Massey, Spon Press, 1998. (Um livro para alunos de graduação). 
Viscous Fluid Flow  
F M White; McGraw Hill, 2005. (Possui texto com linguagem avançada em dinâmica 
dos fluidos).  

• Perry’s Chemical Engineer’s Handbook (7th Edition)  

McGraw Hill Professional Publishing, 1997. (Excelente refência às propriedades 
físicas dos fluidos). 

• An Album of Fluid Motion  

Milton Van Dyke, The Parabolic Press, 1982. (Apresenta os fenômenos descritos no 
fluxo dos fluidos em imagens).  

 



ANEXO C - Condições de Contorno da Simulação 
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Domain Physics for column 
materials Fluid "Air at 25 C, Water" 
models Heat Transfer Model = 

Isothermal 
Turbulence 
Model = Fluid 
Dependent 

Buoyancy 
Model = 
Buoyant 

Domain Motion 
= Stationary 
 

Boundary Physics for column 
location type settings 
difusor  Inlet Flow Regime = Subsonic; Mass And Momentum = 

Fluid Velocity; Air at 25 C Normal Speed = 0.2216 
[m s^-1]; Velocity = Normal Speed; Volume Fraction 
= Value; Air at 25 C Volume Fraction = 0.0278; 
Turbulence = Medium Intensity and Eddy Viscosity 
Ratio; Water Normal Speed = 0 [m s^-1]; Velocity = 
Normal Speed; Volume Fraction = Value; Water 
Volume Fraction = 0.9722 
 

simetria Symmetry  
fundo Wall Wall Influence On Flow = Fluid Dependent; Wall 

Roughness = Smooth Wall; Wall Influence On Flow 
= Free Slip; Wall Influence On Flow = No Slip 

topo Outlet Flow Regime = Subsonic; Mass And Momentum = 
Degassing Condition 
 

parede Wall Wall Influence On Flow = Fluid Dependent; Wall 
Roughness = Smooth Wall; Wall Influence On Flow 
= Free Slip; Wall Influence On Flow = No Slip 
 

Default Domain Fluid Domain Buoyancy Reference Density = 997 [kg m^-3] 
         Gravity X Component = 0 [m s^-2] 
         Gravity Y Component = -9.81 [m s^-2] 
         Gravity Z Component = 0 [m s^-2] 
         Option = Buoyant 
       BUOYANCY REFERENCE LOCATION: 
Automatic                 
       DOMAIN MOTION: Stationary 
  Reference Pressure = 1 [atm] 
     FLUID: Air at 25 C 
         Velocity Type = Cartesian 
         CARTESIAN VELOCITY COMPONENTS: 
           Option = Automatic with Value 
           U = 0 [m s^-1] 
           V = 0.2216 [m s^-1] 
           W = 0 [m s^-1] 
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         VOLUME FRACTION: 
           Option = Automatic 
     FLUID: Water 
       INITIAL CONDITIONS: 
         Velocity Type = Cartesian 
         CARTESIAN VELOCITY COMPONENTS: 
           Option = Automatic with Value 
           U = 0 [m s^-1] 
           V = 0 [m s^-1] 
           W = 0 [m s^-1] 
         EPSILON: 
           Option = Automatic 
         K: 
           Option = Automatic with Value 
                  VOLUME FRACTION: 
           Option = Automatic with Value 
           Volume Fraction = 1          

Fonte: Solver report. 

 


