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RESUMO 

Neste trabalho fez-se o estudo da hidrodinâmica de um tanque de contacto com 

ozono, em funcionamento na estação de tratamento de água de Lever, na zona do 

Porto, recorrendo a uma ferramenta computacional  de CFD (Computational Fluid 

Dynamics). 

 

Em primeiro lugar fez-se o balanço material à unidade processual, não levando 

em conta fenómenos de resistência à transferência de massa nem a reacção química. 

Concluiu-se que na corrente gasosa introduzida no tanque existe uma grande 

quantidade de oxigénio, o que indica a existência de escoamento bifàsico. Essa 

informação foi usada para fazer as simulações em CFD. 

 

Em seguida fez-se o cálculo da distribuição da velocidade à saída dos orifícios 

da grelha de injecção de oxidante no tanque, recorrendo à equação de Bernoulli e a 

balanços de massa. Chegou-se a um sistema de 70 equações com 70 incógnitas que 

foi resolvido pelo método de Newton-Raphson, tendo-se concluído que a velocidade é 

aproximadamente igual em todos os orifícios. Esta informação foi usada para as 

simulações em CFD na medida em que não foi necessàrio introduzir um perfil de 

velocidades na grelha de injecção. 

 

Finalmente, conhecendo as condições operatórias do sistema e usando as 

informações obtidas anteriormente, fizeram-se simulações da segunda câmara do 

tanque de contacto usando o software de CFD FLUENT 6.  

Começou-se por implementar um modelo monofásico em que se introduzia 

apenas água dentro da câmara e concluiu-se que existe um vórtice de recirculação 

dentro desta que obriga a água bruta a fazer um curto-circuito substancial.  

Em seguida implementou-se um modelo bifásico, em que se introduz água e gás 

dentro da segunda câmara, e verificou-se que o comportamento do sistema muda 

consoante a gama de diâmetros das bolhas de gás. Neste modelo também se 

detectou a presença de um vórtice de recirculação no interior da câmara, que força a 

água a fazer um curto-circuito. Adicionalmente, verificou-se que existe uma 

distribuição heterogénea da fracção volúmica de gás no interior da segunda câmara.  

Na última parte deste trabalho estudaram-se diferentes configurações de 

deflectores que pretendiam destruir o vórtice existente na segunda câmara, eliminando 

assim o curto-circuito e aumentando o tempo de contacto entre a água bruta e o gás. 



 II 

ABSTRACT 

In this work the hydrodynamics of an ozonation contact tank operating in a water 

treatment plant in the area of Oporto was studied using CFD (Computational Fluid 

Dynamics). 

 

The first part of this study consisted in doing a mass balance of the ozonation 

process, but mass transference resistance and chemical reaction were not included in 

the model. The main conclusion was that there was a large quantity of gas being 

introduced inside the tank and that information was used to do the CFD simulations. 

 

The second part of the work consisted in the calculation of the velocities at the 

exit of the orifices of the grids used to introduce the oxidant inside the tank. The 

equations used were the Bernoulli equation and mass balance equations and the result 

was a system of 70 equations with 70 unknowns that was solved with Newton-

Raphson’s method. The final conclusion was that the velocity in all the orifices was the 

same and that information was used to do the CFD simulations. 

 

Finally, the last part of the work consisted in doing the CFD simulations of the 

second chamber of the ozonation tank using the software FLUENT 6.  

First a single-phase model was done in which only water was introduced inside 

the second chamber. The main conclusion was that there is a vortex inside that 

chamber that forces the raw water to do a substantial by-pass to the unit. 

After that, a two-phase CFD model was implemented, in which both water and 

gas were introduced inside the chamber. It was observed that the behaviour of the 

system changes according to the range of diameter of the bubbles of gas. Additionally, 

it was observed that the gas volume fraction was distributed in a heterogeneous 

manner inside the chamber. 

To conclude this study, several different baffle configurations were studied. The 

objective was to destroy the vortex inside the second chamber and in this way avoid 

the by-pass of the raw water and increase the contact time between the gas and the 

raw water. 
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1. Introdução 

1.1 Importância e Motivação 

Este trabalho surgiu na sequência de estudos preliminares em CFD 

(Computational Fluid Dynamics) que tinham sido feitos à unidade de ozonização da 

ETA de Lever e que revelaram a presença de um grande vórtice de recirculação no 

interior do tanque de contacto [26]. A provar-se verdadeira a presença desse vórtice, 

isso teria implicações a nível dos custos de operação da ETA, uma vez que o volume 

disponível para que ocorresse o contacto entre o oxidante e a água bruta estava 

reduzido a uma fracção pequena (40%) do volume total disponível. 

 

Sabia-se que era possível usar o CFD para melhorar a hidrodinâmica de 

equipamentos industriais e, inclusivamente, existem  publicações nesta área que 

mostram que se pode usar com sucesso o CFD para melhorar a eficiência de tanques 

de contacto com ozono [22], [23], [24], [25]. 

 Cockx, Do Quang, Liné e Roustan (1999) [22] [23] usaram o código ASTRID 

CFD (desenvolvido por Electricitè de France) para simular em 3D um tanque de 

contacto de 350 m3, com um diâmetro de bolha constante para o modelo mulifásico de 

3mm. A transferência de massa do ozono para a água foi contabilizada bem como a 

reacção de decaímento do ozono, tendo sido os parâmetros do modelo validados com 

uma experiência a escala piloto.  Os resultados da simulação estavam de acordo com 

as medições experimentais e o modelo foi usado para fazer o upgrade de 6 tanques 

de contacto de uma outra instalação de tratamento de água. Usaram deflectores para 

alterar o padrão de escoamento nos tanques e aumentar com sucesso a eficiência da 

transferência de massa do ozono para a água. Com as alterações implementadas 

conseguiram garantir o bom desempenho das instalações em termos de desinfecção 

de microrganismos como a Giardia e Crypstosporidium.   

Evans et al [24] usaram CFD para modelizar o escoamento dentro de tanques de 

contacto com ozono, tendo usado resultados experimentais obtidos numa experiência 

com um reactor de perspex para calibrar os parâmetros da simulação. Estudaram 

várias configurações de deflectores com o intuito de aumentar a transferência de 

massa do gás para a fase aquosa. Os deflectores que no fim foram implementados 

permitiram aumentar o grau de mistura nos tanques, apesar de as curvas da 

distribuição do tempo de residência global se terem mantido praticamente inalteradas. 
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Huang, Brouckaert, Docrat, e Pryor [25] simularam com o código de CFD Fluent 

5.5.14 um tanque de contacto com um sistema de pré-mistura do ozono com a água 

semelhante ao existente na ETA de Lever, mas com uma configuração de tanque 

diferente. O seu objectivo era prever a eficiência da desinfecção do reactor. Na sua 

simulação, não consideraram a presença de bolhas de gás no interior do tanque, 

tendo optado por aumentar a intensidade da turbulência para representar 

indirectamente o efeito do gás. Os resultados das simulações foram comparados com 

experiências de tracer feitas nos tanques e concluíram que para o efeito de previsão 

da eficiência de desinfecção no tanque, o modelo simplificado que usaram era 

adequado.  

 

Como no caso da ETA de Lever já tinha sido desenvolvido um modelo simples 

que revelou existirem problemas hidrodinâmicos no tanque, decidiu avançar-se com 

um estudo mais aprofundado da hidrodinâmica desta unidade processual. O intuito 

deste estudo era verificar a presença do vórtice encontrado nos estudos preliminares e 

propor alterações estruturais que permitissem eliminá-lo e melhorar a eficiência do 

processo. O resultado desse trabalho será apresentado nos seguintes 4 capítulos.  

 

1.2 Estrutura da Tese 

No Capítulo 2 faz-se uma análise geral do uso do ozono para tratar água para 

consumo humano. Em 2.1 é feita uma introdução ao tema do tratamento da água de 

uma maneira geral e é feito um apanhado histórico do uso do ozono para esse fim. Em 

2.2 apresentam-se algumas propriedades físicas do ozono que foram úteis para o 

trabalho apresentado noutros capítulos desta tese. Finalmente, em 2.3 explica-se 

como decorre o processo industrial de tratamento com ozono da água para consumo 

humano (produção de ozono, configuração dos tanques de contacto, etc), qual a 

função do ozono no processo (oxidação de metais, de matéria orgânica, remoção de 

cor, etc) e faz-se uma pequena abordagem à problemática dos sub-produtos de 

desinfecção. 

 

No Capítulo 3 faz-se um estudo aprofundado do processo de ozonização que 

existe na ETA de Lever. Em 3.1 é feita uma descrição do processo de ozonização,  

focando as correntes de água desde que esta é captada no rio Douro até sair dos 

tanques de ozonização. Analizou-se o percurso das correntes gasosas desde a 

entrada no gerador de ozono até à saída pelo topo do tanque para o destruidor de 

ozono. Em 3.2 apresenta-se o balanço material da unidade de ozonização, que foi 
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feito apenas com base em relações de equilíbrio de solubilidade, não tendo em conta 

limitações à transferência de massa. Finalmente, em 3.3 faz-se o estudo da velocidade 

à saída dos injectores das grelhas que introduzem a corrente de água super ozonizada 

no interior do tanque.  

 

No Capítulo 4 são apresentadas as simulações da segunda câmara dos tanques 

de ozonização da ETA de Lever feitas em CFD (Computational Fluid Dynamics). Em 

4.1 faz-se uma descrição das condições operatórias do sistema simulado, da 

construção da grelha computacional, das condições fronteira introduzidas no modelo e 

das condições iniciais das simulações. Em 4.2 apresenta-se o modelo monofásico em 

que se introduz apenas água através dos injectores. Em 4.3 apresenta-se o modelo 

bifásico em que se introduz água e gás através dos injectores, sendo feita uma 

descrição do comportamento do sistema para diferentes diâmetros de bolha (db). Em 

4.4 é feita uma comparação entre os resultados das simulações a as observações das 

marcas do escoamento nas paredes do tanque, feitas durante um trabalho de campo. 

Finalmente, em 4.5, são propostas diversas configurações de deflectores para alterar 

o padrão de escoamento no interior da câmara. 

 

No Capítulo 5 podem ler-se as conclusões mais importantes a que se chegou no 

fim do trabalho apresentado nesta tese. 

 

O Capítulo 6 é a bibliografia e no Capítulo 7 encontram-se os anexos, que estão 

organizados em relação aos capítulos da tese a que se referem.  
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2. Ozonização de Água para Consumo Humano 

Neste capítulo será feita uma análise geral do uso do ozono para tratar água para 

consumo humano. Em 2.1 será feita uma introdução ao tema do tratamento da água 

de uma maneira geral e é feito um apanhado histórico do uso do ozono para esse fim. 

Em 2.2 apresentam-se algumas propriedades físicas do ozono que serão úteis para o 

trabalho apresentado noutros capítulos desta tese. Finalmente, em 2.3 explica-se 

como decorre o processo industrial de tratamento com ozono da água para consumo 

humano (produção de ozono, configuração dos tanques de contacto, etc), qual a 

função do ozono no processo (oxidação de metais, de matéria orgânica, remoção de 

cor, etc) e faz-se uma pequena abordagem à problemática dos sub-produtos de 

desinfecção. 

2.1 Introdução 

� Uma Abordagem Ambiental 

Os rios e outros cursos de água têm sido usados, desde tempos imemoriais, para 

depositar todo o tipo de resíduos humanos. Enquanto a velocidade de entrada desses 

resíduos foi inferior à capacidade de auto-purificação dos sistemas naturais, estes 

últimos conseguiram manter, melhor ou pior, as suas características originais. No 

entanto, estes processos naturais de regeneração foram sobrecarregados pelo 

aumento da descarga de resíduos que acompanhou o crescimento populacional e da 

actividade industrial, ocorridos no século XX, perdendo a sua capacidade de resposta. 

Foram necessárias diversas catástrofes ecológicas e, sobretudo, a ameaça latente da 

escassez de água potável para alertar a humanidade para estes problemas [13]. 

Enquanto os resíduos introduzidos nos ecossistemas eram derivados 

directamente de materiais naturais, ou associados aos ciclos de vida de organismos 

vivos, era relativamente fácil a sua incorporação nos ciclos naturais. Nessa situação, 

os seus elementos básicos (C, N, P, S) eram transformados, sem grande dificuldade, 

em compostos orgânicos ou inorgânicos. As reacções de oxidação, quer directas, quer 

levadas a cabo por microrganismos, são de extrema importância para estas 

conversões [13]. 

O problema maior começou quando as indústrias começaram a produzir resíduos 

que resistem aos processos naturais, pois apresentam moléculas altamente estáveis, 

que tendem a acumular-se no ambiente. O nível destes compostos, em muitas 

regiões, está a atingir valores que ameaçam a exploração de fontes de água potável. 

A eliminação destes compostos tóxicos e resistentes deve ser encarada como uma 
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responsabilidade quer do tratamento de águas residuais, quer do tratamento de água 

para consumo humano [13]. 

A eliminação dos contaminantes, naturais ou não, das fontes de água usadas 

para a produção de água potável passa pela sua oxidação química ou biológica, 

transformando-os em formas mais inócuas. Dentro deste contexto, vai fazer-se a 

seguir uma breve análise da evolução do tratamento de águas para consumo humano 

ao longo da história da humanidade.   

 

 

 

� Uma Abordagem Histórica 

Inicialmente, o tratamento da água para consumo humano tinha como objectivo 

melhorar as suas características estéticas. Há registos de métodos usados para 

remover sabor e cheiro da água já em 4000 A.C. Existem documentos antigos em 

grego e sanscrito que recomendam a filtração com carvão, a exposição à luz solar e a 

fervura. A causa principal que levava ao tratamento da água era a presença de 

turvação, uma vez que muitas fontes de água tinham partículas em suspensão que lhe 

conferiam um sabor e aspecto desagradáveis. Existe um documento hindu antigo, 

escrito há pelo menos 4000 anos, que estabelece o que se pode chamar de primeira 

norma para água para consumo humano. O método descrito consistia em ferver a 

água suja,  expondo-a à luz solar e  fazendo-a passar sete vezes por um pedaço de 

cobre quente. Em seguida, devia ser filtrada e arrefecida num recipiente de terracota 

[10]. Os egípcios usavam alumínio para clarificar a água já em 1500 A.C., usando-o 

para promover a precipitação das partículas em suspensão. Durante o século XVIII, a 

filtração foi consolidada como o método mais eficaz para a remoção de partículas da 

água e, no início do século XIX, os filtros lentos de areia começaram a ser usados 

regularmente na Europa [4]. 

No que respeita à oxidação química enquanto forma de tratamento de água, o seu 

uso remonta ao século XVIII, sendo o seu objectivo a conversão e modificação de 

substâncias indesejáveis na água. Nessa época, fazia-se um simples arejamento da 

água de abastecimento público com o intuito de promover a oxidação da vegetação e 

matéria animal a formas menos nocivas. Esta prática só se tornou de uso comum na 

segunda metade do século XIX [14]. 

Em 1855, o Dr. John Snow demonstrou que a água podia ser uma fonte de 

contágio de doenças como a cólera e a febre tifóide, pois conseguiu associar um surto 

de cólera em Londres à contaminação com esgotos de um dos poços que faziam o 

abastecimento público de água da cidade [4]. Inicialmente, a única prevenção usada 
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para evitar estas e outras doenças propagadas através da água era a filtração lenta 

com filtros de areias e o uso de fontes de água não contaminadas. Na década de 

1870, Louis Pasteur e Robert Koch desenvolveram a “Teoria dos Germes” como causa 

de doenças e começaram a ocorrer inovações na área do tratamento de águas para 

abastecimento público [5]. 

Conforme foram sendo reconhecidos os efeitos do arejamento e, 

simultaneamente, os inconvenientes da oxidação apenas com oxigénio atmosférico, 

começou uma busca de oxidantes mais fortes e mais eficazes para tratar água para 

consumo e água residual. Como resultado desta procura, o ozono, permanganato, 

dióxido de cloro e o cloro foram os oxidantes mais eficazes encontrados para a maioria 

das aplicações [14]. 

O ozono tinha sido descoberto em 1840 por Schönbein. Este determinou que o 

odor resultante de experiências com descargas eléctricas era causado por um 

composto desconhecido, observando também que este odor era igual ao que se 

produzia depois de um relâmpago. Deu a este novo composto o nome de ozono, que 

vem do grego “ozein” e significa cheirar, mas foi só 20 anos mais tarde que se 

descobriu que essa substância era um alótropo tri-atómico do oxigénio [11]. 

A investigação experimental do uso do ozono para tratamento de águas começou 

em 1892 [14] e a primeira estação de tratamento de água para consumo foi construída 

em Oudshoorn, na Holanda, em 1893. Contudo, a estação de Bon Voyage, em Nice 

(França), que entrou em funcionamento em 1906, usa ozono desde essa altura e é 

considerada como o “berço” da ozonização no tratamento de água [17] [1]. 

Apesar de existirem centenas de ETAs por toda a Europa, em particular na 

França, Alemanha e Suiça, que usam o ozono para purificação e desinfecção há 

bastantes anos, o seu uso nos EUA, Inglaterra e Japão só começou a ser significativo 

mais tarde, na década de 1990. No início do século XX, nos EUA, não se usava muito 

a ozonização pois o equipamento necessário era mais complexo e mais caro do que o 

usado para cloração, método preferencial nesse país. Na Europa, por outro lado, a 

ozonização era um método bastante difundido pois dava menos problemas de sabor e 

odor à água quando comparado com o cloro. Por outro lado, havia  uma certa 

relutância por parte de alguns europeus em usar a cloração para a desinfecção da 

água, pois o cloro tinha sido usado como um gás venenoso durante a primeira guerra 

mundial [10]. 
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2.2 Propriedades Físicas do Ozono 

2.2.1 Algumas Constantes Físicas e Termodinâmicas 

Em condições vulgares, o ozono puro é um gás azul claro, que pode ser 

condensado originado um líquido azul indigo e que congela transformando-se num 

sólido azul-violeta escuro. Apresentam-se a seguir algumas das suas propriedades 

físicas [15] [11].  

 

� Densidade do gás a 0 ºC e 101,3 kPa (1 atm) = 2,1415 g/L 

� Densidade do líquido a -112 ºC = 1,354 kg/L 

� Temperatura de ebulição (bp a 101 kPa) = -111,9 ºC 

� Densidade do sólido a -195,8 ºC = 1,728 kg/L  

� Temperatura de fusão (mp) =  -192,5 ºC 

� No ponto crítico: Tc = - 12,1 ºC 

  Pc = 5 532,8 kPa  

  ρc = 0,436 kg/L 

  Vc = 1,471×10-4 m3/mol 

� Capacidade calorífica do líquido (de -183 a -145 ºC) = 1 884 J/(kg.K) 

� Capacidade calorífica do gás (0 ºC) = 794 J/(kg.K) 

� Capacidade calorífica do gás (25 ºC) = 818 J/(kg.K) 

� Viscosidade do líquido (-183 ºC) = 1,57×10-3 Pa.s 

� Calor de vaporização = 15,2 kJ/mol 

� Calor de formação = 144,8 kJ/mol 

 

A pressão de vapor do líquido é dada por [15]: 
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2.2.2 Solubilidade 

A solubilidade de ozono na água obedece à lei de Henry (pi=KH.Ci), ou seja, no 

equilíbrio, a concentração molar do ozono em solução a uma dada temperatura (Ci) é 
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proporcional à sua pressão parcial na fase gasosa (pi) [6]. A constante de 

proporcionalidade chama-se constante de Henry (KH) e é dada por [15]: 

        808,16
688

659,2
2297

)ln( +⋅−⋅+−=
TT

K H

µµ                              ( 2.2) 

em que KH vem em kPa.L/mol, T é a temperatura em Kelvin e µ é a força iónica molar. 

A constante de Henry aumenta com o aumento de temperatura, logo, a solubilidade do 

ozono diminui com o aumento da temperatura (a solubilidade de ozono gasoso à 

pressão atmosférica e 0 ºC é 1,0 g/L e a 20 ºC é 0,68 g/L H2O).  

Em alternativa a 2.2, pode usar-se a seguinte equação que dá directamente a 

constante de solubilidade do ozono em água em função da temperatura [5]: 

3721
1029,1 6

−×=
T

K s                                                ( 2.3) 

em que T é em K e Ks em mg/L.  

É de notar, contudo, que o ozono em água decompõe-se facilmente e esta 

reacção de decomposição é influenciada pela presença de certas espécies químicas 

(como carbonato e bicarbonato), o que torna as medições da solubilidade bastante 

complicadas. Isto faz com que haja alguma divergência nos valores de solubilidade 

encontrados em diferentes fontes bibliográficas. Na figura a seguir apresenta-se o 

gráfico com os dados experimentais que levaram ao ajuste da equação 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Efeito da temperatura na solubilidade do ozono em água [5] 
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As concentrações de ozono nas correntes gasosas, usadas para o tratamento de 

água, são normalmente inferiores a 14% (m/m), o que limita a força motriz da 

transferência de massa do ozono gasoso para a água. Assim sendo, as concentrações 

encontradas na água durante o tratamento variam, normalmente, entre 0,1 e 1 mg/L 

[1]. 
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2.3 O Processo de Ozonização 

O ozono é muito usado na Europa para a desinfecção e purificação da água 

destinada a consumo humano. O que torna o ozono tão atractivo para a purificação de 

água é, em primeiro lugar, o facto de ser um oxidante forte que reage rapidamente 

com a maioria dos compostos orgânicos e microrganismos naturalmente presentes na 

água; em segundo lugar, o facto de não conferir nenhum sabor ou odor à água e, 

finalmente, por ser produzido a partir de oxigénio do ar e energia eléctrica, não 

havendo problemas de disponibilidade da matéria prima. A maior desvantagem está 

associada quer ao custo e eficiência dos geradores de ozono, quer aos métodos de 

injecção do gás [14]. 

Os sistemas de tratamento de águas com ozono são constituídos por 4 

componentes básicos: o sistema de alimentação de gás, o gerador de ozono (2.3.1.2), 

o tanque de contacto (2.3.1.3) e o sistema de destruição do gás não consumido 

(2.3.1.4) – Figura 2.2. 

Figura 2.2 –  Esquema de um sistema de tratamento de água com ozono 
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2.3.1 O Processo de Ozonização  

2.3.1.1 Local de Aplicação do Ozono no Sistema de T ratamento de 

Água 

Os locais típicos para a aplicação do ozono num sistema de tratamento de 

água são na água bruta à entrada da estação de tratamento (pré-ozonização) – Figura 

2.3-a) – e após sedimentação (ozonização intermédia) – Figura 2.3-b). 

A qualidade da água bruta, a sua turvação e necessidade de ozono (i.e. a 

quantidade de ozono necessária para satisfazer as exigências de todas as oxidações) 

são os parâmetros a usar para determinar a localização da aplicação do ozono num 

dado processo. Na tabela apresentada a seguir estão listados os critérios para essa 

selecção, em sistemas pequenos [1]. 

 

 

 

 

 Figura 2.3 – Locais de aplicação do ozono num sistema de tratamento de água. a) Pré-

ozonização à entrada da ETA; b) Ozonização intermediária após sedimentação  
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Tabela 2.1– Critérios para selecção do local de aplicação do ozono para pequenos sistemas [1] 

 

 

As águas da categoria I podem ser tratadas por filtração directa, dada a sua 

baixa concentração de matéria em suspensão e de turvação [3]. Para se obter uma 

elevada qualidade da água, com filtração directa, o único local de aplicação do ozono 

é à entrada da ETA. Noutras situações, em que o processo de tratamento seja outro, 

pode ser aplicada após sedimentação [1]. 

A água da categoria II é caracterizada por uma necessidade de ozono baixa e 

uma elevada turvação, indicando a presença de material inorgânico, como argila ou 

partículas de lama [1]. 

A água da categoria III, caracterizada por uma turvação baixa e elevada 

necessidade de ozono, contém compostos dissolvidos, e não em suspensão, que 

contribuem para uma elevada necessidade de ozono. Um exemplo deste tipo de água 

é a água subterrânea que contém brometo, ferro, manganês, compostos que conferem 

cor ou orgânicos. A presença de compostos orgânicos oxidáveis ou do ião brometo 

leva à produção de sub-produtos de desinfecção (SPD) [1, 3] (ver 2.3.3). 

A água da categoria IV é considerada a mais difícil de tratar, dada a sua 

elevada turvação e necessidade de ozono. Dentro desta categoria insere-se a água 

superficial com elevada concentração de material orgânico e partículas inorgânicas [1, 

3]. 

 

Qualidade da água bruta Ponto de aplicação Consider ações especiais 

Categoria I 

Turvação<10 NTU 

Necessidade de ozono<1 mg/L 

Entrada da ETA ou 

Após sedimentação 

Necessidade de ozono baixa 

Poucos sub-produtos de desinfecção 

Poucos orgânicos biodegradáveis 

Categoria II 

Turvação>10 NTU 

Necessidade de ozono<1 mg/L 

Após sedimentação 

Necessidade de ozono baixa 

Muitas partículas inorgânicas 

Poucos orgânicos biodegradáveis 

Categoria III 

Turvação<10 NTU 

Necessidade de ozono>1 mg/L 

Entrada de ETA e/ou 

Após sedimentação 

Necessidade de ozono elevada 

Sub-produtos de desinfecção 

Formação de orgânicos biodegradáveis 

Categoria IV 

Turvação>10 NTU 

Necessidade de ozono>1 mg/L 

Após sedimentação e 

Após primeira filtração 

(se necessário) 

Necessidade de ozono elevada 

Sub-produtos de desinfecção 

Formação de orgânicos biodegradáveis 
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2.3.1.2 Sistema de Alimentação de Gás e de Produção  de Ozono: 

Breve Abordagem 

O ozono é uma molécula instável e tem que ser gerado no local de aplicação. 

Normalmente é formado através da combinação de um átomo de oxigénio com uma 

molécula de oxigénio: 

32 23 OO ⇔  

Esta reacção é endotérmica e necessita de uma quantidade de energia 

considerável para ocorrer.  

 

� Sistema de alimentação do gás [1] 

Os sistemas de alimentação de gás dividem-se normalmente em 3 categorias: 

os que usam oxigénio de elevada pureza, os que usam ar e os que usam uma mistura 

destes dois.  

O oxigénio de elevada pureza pode ser comprado e armazenado como 

oxigénio líquido (LOX), ou pode ser gerado no local através de um processo 

criogénico, por Vacuum Swing Adsorption (VSA), ou Pressure Swing Adsorption 

(PSA). O gás alimentado ao gerador de ozono tem que estar limpo, seco e sem 

contaminantes, para que não danifique o gerador. Os sistemas de preparação de gás 

incluem, normalmente, compressores de ar, filtros, secadores e reguladores de 

pressão. Na figura seguinte apresenta-se um esquema de um sistema de preparação 

de ar, típico para grandes sistemas [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Esquema de um sistema de preparação de ar 

 

� Produção de ozono 

O ozono pode ser produzido por uma série de métodos, mas o método da 

descarga eléctrica silenciosa (ou descarga corona) é o mais comum. Os outros 
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métodos consistem na irradiação de gás rico em oxigénio com luz UV, numa reacção 

electrolítica entre outros [1]. 

 

A descarga corona – Figura 2.5 – consiste na passagem de um gás, rico em 

oxigénio, através de dois eléctrodos, separados por uma camada de dieléctrico e uma 

fenda de descarga. Aplica-se uma diferença de potencial aos eléctrodos, que provoca 

um fluxo de electrões na fenda de descarga. Estes electrões, por sua vez, fornecem a 

energia necessária para a dissociação das moléculas de oxigénio, levando à formação 

do ozono. É de notar que a maior parte da energia eléctrica fornecida (≈85%) é 

transformada em calor [1,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Esquema do gerador de ozono do tipo descarga corona. a) Eléctrodo; b) 

Dieléctrico 

 

A eficiência dos geradores de ozono é influenciada pela presença de outras 

espécies gasosas que, dependendo da sua concentração no gás de alimentação, 

podem aumentar ou diminuir a produção de ozono. Por exemplo, o nitrogénio em 

concentrações até 7% vol aumenta a produção de O3, acima desse valor faz com que 

esta diminua drasticamente [11]. 

Adicionalmente, outro factor que influencia a produção é a eficiência do 

sistema de arrefecimento, uma vez que as reacções de decomposição do ozono são 

activadas termicamente [11]. 

Os geradores podem produzir ozono em concentrações que vão de 0,5 a 2,5% 

(massa), quando o gás usado é o ar, e de 2 a 12% (massa), quando o gás usado é o 

oxigénio [1, 7]. 
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2.3.1.3 Tanques de Contacto [1, 5, 7] 

O tanque de contacto serve para promover a transferência do ozono gasoso 

para a água, para promover o contacto do ozono com a massa líquida e, finalmente, 

para reter o ozono o tempo suficiente para que ocorram as reacções desejadas. O gás 

rico em ozono, que não é transferido para a água durante o contacto, é libertado para 

um sistema de tratamento, que o elimina antes do seu envio para a atmosfera. 

 Os objectivos do processo e as reacções químicas a ele associadas 

determinam a configuração do tanque de contacto. Quando as reacções são mais 

rápidas do que transferência do ozono para a água (a transferência de massa é a 

etapa limitante), o tanque de contacto deve promover a maior transferência de ozono, 

no menor período de tempo. Este tipo de operação inclui a oxidação do ferro, 

manganês ou compostos orgânicos simples. Nestes casos, o tempo de contacto não é 

muito importante, sendo muitas vezes usados tanques em que existe apenas um 

ponto de aplicação do ozono. Quando as reacções são mais lentas do que a 

transferência do ozono para a água (reacção química é a etapa limitante), como é o 

caso da desinfecção ou oxidação de compostos orgânicos complexos (p. ex. 

herbicidas e pesticidas), o tempo de contacto é um parâmetro crítico e usam-se 

tanques com um tempo de retenção elevado e diversos pontos de aplicação do ozono. 

 A transferência do ozono para a água aumenta com o aumento da temperatura 

e com o aumento de pH. A presença de compostos que reagem com o ozono, como o 

ferro, manganês e compostos orgânicos também aumenta a eficiência da transferência 

de massa.  

 

 Os 3 tipos mais comuns de tanque de contacto são: o tanque com difusão de 

bolhas, o tanque com injector e o tanque com turbina. A selecção do tanque a usar, 

como foi anteriormente dito, depende dos objectivos do processo e de outros factores 

como o espaço disponível e considerações económicas. Na tabela a seguir 

apresentam-se os critérios de selecção baseados no objectivo do processo. 
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Tabela 2.2 –  Critérios de selecção de tanques de contacto [5] 

Objectivo do Tratamento Tanque de Contacto Adequado  

Desinfecção primária Difusão de bolhas com várias câmaras 

Oxidação do ferro e manganês 
Injector 

Difusão de bolha com várias câmaras 

Remoção de cor 

Difusão de bolha com várias câmaras 

Injector 

Turbina 

Controlo de odor e sabor Difusão de bolha com várias câmaras 

Remoção de algas Turbina 

Oxidação 
Injector 

Difusão de bolha com várias câmaras 

 

� Tanque de difusão de bolhas 

Este tipo de tanque consiste numa série de câmaras, ligadas entre si, com 

anteparos superiores e inferiores. O ozono é aplicado em todas ou apenas em parte 

das câmaras, através de uma grelha de difusores, normalmente de cerâmica, colocada 

no fundo do tanque. Na Figura 2.6 podem ver-se as várias configurações possíveis 

para a orientação do escoamento do gás relativamente ao do líquido (contra-corrente, 

co-corrente e ambos). Este é o tipo de tanque mais usado, apresentando as seguintes 

vantagens: 

� Não tem partes móveis 

� Adapta-se quer a reacções rápidas, quer a reacções lentas 

� Tem uma elevada eficiência de transferência 

� Tem uma elevada eficiência hidráulica (T10/TRH 1) 

� Não tem necessidades adicionais de energia 

� É fácil de operar 

 

e desvantagens: 

� Altura do tanque elevada (H) 

� Escoamento preferencial das bolhas em sentido vertical 

� Manutenção de tubagem e juntas vedantes 

                                                 
1 TRH é o tempo de retenção hidráulica e T10 é o tempo necessário para que10 % de um 

impulso de fluído injectado à entrada do tanque chegue à saída 
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A eficiência da transferência aumenta com o aumento da altura do tanque, 

estando as alturas típicas situadas entre 5,5 e 7 m e atingindo eficiências de 85 a 95%. 

Aumentos na altura acima deste valor levam a melhorias pouco significativas na 

eficiência, principalmente para doses de ozono baixas. O número de câmaras no 

tanque varia entre 2 e 6, para desinfecção com ozono, sendo que a grande maioria 

dos tanques tem 2 ou 3 câmaras para contacto e reacção. 

A eficiência hidráulica está relacionada com a relação entre a altura (H) e o 

comprimento na direcção do escoamento (L), H/L, devendo esta razão ser igual ou 

superior a 4. A eficiência hidráulica parece ser independente da profundidade do 

tanque na direcção perpendicular ao escoamento (W).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Tanques de difusão de bolha. a) Contra-corrente; b) Contra e co-corrente; c) Co-

corrente 

 

Para garantir um bom contacto do ozono com a água deve assegurar-se que: 

� a razão gás-líquido esteja entre 0,05 e 0,2 (critério para garantir a eficiência 

da transferência de massa num sistema bifásico) 

� o fluxo de gás seja no mínimo 0,037 m3/(m2.min) (mínimo para garantir a 

agitação da massa líquida) 
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� exista uma cobertura uniforme do fundo do tanque, estando os difusores 

separados no máximo 0,9 m (para evitar o escoamento preferencial de 

líquido nas zonas com poucas ou sem bolhas). 

Estas indicações adequam-se a sistemas tradicionais, em que o ar é usado 

para a produção do ozono e para doses típicas (1 – 3 mg/L). Contudo, os sistemas de 

produção de ozono ultimamente desenvolvidos, que usam oxigénio puro para a sua 

produção, atingindo concentrações de ≈10%, tornaram quase impossível atingir estes 

objectivos quando se usam concentrações típicas de 1 a 3 mg/L. Isto acontece pois 

como a corrente gasosa tem uma maior concentração de ozono, o caudal de gás total 

introduzido no sistema é demasiado baixo para promover a mistura. Para esses casos, 

é incluída uma mistura suplementar com injectores de ar ou água. 

O tanque deverá ser desenhado de tal modo a ter um escoamento do tipo 

pistão, uma vez que permite minimizar o seu volume e, ao mesmo tempo, obedecer 

aos critérios de concentração e tempo de contacto necessários para que se atinja o 

objectivo do processo (desinfecção, oxidação, etc.). Um outro critério para dimensionar 

o tanque é garantir que a concentração residual à saída da primeira câmara seja pelo 

menos 0,1 mg/L e garantir que essa concentração se mantém ao longo do tanque 

durante o tempo de contacto necessário (introduzindo O3 noutros pontos, se 

necessário). Contudo, na Europa, tem sido pratica corrente atingir concentrações de 

≈0,4 mg/L. 

Os tanques devem ser fechados e ter uma altura adicional de 0,5 a 1 m para 

permitir o escoamento do gás que não foi dissolvido para o sistema de destruição de 

ozono. 

 

� Tanque com injector 

Neste tipo de sistema, o ozono é injectado numa corrente de água que se 

encontra a uma pressão relativa negativa, gerada numa secção de venturi, arrastando 

o ozono para o seu interior – Figura 3.6-a). Em muitos casos, uma corrente lateral é 

desviada e bombada até atingir uma pressão maior, aumentando deste modo o vácuo 

disponível para a injecção do ozono – Figura 3.6-b). Após a injecção de ozono na 

corrente lateral, esta é novamente misturada com a corrente principal em condições de 

elevada turbulência de tal modo a aumentar a dispersão do ozono na água.  

Normalmente é necessário algum tempo de contacto adicional para se atingir o 

objectivo do processo, sendo muitas vezes usado um reactor tubular para esse efeito.  

 

As principais vantagens deste sistema são: 

� Injecção e mistura estática sem partes móveis 
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� Eficiência de transferência muito elevada 

� Tanque de contacto menos profundo que o de difusão de bolhas 

 

As principais desvantagens são: 

� Perda de carga adicional provocada pelo misturador estático, que pode 

levar à necessidade do uso de uma bomba ⇒ gasto de energia extra 

� Capacidade de mistura na vertical limitada pelo sistema de injecção 

� Operação mais complexa e de maior custo (que o caso anterior) 

 

 

Figura 2.7 – Injector de ozono. a) Injecção na corrente principal; b) injecção na corrente lateral 

 

� Tanque com turbina 

As turbinas são usadas para alimentar o ozono ao tanque de contacto e 

misturá-lo com a água. A transferência de ozono neste tipo de sistemas pode exceder 

os 90%, contudo, as necessidades energéticas para se obter esta eficiência são 

elevadas (2,2 – 2,7 kW.hr/lb de ozono transferido). 

A altura dos tanques de contacto situa-se entre os 2 e 5 m e a área de 

dispersão varia entre 1,5 e 5 m. Mais uma vez, tal como no caso anterior, pode ser 

necessário um tempo de contacto adicional e, consequentemente, uma maior volume 

de contacto. 
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As principais vantagens deste sistema são: 

� A transferência é melhorada pela elevada turbulência  

� Tem uma altura menor que o tanque de difusão de bolhas 

� As turbinas podem aspirar o gás não dissolvido e reutilizá-lo 

� Elimina problemas de colmatação dos difusores  

 

As principais desvantagens são: 

� Necessidades energéticas adicionais 

� Deve ser mantido um caudal de gás constante, diminuindo a eficiência da 

transferência do ozono e a capacidade de mistura na vertical (turndown) 

� A turbina requer manutenção, bem como o motor 

 

Na figura a seguir apresenta-se um exemplo deste tipo de tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Tanque de contacto com turbina 

 

2.3.1.4 Sistema de Destruição do Ozono não Consumido  [15, 11, 1, 5, 7] 

A concentração do ozono no gás de saída do tanque é normalmente muito 

acima das concentrações que causam irritação e tosse (para tempo de exposição de 1 

min essa concentração é 4 ppm e para  8 min é 1 ppm vol). A título de exemplo, para 

uma eficiência de 90% de transferência de massa, a corrente de saída contém 3000 

ppm vol de ozono, sendo que o limite estabelecido pela OSHA (Occupational Safety 

and Health Administration) para exposição de trabalhadores, em turnos de 8 horas, é 

de 0,1 ppm em volume. Assim sendo, o ozono tem que ser recolhido e transformado 
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em oxigénio antes de ser enviado para a atmosfera, sendo o objectivo do sistema de 

destruição o de reduzir a sua concentração até 0,1 ppm em volume (0,2 mg/L).  

Existem vários sistemas para destruir o ozono, nomeadamente, a reinjecção, a 

decomposição térmica, a redução química com um agente redutor, a redução catalítica 

com um óxido metálico e a diluição. 

Na reijecção normalmente usam-se dois tanques de contacto, sendo o gás de 

saída do primeiro tanque recolhido e injectado no segundo tanque. Normalmente este 

método, por si só, não é suficiente para reduzir a concentração de ozono no gás à 

saída do segundo tanque para os níveis desejados (0,1 ppm vol), devendo ser usado 

em conjunto com outro dos métodos mencionados. Outra opção, quando o ozono é 

produzido a partir de oxigénio puro, é reciclar a corrente de saída para a alimentação 

do gerador. Esta opção não é muito usada, uma vez que apresenta custos adicionais 

de secagem do gás. 

A redução com um agente químico redutor é feita numa torre de lavagem de 

gases (scrubber). Deve ser escolhido um redutor barato e que não seja oxidado pelo 

oxigénio do ar, não existindo um uniformemente aceite. 

A decomposição térmica do ozono é feita a temperaturas elevadas (250-350 

ºC), tendo a desvantagem de consumir muita energia. Os gases de exaustão podem 

ser reaproveitados para aquecer a corrente de entrada, rica em ozono, diminuindo 

assim as necessidades energéticas mas aumentando o custo de investimento. 

Os catalisadores funcionam em conjunto com um destruidor térmico, a 

temperaturas mais baixas que no caso anterior (100-150 ºC). São muito eficazes na 

eliminação do ozono, atingindo concentrações inferiores a 0,1 ppm vol.  

A diluição é feita com ar e usa-se quando se considera que é a opção mais 

prática. 

 

2.3.2 Os Possíveis Usos do Ozono 

O ozono é tipicamente usado para desactivação primária de bactérias e vírus 

(2.3.2.1), remoção de ferro e manganês (2.3.2.2), para o controlo de algas, eliminando 

compostos que conferem sabor e odor (2.3.2.3) e para eliminar cor (2.3.2.5). É 

também usado para remover a turvação (2.3.2.6) e para reduzir os níveis de tri-

halometanos (THM) e respectivos percursores orgânicos (2.3.2.7). O facto de o 

tratamento com ozono criar precipitados metálicos, compostos orgânicos 

microfloculados e partículas coloidais desestabilizadas pode favorecer a coagulação e 

filtração (2.3.2.4). 
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2.3.2.1 Desinfecção 

O ozono é muito eficaz na eliminação de bactérias, pois mesmo concentrações 

tão baixas como 0,01 ppm são tóxicas para esses microrganismos. A desinfecção com 

ozono ocorre por meio de lise da parede celular. A sua velocidade depende do tipo de 

organismo, da concentração de ozono, temperatura, pH, turvação, estado de 

aglomeração dos organismos, substâncias oxidáveis presentes e tipo de tanque de 

contacto usado [15]. 

A presença de substâncias oxidáveis na água pode retardar a desinfecção até 

que a necessidade de ozono inicial tenha sido satisfeita. Quando se atinge esse ponto, 

a desinfecção ocorre rapidamente. 

O nível de desinfecção é determinado pelo produto da concentração residual 

de desinfectante (C em mg/L), e o tempo de contacto efectivo (T em min), CT. Os 

valores de CT propostos no SWTR (Surface Water Treatment Rule), nos EUA, para 

um pH entre 6 e 9 e uma temperatura entre 5 e 25 ºC, variam entre 1,9 e 0,46 

mg.min/L. Estes valores, de acordo com o estabelecido no SWTR, são os necessários 

para remover e desactivar a Giardia lamblia, Cryptosporidium, vírus entéricos, 

Legionella e bactérias heterotróficas [15]. 

O ozono não pode ser usado como desinfectante final da água que vai para a 

rede de distribuição, uma vez que não tem efeito residual devido ao seu curto tempo 

de vida (o tempo de meia vida é 25 min, a temperatura ambiente, num sistema de 

distribuição de água) [11]. Por este motivo pode ser usado apenas como um 

desinfectante primário, devendo ser acompanhado por um desinfectante secundário 

como o cloro, cloraminas ou dióxido de cloro [1]. 

 

2.3.2.2 Oxidação de Ferro e Manganês 

Os iões de ferro e manganês, quando excedem concentrações de 0,1 mg/l e 

0,05 mg/L, respectivamente, podem manchar as roupas e danificar tubagens e 

amaciadores de água, para além de darem um sabor, cor e odor desagradáveis à 

água [5]. A presença destes compostos é mais comum em águas subterrâneas do que 

em águas superficiais 

O ozono oxida os iões solúveis Fe2+ e Mn2+ a estados de oxidação menos 

solúveis, Fe3+ e Mn4+, que podem ser hidrolizados a Fe(OH)3 e MnO2. Estes 

compostos precipitam e podem ser removidos por sedimentação, filtração ou ambos 

os processos [15]. 
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A dose de ozono necessária para a oxidação é 0,43 mg/mg de ferro e 0,88 

mg/mg de manganês (normalmente 2,5 ppm [15]). O ferro oxida a pH entre 6 e 9, mas 

o manganês oxida melhor a pH ≈ 8. Excesso de ozono pode causar a re-solubilização 

do manganês, não tendo qualquer efeito sobre o ferro [1]. 

 

2.3.2.3 Oxidação de Compostos que Conferem Sabor e Odor  

A origem da maioria dos sabores e odores da água é a presença de compostos 

orgânicos sintécticos, compostos inorgânicos que aparecem naturalmente e materiais 

orgânicos alterados química e biologicamente (p. ex. vegetação). A acção de algas e 

actinomicetes sobre materiais húmicos pode também produzir compostos 

hidrossolúveis que dão mau sabor, como a geosmina e o 2-metil-isoborneol (MIB), que 

são detectáveis organolepticamente a concentrações da ordem dos ng/L, sendo o 

ozono o único oxidante capaz de os eliminar [8]. As doses usuais para este tipo de 

tratamento são, de acordo com uma das fontes bibliográficas [1], de 2,5 – 2,7 mg/L 

para um tempo de contacto de 10 min e para as águas específicas testadas e, de 

acordo com outra [15], de 1,5 – 2,5 ppm. 

 

2.3.2.4 Melhoramento da Coagulação e Filtração 

Existem dados que indicam que o uso de ozono melhora a eficiência da 

coagulação e filtração, no entanto, outros indicam que não há qualquer melhoria na 

turvação do efluente do filtro [1]. As causas dessa melhoria, quando ocorre, não são 

bem conhecidas. No entanto, pensa-se que estejam relacionadas com a oxidação de 

compostos orgânicos a formas mais polares e com a oxidação de iões metálicos de 

modo a dar complexos insolúveis. 

 

2.3.2.5 Remoção de Cor 

As águas superficiais normalmente têm cor que é causada por materiais 

orgânicos naturais, como os ácidos húmicos, fúlvicos e tânicos. Estes compostos 

resultam da decomposição da matéria vegetal e são moléculas que contêm diversas 

ligações duplas conjugadas, algumas das quais são facilmente quebradas pelo ozono. 

As doses de ozono usadas para remoção da cor em água de lagos são, normalmente, 

entre 2 e 4 mg/L [15]. 
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2.3.2.6 Remoção de Turvação 

A turvação da água é removida por ozonização através de uma combinação 

entre oxidação química e neutralização de carga. As partículas coloidais, que causam 

a turvação, são mantidas em suspensão graças a cargas negativas. Quando se aplica 

ozono essa carga é neutralizada e o colóide desagrega-se. Adicionalmente, o ozono 

altera as propriedades superficiais dos colóides, pois oxida os materiais orgânicos que 

existem na sua superfície. As doses normalmente usadas para este efeito são entre 

0,5 e 2 ppm [15]. 

2.3.2.7 Controlo de Percursores de Sub Produtos de Desinfecção 

(SPD) 

Compostos orgânicos como ácidos húmicos, fúlvicos, tânicos e compostos 

orgânicos sintécticos reagem com HOCl e ClO-, produzindo THM (trihalometanos) e 

HAA (ácidos haloacéticos), genericamente designados por sub produtos de 

desinfecção (SPD). Os THM, neste contexto, são normalmente os seguintes 4 

compostos: CHCl3, CHCl2Br, CHClBr2, CHBr3 [15, 8]. 

A preocupação relativamente à formação destes compostos é grande, uma vez 

que se sabe que são cancerígenos ou tóxicos, tendo sido a sua concentração máxima 

estipulada na maioria dos países. Os valores situam-se entre os 100 – 200 µg/L, 

consoante o país (em Portugal o limite é 150 µg/L até 2008 e 100 µg/L a partir dessa 

data [6]). 

A estratégia principal para controlar a formação destes compostos é baixar o 

seu potencial de formação, THMFP e HAAFP, reduzindo a concentração dos seus 

percursores. Na pré-ozonização, o ozono é introduzido à entrada da ETA, como foi 

anteriormente referido, com uma dose baixa, ajudando à coagulação e remoção 

parcial dos percursores dos THMs e HAAs. Pode também ser aplicado ozono numa 

fase intermédia, antes da filtração, para oxidar os restantes percursores [15]. 

A valores de pH baixos a destruição dos percursores é bastante eficaz, no 

entanto, para valores elevados, acima de um dado valor crítico, o uso de ozono 

aumenta a quantidade dos percursores de sub produtos da cloração (THMs e HAAs). 

Para a maioria das subtâncias húmicas esse pH crítico é 7,5, sendo este o valor 

aproximado a que a decomposição do ozono em radicais hidroxilo aumenta 

rapidamente [1]. 
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2.3.3 Sub Productos da Desinfecção com Ozono 

Para além dos SPD da cloração, mencionados na secção anterior, o ozono 

também origina produtos prejudiciais à saúde – bromato e compostos orgânicos 

bromados – quando a água tratada contém brometo (Br-).  

A oxidação do brometo origina primeiro o ião hipobromito (BrO-), que pode 

tranforma-se em bromato (BrO3
-), ou transforma-se no respectivo ácido (HOBr). Este 

ácido reage com a matéria orgânica natural (NOM), originando compostos orgânicos 

bromados [8]. O limite para o bromato em águas destinadas a consumo humano, em 

Portugal, é de 10 µg/L.   

BromadosOrgâniCompostosNOMHOBr

HOBrHBrO

OBrOOBrO

OBrOOBr

cos

22 233

23

→+
→+

+→+

+→+

+−

−−

−−

                                                 ( 2.4) 

A concentração de brometo a partir da qual a formação de bromato se torna 

crítica é 0,1 mg Br-/L [1]. 

A formação do bromato poderia ser controlada fazendo a ozonização a pH 

ácido, uma vez que a forma HOBr predomina sobre o ião hipobromito, não levando à 

formação de BrO3
-. No entanto, nesta situação, a formação de compostos orgânicos 

bromados é favorecida, fazendo com que o uso de ozono em águas que contenham 

brometo seja limitado. 

Para eliminar a formação quer de bromato, quer de compostos orgânicos 

bromados pode recorrer-se ao uso de amónia (formando-se bromo-aminas), com um 

tempo de contacto pequeno. Esta técnica tem contudo a desvantagem de poder levar 

ao crescimento de bactérias nitrificantes [1]. 
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2.4 Conclusões 

A solubilidade de ozono em água obedece à lei de Henry, sendo proporcional à 

sua pressão parcial na fase gasosa, e diminui com o aumento da temperatura. Existe 

alguma divergência nos valores de solubilidade encontrados em diferentes fontes 

bibliográficas, uma vez que ozono em água se decompõe facilmente. 

 

Quanto ao uso do ozono em sistemas de tratamento de águas, os locais típicos 

para a sua aplicação são na água bruta à entrada da estação de tratamento (pré-

ozonização) e após sedimentação (ozonização intermédia). A qualidade da água 

bruta, a sua turvação e necessidade de ozono é que determinam essa localização. 

 

Os sistemas de tratamento de águas com ozono são constituídos por 4 

componentes básicos: o sistema de alimentação de gás, o gerador de ozono, o tanque 

de contacto e o sistema de destruição do gás não consumido. 

 

O sistema de alimentação de gás pode usar oxigénio de elevada pureza, ar ou 

ambos.  

 

O método mais comum para produzir ozono é o da descarga eléctrica silenciosa, 

também chamado descarga corona. 

A eficiência dos geradores de ozono é influenciada pela presença de outras 

espécies gasosas e pelo sistema de arrefecimento (uma vez que as reacções de 

decomposição do ozono são activadas termicamente).  

Os geradores podem produzir ozono em concentrações que variam entre 0,5 e 

2,5% (m/m), quando se usa ar, e entre 2 e 12% (m/m), quando se usa oxigénio.  

 

O tanque de contacto promove a transferência do ozono gasoso para a água, 

promove o contacto do ozono com a massa líquida e retém o ozono o tempo suficiente 

para que ocorram as reacções desejadas. Os objectivos do processo e as reacções 

químicas a ele associadas determinam a sua configuração. Os 3 tipos mais comuns de 

tanque de contacto são o tanque com difusão de bolhas, o tanque com injector e o 

tanque com turbina, sendo o primeiro tipo o mais usado. 

 

A concentração do ozono no gás de saída do tanque é normalmente muito acima 

das concentrações que causam irritação e tosse, sendo necessário efectuar a sua 

recolha e transformá-lo em oxigénio, antes de ser enviado para a atmosfera. O 
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objectivo do sistema de destruição é o de reduzir a sua concentração até 0,1 ppm em 

volume (0,2 mg/L).  

Os sistemas disponíveis para destruir o ozono são a reinjecção, a decomposição 

térmica, a redução química com um agente redutor, a redução catalítica com um óxido 

metálico e a diluição. 

 

O ozono é tipicamente usado para: desinfecção (CT entre 1,9 e 0,46 mg.min/L); 

remoção de ferro e manganês (0,43 mg/mg de ferro; 0,88 mg/mg de manganês, 

correspondendo a 2,5 ppm); para controlo de compostos que conferem sabor e odor 

(2,5 – 2,7 mg/L para um tempo de contacto de 10 min; ou 1,5 – 2,5 ppm); para eliminar 

cor (2 e 4 mg/L); para remover a turvação (0,5 – 2 ppm); para reduzir os níveis de SPD 

da cloração; para favorecer a coagulação e filtração.  

O ozono não pode ser usado como desinfectante final da água que vai para a rede 

de distribuição, uma vez que não tem efeito residual devido ao seu curto tempo de 

vida. Deve ser usado apenas como um desinfectante primário e acompanhado por um 

desinfectante secundário como o cloro, cloraminas ou dióxido de cloro. 

 

O ozono origina bromato e compostos orgânicos bromados como SPD, quando a 

água tratada contém brometo (Br -). A concentração a partir da qual a formação de 

bromato se torna crítica é 0,1 mg Br -/L.  
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3. Estudo do Processo da ETA de Lever 

Neste capítulo irá ser feita uma abordagem aprofundada do processo de 

ozonização que existe na ETA de Lever. Em 3.1 faz-se uma descrição do processo de 

ozonização,  focando as correntes de água desde que esta é captada no rio Douro até 

sair dos tanques de ozonização e as correntes gasosas desde a entrada no gerador 

de ozono até à saída pelo topo do tanque para o destruidor de ozono. Em 3.2 

apresenta-se o balanço material da unidade de ozonização, que foi feito apenas com 

base em relações de equilíbrio de solubilidade, não tendo em conta limitações à 

transferência de massa. Finalmente, em 3.3 faz-se o estudo da velocidade à saída dos 

injectores das grelhas que introduzem a corrente de água super ozonizada no interior 

do tanque.  

 

3.1 Descrição do Processo de Ozonização 

O diagrama do processo de ozonização da ETA do Lever está esquematizado 

na Figura 3.1. A água captada no rio Douro (F0 ≈1.7 m3/s) é conduzida para o Tanque 

de Água Bruta, onde é misturada com correntes de recirculação vindas de outras 

etapas do processo. Parte da corrente de saída do Tanque de Água Bruta (F1) vai 

para a unidade de Pré-Filtração (F2=1.5 m3/s), desde o início do corrente ano. O 

restante caudal (F3) faz by-pass à unidade de filtração e é misturado com a sua 

corrente de saída (F2’), antes de entrar na etapa de pré-ozonização . 

Nas secções seguintes, vai fazer-se uma breve descrição das etapas do 

processo de interesse para o estudo da pré-ozonização. A descrição apresentada é 

feita com base em documentação fornecida pela ETA de Lever, nomeadamente um 

documento escrito pela empresa responsável pelo sistema de produção de ozono 

(Wedeco Ltd.) [16]. Outra referência bibliográfica usada é um documento fornecido 

também pela ETA de Lever feito pela empresa responsável pelo projecto (Paterson 

Candy Limited) [2]. Informações sobre caudais, concentrações de operação e outros 

dados do processo foram fornecidas pelos Eng.os João Ferreira e João Ramos, da 

ETA de Lever. 
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Figura 3.1 – Diagrama do processo de ozonização da ETA do Lever 
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3.1.1 Geradores de Ozono 

Os geradores de ozono existentes na ETA de Lever (Figura 3.2) foram fornecidos 

pela empresa Wedeco Ltd, tendo sido projectados para produzir um caudal máximo de 

21 kg O3/hr, em condições operatórias ideais. Os geradores podem operar na 

condição Duty, Assist ou Standby. Um deles, em condições normais de 

funcionamento, está sempre no modo Duty, sendo que o outro pode estar no modo 

Standby ou Assist, dependendo do caudal de água a tratar (ver a seguir). O 

funcionamento dos geradores, quando estão ambos aptos a funcionar, dá-se de forma 

alternada, sendo o ciclo de operação de ≈100 horas. Actualmente, como o caudal de 

água a tratar não é muito elevado (≈1.7 m3/s), os geradores funcionam alternadamente 

em modo Duty / Standby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Geradores de ozono 

Os geradores são alimentados por uma corrente rica em oxigénio, que entra neles 

através de uma válvula solenóide electro-pneumática. O gás passa através do gerador 

e parte do oxigénio é convertido em ozono, através de uma descarga de alta voltagem. 

A concentração de ozono à saída dos geradores é medida, existindo um monitor da 

concentração de O3 junto aos geradores (Figura 3.3), e é enviado um sinal de 4-20 mA 

para o controlador PLC principal, aparecendo também aí a indicação do valor da 

concentração. 

O ozono produzido em cada gerador é enviado através de uma válvula 

solenóide electro-pneumática para a tubagem de distribuição do ozono. As correntes 

de ozono provenientes de cada gerador unem-se numa só tubagem, permitindo a cada 

um dos geradores (ou ambos quando o caudal de água bruta a tratar aumentar muito) 

alimentar o sistema de distribuição de ozono. 
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Figura 3.3 –  Medidor local do ozono à saída dos geradores 

 

Os geradores de ozono são arrefecidos recorrendo a uma camisa de 

arrefecimento com água, que remove o calor produzido durante a geração do ozono.  

A concentração de ozono na corrente de saída dos geradores pode ser 

controlada através de um sinal de 4-20 mA para o Abastecimento de Energia. O 

Abastecimento de Energia vai, dentro de certos limites, responder a este sinal, 

alterando a voltagem da descarga, com o objectivo de variar a concentração de O3. A 

concentração normal de ozono deve ser entre 100 e 179 g/m3N, o valor usado no 

presente momento é de ≈100 g/m3N (Figura 3.3). 

No caso de ocorrer uma avaria nos geradores de ozono, as válvulas de entrada 

e saída fecham-se e o Abastecimento de Energia a cada gerador é desligado. O ozono 

fica retido no interior do gerador, sendo necessário proceder à sua extracção manual 

se se desejar efectuar uma inspecção ao interior do equipamento.  

Como foi dito anteriormente, cada gerador é capaz de fornecer 21 kg O3/hr, 

mas se a necessidade de ozono na operação exceder os 19 kg O3/hr, o segundo 

gerador entra em funcionamento em modalidade Assist. Quando a necessidade de 

ozono volta a baixar até um valor de 15 kg O3/hr para ambos os geradores, o gerador 

que estava em Assist volta ao estado Standby, sendo o ozono no seu interior purgado 

antes de este ser desligado por completo.  

A corrente de gás que sai do gerador (F7) é dividida em duas correntes iguais 

(F8a,b), indo cada uma para um grupo de injectores (1,2 e 3 ou 4, 5 e 6), onde é 

misturada com a corrente  lateral de água bruta, F6a,b. 
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3.1.2 Antes dos Tanques de Contacto 

A água bruta a ser tratada (F4) é dividida em duas correntes de igual caudal, F5a e 

F5b, que vão para os Tanques de Ozonização 1 e 2, respectivamente. Antes da 

entrada em cada tanque, é desviada uma corrente lateral (F6a,b –Figura 3.5) que é 

misturada com uma corrente de ozono (F8a,b) recorrendo a injectores do tipo venturi – 

Figura 3.4-a. Esta corrente é ≈ 1.5% da corrente de água bruta que entra no tanque 

(F5a,b) [2].  

Quando a água passa através dos injectores, cria-se de uma pressão relativa 

negativa no seu interior, que arrasta o gás rico em ozono para o seio do líquido.   

 

a)                                                                                    b) 

 

Figura 3.4– a) Injectores; b) Bombas 

 

As correntes laterais F6a,b são pressurizadas por uma bomba até 6.5 bar, sendo 

o caudal máximo bombado de 1.67x10-2 m3/s (60 m3/h). Deste modo, vai-se aumentar 

o vácuo disponível nos injectores, melhorando a sua eficiência. Existem 3 bombas por 

cada tanque (1, 2 e 3 para o Tanque de Ozonização 1 e 4, 5 e 6 para o Tanque de 

Ozonização 2), sendo uma das bombas de reserva (Figura 3.4-b). No presente 

momento está a funcionar apenas uma bomba, sendo que a segunda só entra em 

funcionamento quando o caudal à entrada da ETA fôr superior a 2.0 m3/s.  

O caudal total de gás introduzido na corrente lateral, através de um, dois ou 

dos três injectores de cada conjunto, é controlado por uma válvula pneumática 

accionada electricamente. A posição da válvula é controlada por um sinal de 4-20 mA 

proveniente do controlador PLC principal.  
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Tubagem de alimentação 

aos Tanques 

Tubagem com 

corrente lateral 

a)                                                                            b)     

 

 

 

 

Figura 3.5 – Tubagem com a corrente de alimentação ao Tanque de Ozonização e tubagem 

com a corrente  lateral que é desviada. a) Tanque 1; b) Tanque 2 

 

Os 3 injectores de cada conjunto são accionados em função da necessidade 

de ozono para o caudal de água a tratar. O sistema começa sempre com um injector 

em operação, sendo os outros accionados apenas se fôr necessário (ambos em 

modalidade Assist). O caudal de gás que vai para cada um dos injectores é igual.  

Cada grupo de injectores dá origem a duas correntes de água altamente 

ozonizada (F9a,b), que entram no respectivo Tanque de Ozonização (Injectores 1, 2 e 

3 para o Tanque de Ozonização 1 e Injectores 4, 5 e 6 para o Tanque de Ozonização 

2) na 2ª câmara de contacto. Existem 3 pontos de amostragem localizados no interior 

dos tanques na 3ª e 4ª câmaras que estão ligados a um medidor em contínuo de 

ozono residual da marca ATI (Figura 3.6-a,b,c). Pode escolher-se manualmente qual o 

ponto de amostragem que deverá ser usado para medir o ozono residual.  

A água do ponto de amostragem é primeiro filtrada e em seguida o caudal que 

passa através da célula de medição é fixado por intermédio de um caudalímetro e de 

uma válvula de agulha. O valor da concentração de ozono residual, além de ser 

mostrado localmente (Figura 3.6-b), é transformado num sinal de 4-20 mA e enviado 

ao controlador principal PLC. Este valor deveria ser usado para corrigir o caudal de 

ozono enviado para os injectores, de modo a obter a dose de ozono fixada, mas neste 

momento o medidor de ozono está fora de funcionamento.  
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    a)                                                                           b) 

 

                                                  

Figura 3.6 – a) Medidor de ozono; b)Visor do medidor de ozono; c) Célula de medição; d) 

Saída dos 3 pontos de amostragem existentes dentro de um dos tanques 

 

3.1.3 Tanques de Contacto 

A utilização de uma corrente lateral para introduzir o ozono, seguido da 

distribuição dessa água super-ozonizada no tanque de contacto, pretende separar as 

etapas de transferência de massa e reacção química. Deste modo, pretende garantir-

se uma transferência de massa mais eficaz, bem como um tempo de residência 

suficiente do ozono dentro do tanque [2]. 

Cada tanque de contacto contém 4 câmaras, separadas por divisores internos. A 

câmara 1 é a mais próxima do local por onde entra a água bruta, a câmara 4 é a que 

antecede a saída da água tratada do tanque. As 4 câmaras partilham um espaço 

superior comum para onde vai o gás que não é consumido no tratamento. Este gás de 

saída normalmente é formado pelo oxigénio que não se transformou em ozono e que 

foi introduzido na corrente lateral e por 10-20% de ozono introduzido.  

c)                                                                 d) 
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 1ª Câmara 
  

  

  

   2ª Câmara 

 3ª Câmara 

 4ª Câmara 

Este ozono é aspirado do espaço superior comum do tanque e enviado para um 

destruidor de ozono termo-catalítico. 

A água bruta entra na primeira câmara a um nível inferior e tem um movimento 

ascendente, passando por cima do divisor para a 2ª câmara. Na segunda câmara o 

movimento da água é descendente e dá-se o primeiro contacto com o ozono, através 

de 2 conjuntos de injectores, onde a corrente de água rica em ozono (F9a,b) é 

injectada, também em direcção descendente – Figura 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Esquema de um dos tanques de ozonização 

 

A vantagem de usar injectores e não difusores de bolha fina, é que o risco de 

colmatação é muito menor no primeiro caso, prolongando o tempo de vida do 

equipamento. Em seguida a água passa por baixo de uma outra parede de divisão e 

entra na 3ª câmara, onde circula em sentido ascendente. Na 4ª câmara, a entrada faz-

se pela parte superior, iniciando um movimento descendente e a água tratada sai do 

tanque por um nível inferior. Os tanques de ozonização foram dimensionados para ter 

um tempo de retenção de 5 minutos [2]. 

Dentro dos tanques existe também um sistema de redução de espuma, que 

consiste num spray de água.  
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3.2 Balanço Material 

Fez-se o balanço material ao processo de ozonização da ETA de Lever, 

recorrendo a uma folha de cálculo Excel. O objectivo desta etapa do trabalho era o de 

conhecer melhor o processo em estudo, de modo a poderem tomar-se decisões 

fundamentadas relativamente às alterações a implementar no futuro. O balanço foi 

feito apenas a um dos tanques de contacto em funcionamento na ETA. 

Na Figura 3.8 apresenta-se o quadro sinóptico implementado em Excel que 

pretende resumir, de uma forma mais fácil de visualizar, os resultados obtidos no 

balanço material. As linhas a vermelho representam correntes gasosas, as linha a azul 

representam correntes de água e as linhas a verde correntes de água e gás. 

 

 

Figura 3.8 – Quadro sinóptico do balanço material 

11 88 %%   

11 88 %%   

4%  
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3.2.1 Equações Usadas no Modelo 

Para realizar o balanço material, visto tratar-se de uma primeira aproximação ao 

problema, usaram-se apenas relações de equilíbrio de solubilidade e a equação de 

estado dos gases perfeitos, não tendo sido levadas em consideração limitações à 

transferência de massa nem reacções químicas.  

 Os gases introduzidos, através das grelhas, na água a tratar são o ozono 

(≈ 7% m/m), oxigénio (≈ 89 % m/m) e algum azoto (≈ 4 % m/m). Para a análise 

efectuada neste capítulo considerou-se que o azoto era insolúvel em água, tendo sido 

a solubilidade dos outros dois gases calculada do modo a seguir apresentado.  

 

3.2.1.1 Equações de Equilíbrio 

Tal como foi referido no Capítulo 2.2, a solubilidade dos gases em água 

obedece à lei de Henry [13]: 

 

.i H ip K C=                                                                                                                             ( 3.1) 

 

em que Ci é a concentração molar do ozono em solução a uma dada temperatura e pi 

é a sua pressão parcial na fase gasosa.  

A constante de proporcionalidade na equação anterior chama-se constante de 

Henry (KH) e, para o ozono, é dada por [15]: 

 

2297 688
ln( ) 2,659 16,808HK

T T

µµ ⋅= − + ⋅ − +                                                               ( 3.2) 

 

em que KH vem em kPa.L/mol, T é a temperatura em Kelvin e µ é a força iónica molar. 

No trabalho presente considerou-se que a força iónica era nula, por ser uma boa 

aproximação da realidade. 

Para o oxigénio, KH pode ser calculada a partir da equação 3.3, que se obteve 

por ajuste a dados experimentais retirados de [19]. A constante de Henry, KH, neste 

caso é expressa em atm-1 e a temperatura, T, em Kelvin e, na lei de Henry, Ci é  a 

fracção molar. 

 

2 3 5  -4,4009   3,3030 10  -  5,4923 10    HK T T= ⋅ + × ⋅ ×                                               ( 3.3) 
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Como se pode ver pelas equações anteriores, para calcular a solubilidade de 

um gás na água, é sempre necessário conhecer 2 parâmetros: a temperatura da água 

e a pressão parcial do gás em causa (O2 ou O3) na mistura gasosa em contacto  com 

a água. A pressão parcial, pi, é dada pela multiplicação da fracção volúmica do gás, yi, 

pela pressão total, PT: i T ip P y= . 

Nas Figuras 3.9 e 3.10, pode observar-se que a solubilidade de ambos os 

gases diminui com a temperatura, sendo que no caso do ozono, quando a temperatura 

passa de 10 para 30ºC, a solubilidade diminui ≈ 50%, enquanto que para o oxigénio 

diminui apenas ≈ 30%. Esta informação é importante para ter uma ideia da influência 

que as condições climatéricas podem ter no processo em estudo, uma vez que a 

temperatura da água a ser tratada depende delas. 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Solubilidade do ozono em função da temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Solubilidade do oxigénio em função da temperatura 
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3.2.1.2 Equações de Estado 

A única equação de estado que se usou neste modelo do balanço material foi a 

Lei dos Gases Perfeitos: 

 

PV nRT=                                                                                                                             ( 3.4) 

 

em que P é a pressão em Pa, V o volume em m3, n o número de moles, R a constante 

dos gases perfeitos (8.314 kg.m2/(s2.mol.K) ) e T a temperatura em Kelvin. A forma em 

que esta equação mais frequentemente se usou foi a seguinte (para converter caudais 

em débitos mássicos): 

 

 PQM mRT= �                                                                                                                       ( 3.5) 

 

em que ambos os lados foram multiplicados pela massa molar M (kg/mol) e se usou 

caudal (Q em m3/s) e débito mássico ( m� em kg/s) em vez de volume e massa, 

respectivamente.  

 

3.2.1.3 Variáveis de Entrada no Modelo 

As variáveis de entrada no modelo do balanço material, que vão influenciar o 

comportamento do processo de ozonização em estudo são as seguintes:  

 

� Caudal de Água Bruta 

� Temperatura 

� Oxigénio Dissolvido na Água Bruta (OD) 

� N.º de Bombas Activas por Tanque 

� Taxa de Tratamento 

� [O3] à Saída do Gerador 

 

As primeiras 3 são variáveis do processo que não são controladas (apesar de o 

caudal de água bruta poder ser controlado, dentro de certos limites), enquanto que as 

últimas 3 são parâmetros de operação que podem ser controlados.  
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3.2.2 O Modelo 

Nesta secção apresenta-se a sequência de cálculos que foram efectuados 

durante o balanço material.  

Em 3.2.2.1 explica-se como foram obtidos os valores apresentados no quadro 

sinóptico e no Anexo 7.1.1 apresentam-se alguns cálculos complementares que 

tiveram que ser feitos para obter esses valores. 

 

3.2.2.1 Quadro Sinóptico 

Nas imagens do quadro sinóptico implementado em Excel que se apresentam a 

seguir, estão destacadas com círculos e setas vermelhas as variáveis envolvidas em 

cada etapa. 

 

As variáveis que tinham valores conhecidos a priori são as listadas anteriormente 

em 3.2.1.3 e apresentam-se a seguir os valores numéricos que foram usados para o 

exemplo que aparece na imagem do quadro sinóptico. Estes valores correspondem às 

condições de operação da ETA, durante o período em que se efectuou este balanço 

material (Setembro – Outubro 2004).  

 

� Caudal de água bruta a tratar: 3
2(H O) 6013 m /hQ =  

� Temperatura da água bruta, que se supôs constante ao longo do processo: 

T=15.5 ºC  

� Oxigénio dissolvido (%OD) na água bruta: OD=81.4 % 

� Concentração de ozono na corrente de saída do gerador: 3
3[O ] 100g/m PTN=  

� Taxa de tratamento, que é a concentração de ozono à saída do tanque de 

contacto: 3 TAXA[O ] =0.9 mg/L 

� N.º de bombas em funcionamento por tanque de contacto: N=1 

 

Todas estas variáveis podem ser alteradas na folha Excel (variáveis de entrada) e 

estão por isso escritas com letra vermelha no quadro sinóptico. As restantes variáveis, 

escritas a preto, são todas calculadas em função destas 6 variáveis de entrada, sendo 

necessário correr o Solver quando se altera o valor de [O3]TAXA, [O3] e Q(H2O) – ver 

Anexo 7.1.1.  
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� Correntes gasosas 

 

1. Começou por se atribuir um valor à taxa de tratamento (que varia entre 0.5 e 2.5  

mg O3/L): 3 TAXA[O ] =0.9 mg/L. Com base nesse valor, calculou-se a quantidade 

de ozono que tinha que ser introduzida num tanque de contacto (kg/h), como 

sendo o produto do caudal de água bruta a tratar nesse tanque (m3/h) pela taxa 

de tratamento:  3 1 3 2 1(O ) [O ] (H O)TANQUE TAXA TANQUEm Q=�  

 

 

 

 

Figura 3.11 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes gasosas) 
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2. O ozono que vai para um tanque de contacto é metade do ozono produzido no 

gerador, logo: 3 Pr 3 1(O ) 2 (O )od TANQUEm m=� �  

 

 

 

 

Figura 3.12 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes gasosas) 
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3. Com base na concentração de ozono à saída do gerador (um dos parâmetros de 

operação conhecidos que varia entre 100 e 179 gO3/m
3N) – 

3
3[ ] 100 / m PTNO g=  – foi possível saber a percentagem mássica de ozono 

nessa corrente gasosa, x(O3) (% m/m) – Ver Anexo 7.1.1.  

Conhecendo essa percentagem e o débito mássico de ozono correspondente, 

3 Pr(O ) odm� , foi possível saber o débito mássico total da corrente (kg/h), que inclui 

ozono, oxigénio e azoto. Como há conservação de massa, esse débito mássico 

total é igual ao débito mássico que entra no gerador, que é formado por oxigénio 

e azoto. 

Logo temos que 3 Prod
2 2

3

(O )
(O +N )

(O )ENTRADA

m
m

x
=
�

� . 

Figura 3.13 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes gasosas) 
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Os débitos mássicos de cada uma dos gases de entrada foram calculados pela 

multiplicação da percentagem mássica de cada um deles no gás de entrada 

(conhecida), pelo débito mássico total:  

2 2 2 2(O ) (O ) (O +N )ENTRADA ENTRADA ENTRADAm x m=� �   e 

2 2 2 2(N ) (N ) (O +N )ENTRADA ENTRADA ENTRADAm x m=� �  
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4. O débito mássico de azoto que entra é igual ao que sai dos geradores, uma vez 

que se trata de um gás inerte. O débito mássico de oxigénio que sai dos 

geradores é dado pelo débito mássico total que entra subtraído do débito 

mássico de ozono e de azoto que saem do gerador:  

2 2 2 3 Pr 2(O ) (O +N ) (O ) (N )ENTRADA od ENTRADASAÍDA
m m m m= − −� � � � . 

 

 

 

Figura 3.14 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes gasosas) 
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� Corrente de água bruta 

 

5. O débito mássico de oxigénio na água bruta que vai para um tanque depende do 

oxigénio dissolvido presente na água ( %(OD) ). Para calcular o seu valor é 

necessário conhecer a solubilidade do oxigénio na água, calculada recorrendo às 

equações 3.1 e 3.2. A temperatura usada para este cálculo foi a da água bruta e 

considerou-se que o gás em contacto com ela era ar à pressão atmosférica 

(yi=0.21%). Assim sendo temos que: 2 2 2(O ) %( ) (O ) (H O)ODm OD S Q=� . 

6. O número de bombas em funcionamento por tanque determina o caudal da 

corrente lateral de água bruta que é desviada para ser misturada com o gás, nos 

venturis. 

Figura 3.15 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes de água bruta) 
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� Correntes de água e gás 

7. Os débitos mássicos de ozono e oxigénio dissolvido e gasoso na corrente super 

ozonizada e à saída das grelhas foram calculados sabendo a solubilidade nas 

condições do respectivo local do sistema e o caudal de água bruta da corrente: 

2 2 2

2 2 2

3 2 3

3 3 1 3

(O ) (H O) (O )

(O ) (O ) (O )

(O ) (H O) (O )

(O ) (O ) (O )TANQUE

m dissolvido m S

m gasoso m Total m dissolvido

m dissolvido m S

m gasoso m m dissolvido

= ⋅
= −

= ⋅
= −

� �

� � �

� �

� � �

 

 

 

Figura 3.16 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes de água e gás) 
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Relativamente ao oxigénio, o seu débito mássico resulta de duas contribuições: o 

oxigénio que vem dissolvido na água bruta e o oxigénio que vem na corrente 

gasosa que sai dos geradores : 

2
2 2

(O )
(O ) (O )

2
SAÍDA

OD

m
m Total m= +

�

� �  
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8. O parâmetro α, calculado para cada um dos gases separadamente (O2, O3 e 

N2), representa o quociente entre o volume de gás e o volume de solução (gás 

+ líquido), sendo o volume de gás calculado com base no caudal mássico e na 

lei dos gases perfeitos:  

( )
( )

( )

Q i
i

Q Solução
α =   e   

( )
( )

( )

m i R T
Q i

P M i

⋅ ⋅=
⋅
�

 

 

 O α total obtém-se pela relação: 

 (O ) (O ) (N )2 3 2α α α α= + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes de água e gás) 
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9. A concentração de oxigénio dentro do tanque é dada pelo quociente entre o 

debito mássico de oxigénio que é introduzido no tanque (através do gás e o 

que vem dissolvido na água) e o caudal de água bruta que vai para o tanque: 

2 2
2

2 1

(O ) / 2 (O )
[O ]

(H O)
ODSAÍDA

TANQUE

m m

Q

+
=
� �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Quadro sinóptico do balanço material (correntes de água e gás) 
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3.2.3 Análise de Sensibilidade 

Nesta secção analisa-se a influência das variáveis de entrada do modelo de 

balanço material no comportamento do processo de ozonização. O objectivo é 

perceber o efeito dos vários parâmetros de operação listados em 3.2.1.3 em algumas 

variáveis do processo. Essas variáveis são o consumo de oxigénio, por razões de 

ordem económica, uma vez que o oxigénio que é usado no processo tem que ser 

comprado sob a forma de oxigénio líquido, e a fracção volúmica de gás na corrente, α, 

que dá informações sobre a natureza do escoamento nas grelhas. 

 

3.2.3.1 Consumo de Oxigénio 

O consumo do oxigénio foi um dos parâmetros destacados nesta secção, pois, 

de entre as grandezas calculadas no balanço material, representa um dos custos mais 

directos do processo de ozonização, uma vez que é a matéria prima usada para 

produzir ozono. Deste modo, é importante saber a influência que as condições 

operatórias têm nesta variável para se poderem tomar decisões fundamentadas 

sempre que se pretender fazer uma alteração ao processo. 

 

 

Na Figura 3.19 pode ver-se a influência do caudal de água bruta e da 

concentração de ozono na corrente gasosa, dentro da gama de funcionamento da 

ETA, no consumo de oxigénio. Verifica-se, como seria de esperar, que aumentando o 

caudal a tratar nas instalações da ETA, há um aumento no consumo de oxigénio, uma 

vez que é necessário produzir mais ozono para introduzir nos tanques.  
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Figura 3.19 – Influência do caudal de água bruta e da concentração de ozono na corrente 

gasosa no consumo de oxigénio (T=15.5ºC, [O3]taxa=0.9 mg/L, N=1, OD=81.4%) 

 

Verifica-se também que aumentando a concentração de ozono no gás, o 

consumo de oxigénio diminui, pois está-se de algum modo a aumentar o rendimento 

dos geradores de ozono, logo a consumir menos reagente.  

Aumentando a taxa de tratamento, também se aumenta o consumo de oxigénio, 

pois é necessário introduzir mais ozono no sistema. Esta situação pode ser visualizada 

na Figura 3.20. 

Figura 3.20 – Influência da taxa de tratamento no consumo de oxigénio (T=15.5ºC, [O3]g=100 

g/m3N, N=1. OD=81.4%, Q=6013m3/hr) 
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A temperatura não afecta o consumo de oxigénio, apesar de afectar a 

solubilidade do ozono na água, pois nas condições de operação está-se muito abaixo 

da saturação do ozono na água. As restantes variáveis de entrada (número de 

bombas em funcionamento e oxigénio dissolvido na água bruta) não afectam o 

consumo de oxigénio. 

 

3.2.3.2 Fracção Volúmica de Gás na Corrente  

A fracção volúmica de gás na corrente, α, está relacionada com a distribuição do 

gás na fase líquida, indicando se o gás se encontra sob a forma de pequenas bolhas 

distribuídas homogeneamente na fase líquida (α < 15 a 20%) ou se, por outro lado, se 

encontra sob a forma de grandes bolsas de gás no seio da fase líquida (α >15 a 20%) 

[12]. Este parâmetro é de extrema importância para a compreensão do funcionamento 

do processo, pois dá uma indicação relativamente à existência ou não de escoamento 

bifásico à saída das grelhas.  

De acordo com a descrição do processo [16], nas grelhas deveria estar a ser 

injectado principalmente líquido, não sendo dito explicitamente qual a quantidade de 

gás que é introduzida no sistema. Contudo, se a quantidade de gás que se está a 

injectar fôr elevada, poderá haver uma parte dele que se escapa rapidamente para o 

topo do tanque. Deste modo, não há tempo para que a etapa de transferência para a 

fase líquida se processe adequadamente, o que leva a um mau funcionamento da 

unidade de ozonização.  

Assim sendo, para se conseguir compreender o funcionamento da unidade de 

ozonização em estudo, analisou-se o comportamento do sistema em vários regimes 

de funcionamento, por alteração das variáveis de entrada apresentadas em 3.2.1.3. 

Note-se que, de acordo com o quadro sinóptico apresentado anteriormente, que 

traduz os resultados obtidos no balanço material, a maior contribuição para a 

existência de gás nas grelhas é do oxigénio (31.2 kg/h), sendo a do azoto muito menor 

(1.67 kg/h) e a do ozono inexistente (0 kg/h). Isto acontece porque se introduz uma 

grande quantidade de oxigénio (≈ 35 kg/h nas condições do quadro sinóptico) na 

corrente de água bruta que é desviada e introduzida no tanque através das grelhas, 

sendo só uma parte deste oxigénio efectivamente transferida para a fase líquida 

(4.7 kg/h que corresponde ao valor da solubilidade nas condições das grelhas). Deste 

modo, para a análise dos resultados apresentados a seguir, deve ter-se em mente que 

um aumento em α significa predominantemente um aumento na quantidade de 

oxigénio introduzido no sistema. 
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Na Figura 3.21, pode observar-se a influência da taxa de tratamento e da 

concentração de ozono na corrente gasosa no valor de α das grelhas de injecção de 

ozono. Verifica-se que aumentando a taxa de tratamento, se aumenta, embora não 

linearmente, a fracção volúmica de gás, α, na corrente que é injectada através das 

grelhas. Isto acontece porque aumentando a taxa, é necessário introduzir mais ozono 

no sistema e, se mais nenhum parâmetro fôr alterado, isso implica introduzir mais 

oxigénio no sistema. Deste modo, como a grande maioria do oxigénio introduzido não 

pode ser dissolvido na água, fica na fase gasosa contribuindo para um aumento de α.  

Por outro lado, pode observar-se que aumentando a concentração de ozono na 

corrente gasosa, se diminui, de uma forma também não linear (pois as curvas não são 

paralelas), o valor de α. Isto acontece porque aumentando a concentração de ozono 

na corrente gasosa, se não se variarem outras condições do sistema, diminui-se a 

concentração de oxigénio nessa corrente. Deste modo, introduz-se menos oxigénio na 

corrente de água que vai para as grelhas, o que, pelos motivos expostos 

anteriormente, vai fazer com que a quantidade de gás nas grelhas diminua. 

 

Figura 3.21 – Influência da taxa de tratamento e da concentração de ozono na corrente gasosa 

em α (T=15,5ºC, OD=81.4%, N=1, Q=6013 m3/hr) 

 

Na Figura 3.22 está representada a relação entre α, a temperatura e o número 

de bombas activas por tanque. Note-se que aumentar o número de bombas activas 

por tanque significa aumentar o caudal da corrente desviada que vai ser introduzida 

nos tanques através das grelhas.  

Pode ver-se que aumentando a temperatura, o valor da quantidade de gás na 

corrente injectada através das grelhas aumenta ligeiramente, sendo esta relação não 

linear. Isto acontece pois aumentando a temperatura, a solubilidade dos gases diminui 
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e, deste modo, a quantidade de oxigénio que a corrente desviada consegue solubilizar 

diminui, passando a haver mais oxigénio na fase gasosa.  

Relativamente ao número de bombas, verifica-se que o seu aumento se traduz 

numa diminuição de α. Isto acontece pois, se não se alterarem outras condições do 

sistema, a mesma quantidade de gás vai ser misturada com uma quantidade de 

líquido maior. Deste modo, a quantidade de oxigénio que consegue ser solubilizado 

aumenta, fazendo com que a fracção volúmica de gás na corrente diminua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 – Influência da temperatura e do número de bombas em α ([O3]g=100 g/m3N, 

[O3]taxa=0.9 mg/L, OD=81.4%, Q=6013 m3/hr) 

 

 Relativamente ao caudal e ao oxigénio dissolvido na água bruta, são variáveis 

que não influenciam significativamente α e, por isso, não se apresentam os gráficos 

respectivos. Note-se que o oxigénio dissolvido influencia ligeiramente o valor de α pois 

passando OD de 0 para 100% há um aumento em α de ≈ 2% em condições normais 

de operação ([O3]g=100 g/m3N, [O3]taxa=0.9 mg/L, OD=84.6%, Q=6013 m3/hr, N=1, 

T=15.5 ºC). Contudo, esta variação é pouco significativa, pelo que se optou por não 

apresentar o gráfico que a traduz. 

 

3.2.3.3 Testes à Unidade de Ozonização 

 Ao implementar o modelo de balanço material apresentado neste capítulo, 

obtiveram-se informações novas relativamente ao processo em estudo. A informação 

mais importante foi a possível existência de escoamento bifásico nas grelhas que 

injectam a corrente de água super ozonizada nos tanques. Obter uma certeza 

relativamente a esta suposição era de extrema importância para a implementação do 
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modelo hidrodinâmico em CFD. Deste modo, seria desejável proceder a uma série de 

testes para comprovar a hipótese de que nas grelhas existe escoamento bifásico. Com 

esse intuito, foram propostos à empresa 2 testes a realizar a um dos tanques de 

ozonização em funcionamento na ETA de Lever.  

 Um dos testes passaria pelo aumento do número de bombas em 

funcionamento por tanque. Deste modo, esperar-se-ia que α diminuísse, melhorando a 

transferência do ozono para a fase líquida, pois haveria menos gás a escapar-se para 

o topo da câmara. Note-se que, teoricamente, e de acordo com o balanço material 

apresentado, esse gás que se escapa deverá ser formado apenas por oxigénio e 

azoto. Contudo, isto baseia-se na suposição que não existem limitações à 

transferência de massa dos gases para a água. Na prática, a situação deve ser 

diferente e o facto de existir uma grande quantidade de gás a sair pelas grelhas deve 

dificultar a solubilização do ozono na água. É por este motivo que se diz que 

diminuindo α se facilita a transferência do ozono para a água.  

 O modo de verificar se isto acontecia era através da monitorização da 

concentração de ozono residual nos pontos de amostragem existentes dentro do 

tanque (ver Cap. 3.1). Esperava-se que, havendo uma diminuição em α, o valor de 

ozono residual nesses pontos de amostragem aumentasse, pois passaria a haver mais 

ozono que conseguia passar para a fase líquida. 

 O outro teste passaria pelo aumento da concentração de ozono na corrente 

gasosa, o que também faria com que α diminuísse. Mais uma vez, o valor de ozono 

residual nos pontos de amostragem seria monitorizado e esperar-se-ia que diminuísse. 

 

 Contudo, devido a limitações de ordem prática que se prenderam com a avaria 

dos medidores de ozono residual, não foi possível implementar estes testes durante o 

período em que durou este estudo. Se houver desenvolvimentos futuros do trabalho 

apresentado nesta tese, seria extremamente interessante poder efectuar os testes 

aqui mencionados. 

 

3.2.4 Conclusões 

Após efectuar o balanço material ao processo de ozonização da ETA de Lever 

conclui-se que aumentando o caudal de água bruta a tratar nas instalações, ou a taxa 

de tratamento, há um aumento no consumo de oxigénio, uma vez que é necessário 

introduzir mais ozono no sistema. 
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Verifica-se que aumentando a concentração de ozono no gás, o consumo de 

oxigénio diminui, pois está-se de algum modo a aumentar o rendimento dos geradores 

de ozono, logo a consumir menos reagente.  

A temperatura não afecta o consumo de oxigénio, apesar de afectar a 

solubilidade do ozono na água, pois nas condições de operação está-se muito abaixo 

da saturação do ozono na água. As restantes variáveis de entrada (número de 

bombas em funcionamento e oxigénio dissolvido na água bruta) também não afectam 

o consumo de oxigénio. 

 

Relativamente à fracção volúmica de gás (α) na corrente que é injectada através 

das grelhas, verifica-se que aumentando a taxa de tratamento, se aumenta não 

linearmente α. Com o aumento da temperatura acontece o mesmo, mas de uma forma 

mais ligeira. 

Aumentando a concentração de ozono na corrente gasosa, α diminui de uma 

forma não linear. Relativamente ao número de bombas, verifica-se que o seu aumento 

se traduz numa diminuição do α. 

O caudal de água bruta e o oxigénio dissolvido na água bruta são variáveis que 

não influenciam significativamente α. O oxigénio dissolvido aumenta o valor de alfa, 

mas muito pouco, pelo que o seu efeito é desprezável. 

 

Os resultados obtidos no balanço material, mostram que existe uma quantidade 

considerável de gás a ser introduzido pelas grelhas na segunda câmara do tanque de 

ozonização, que depende das condições operatórias do sistema do modo descrito 

anteriormente. A maior contribuição para a existência de gás nas grelhas é do oxigénio 

(31.2 kg/hr), sendo a do azoto muito menor (1.67 kg/hr) e a do ozono inexistente 

(0 kg/hr). 
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3.3 Estudo da Velocidade nos Injectores 

O objectivo do trabalho descrito neste capítulo era a determinação das 

velocidades de saída da grelha de injecção de ozono da ETA de Lever. A grelha é 

formada por um ramo central do qual partem 10 pares de ramos laterais (um ramo 

lateral para a esquerda e outro para a direita do ramo central), tendo cada um destes 

ramos laterais 4 furos de saída da água com ozono, num total de 8 furos por par. 

A grelha de injectores em estudo é simétrica, logo, por uma questão de economia 

de recursos, o problema foi formulado somente para metade da grelha estando esta 

representada na Figura 3.23. Dentro do rectângulo azul está destacado o ramo central 

da grelha e dentro do rectângulo verde um dos 10 ramos laterais esquerdos. Na Figura 

3.24 encontram-se representados o ramo central e um ramo lateral esquerdo com 

mais pormenor, podendo observar-se a variação dos diâmetros ao longo dos mesmos.  

 

Neste modelo para a determinação das velocidades, usaram-se equações de 

conservação de energia (Equação de Bernoulli) e equações de conservação de 

massa. Na equação de Bernoulli, consideram-se perdas de carga devidas à presença 

de ramificações, dadas por K1, K2, K3 e K4, e também devidas a variações no 

diâmetro, dadas por 
2 2

2
( )

1
ij

i j

A
f

A
.  

 

As equações foram aplicadas entre diversos pontos ao longo da grelha, tendo sido 

necessário recorrer a um sistema de índices para localizar, de uma forma inequívoca, 

os locais a que as equações se referiam. A notação dos índices usados pode ser 

visualizada na Figura 3.24.  

 O índice i indica a posição ao longo do ramo lateral e o índice j indica o ramo 

lateral a que as equações se referem (com excepção de j=0, como se mostra a 

seguir), tendo cada ponto as coordenadas ij .  

O índice j assume o valor 0 apenas num ponto, que é a entrada do ramo central 

(ponto 00), valendo 1 para o os pontos associados ao primeiro ramo lateral (i1), 2 para 

o segundo ramo lateral (i2) e assim sucessivamente até 5 (i5).  

O índice i pode ter o valor 0 para  os pontos localizados no ramo central (0j), em 

frente aos ramos laterais, assumindo o valor 1 para a entrada de cada ramo lateral 

(1j), 3 para o ponto interior do ramo lateral em correspondência com o primeiro furo 

(3j), 5 para o ponto interior em correspondência com o segundo furo (5j) e 7 para o 

ponto interior correspondente ao terceiro furo (7j). Relativamente aos furos por onde a 
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água com ozono sai da grelha, o índice i assume o valor 2 para o primeiro furo (2j), 4 

para o segundo furo (4j), 6 para o terceiro (6j) e 8 para o quarto e último furo (8j).   

 

Para a resolução deste problema, considerou-se que o caudal desviado do ramo 

central para cada ramo lateral esquerdo e direito, pertencente a um dos 5 pares de 

ramos, era igual. Sendo assim, as variáveis (velocidade e pressão) do ramo esquerdo 

e direito de cada par, para este modelo de resolução, são iguais. Deste modo, 

escreveram-se as equações do modelo apenas para os ramos laterais de um lado 

(esquerdo ou direito), pois as equações para os ramos do outro lado iriam ser 

exactamente iguais, logo, não independentes. O resultado final da aplicação deste 

modelo foi um sistema de 70 equações a 70 incógnitas. 

 

� Nomenclatura para o resto da secção 

vij  – velocidade no ponto de coordenadas ij  (m/s) 

pij – pressão absoluta no ponto de coordenadas ij (Pa) 

pF*  – pressão absoluta à saída dos furos da grelha = 1.86.105 Pa 

* –  variável cujo valor é conhecido 

ρ – Massa específica do líquido = 1000 kg/m3 

A1ij, A2ij – Área no ponto de coordenadas ij  (m2) 

DA, DB, DC, DE, DF – Diâmetro (m) 

K1, K2, K3, K4 – Coeficientes de perda de carga causados por mudanças na 

direcção do escoamento (ramificações) (m-1.s2) 

 1 3

1
     

9.81
K K= = m-1.s2 

 2 4

0.2
     

9.81
K K= =  m-1.s2 

ij

i2j2

A2
( )
A1

f  – Coeficiente de perda de carga causados por uma mudança de 

diâmetro do ponto ij  para o ponto i2j2 (m-1.s2)  

 

Este coeficiente é dado por um polinómio obtido através de um ajuste a pontos 

experimentais [20]: 

ij ij ij ij4 3 2

i2j2 i2j2 i2j2 i2j2

ij

i2j2

A2 A2 A2 A21
( ) 0. 0.5245( )  - 0.5556( )  - 0.0484( )
A1 9.81 A1 A1 A1

A2
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                   ( 3.6) 
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Figura 3.23 – Grelha de injecção do ozono no tanque de contacto da ETA de Lever  
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Para j = 1 – 5 : 

 

 

 

 

Figura 3.24 – Pormenor da grelha de injecção do ozono no tanque de contacto da ETA de Lever. Em cima: Ramo central. Em baixo: Ramo lateral 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

Capítulo 3 – Estudo do Processo da ETA de Lever                                                                   62 

I II  III IV 
Entrada 

Saída Saída Saída Saída 

3.3.1 Ramos Laterais 

 Cada ramo lateral foi dividido em 4 secções, como se mostra na Figura 3.25, 

tendo sido escritas 3 equações para cada uma delas, excepto na secção IV , em que 

só se escreveram 2. 

 

Figura 3.25 – Ramo lateral dividido em 4 secções 

 As equações escritas foram: 

• Equação de Bernoulli entre um ponto no interior do tubo, localizado na fronteira 

esquerda da secção, e um ponto localizado imediatamente após a saída do 

furo, seguindo as linhas de fluxo a azul, verde, vermelho e lilás representadas 

na figura acima – Bernoulli Tipo 1 (3.3.1.1) 

• Equação de Bernoulli entre um ponto no interior do tubo, localizado na fronteira 

esquerda da secção, e um ponto no interior do tubo, localizado na fronteira 

direita da secção (em IV  esta equação não foi aplicada) – Bernoulli Tipo 2 

(3.3.1.2) 

• Conservação de massa na secção (o líquido entra pela fronteira esquerda e sai 

pela fronteira direita e pelo furo) – Conservação de Massa (3.3.1.3) 

 

Obtiveram-se assim 11 equações para cada um dos ramos laterais o que significa 

que no total, para os 5 pares de ramos da meia grelha em estudo, tinhamos 55 

equações.  

Note-se que na realidade, na metade da grelha em estudo, existem 10 ramos 

semelhantes ao representado na Figura 3.25 – 5 ramos laterais esquerdos e 5 ramos 

laterais direitos – o que daria origem a 111 equações. Contudo, como foi referido no 

início do capítulo, as variáveis do ramo esquerdo e direito de cada par, para este 

modelo de resolução, são iguais, pelo que se escreveram as equações apenas para 

os ramos laterais de um dos lados, senão iriam obter-se 55 equações repetidas.  

 

Nas secções seguintes apresentam-se as equações usadas neste modelo de 

resolução para os ramos laterais. 
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3.3.1.1 Bernoulli Tipo 1 

Aplicando a equação de Bernoulli nas secções I, II , III , IV  (Figura 3.25) dos 5 

ramos em estudo, ao longo das linhas de fluxo indicadas a azul, verde, vermelho e 

lilás, em que as linhas de fluxo vão da fronteira esquerda de cada secção até ao jacto 

livre que se forma à saída do furo existente na secção, obtém-se 

 

Para i=1, 3, 5, 7 e j=1 – 5 
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                                             ( 3.7) 

o que corresponde a 20 equações com os números 11n+1, 11n+4, 11n+7, 11n+10, em 

que n=0 – 4. 

 

3.3.1.2 Bernoulli Tipo 2 

Aplicando a equação de Bernoulli nas secções I, II , III , IV  (Figura 3.25) dos 5 

ramos em estudo entre a fronteira esquerda da secção e a fronteira direita, obtém-se  

 

Para i=1, 3 e j=1 – 5 
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                                                                      ( 3.8)                                                          

o que corresponde a 10 equações com os números: 11n+2, 11n+5, com n=0 – 4. 

 

Para i=5 acrescenta-se um termo de perda de carga causada por uma variação 

no diâmetro da tubagem (de D5 para D6). 

 

Para i=5 e j=1 – 5 
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o que corresponde a 5 equações com o número: 11n+8, com n=0 – 4. 
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3.3.1.3 Conservação de Massa 

Aplicando a lei da conservação da massa em cada uma das 4 secções I, II , III , 

IV  (Figura 3.25) dos 5 ramos em estudo obtém-se 

 

 Para i=1, 3, 5, 7 e j=1 – 5   (Para i=7: DC = 0) 

  2 2 2
1, 2, 0A ij B i j C i jD v D v D v+ +− − =                                                                                          ( 3.10)                                                    

o que corresponde a 20  equações com os números: 11n+3, 11n+6, 11n+9, 11n+11, 

com n=0 – 4. 

 

Os valores de DA, DB e DC  são conhecidos, mas variam ao longo da tubagem 

(ao longo da coordenada i). Na Tabela 3.1 apresentam-se os seus valores em função 

da coordenada i. 

 

Tabela 3.1 – Relação de DA, DB e DC com a coordenada i 

i DA
.103 (m) DB

.103 (m) DC
.103 (m) 

1 25 10 25 
3 25 10 25 
5 25 10 20 
7 20 10 0 
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V 
V VII VIII IX 

Entrada 

Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Ramo 4 Ramo 5 

3.3.2 Ramo Central 

 Para o ramo central o procedimento foi análogo ao descrito para os ramos 

laterais. Foram definidas as secções indicadas na figura abaixo, sendo que para cada 

uma delas foram escritas 3 equações, excepto para a IX  em que se escreveram só 2 

equações. Adicionalmente, visto uma das velocidades ser conhecida (a de entrada na 

grelha – v00*), escreveu-se a respectiva equação de definição. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 – Ramo central dividido em 4 secções 

 

As equações escritas foram então as seguintes: 

• Equação de Bernoulli entre um ponto no interior do ramo central, localizado na 

fronteira esquerda da secção, e um ponto localizado imediatamente após a 

entrada do líquido no ramo lateral, seguindo as linhas de fluxo a azul, verde, 

amarelo, vermelho e lilás representadas na figura anterior – Bernoulli Tipo 1 

(3.3.2.1) 

• Equação de Bernoulli entre um ponto no interior do ramo central, localizado na 

fronteira esquerda da secção, e um ponto no interior do ramo central, 

localizado na fronteira direita da secção (em IX  esta equação não foi aplicada) 

– Bernoulli Tipo 2 (3.3.2.2) 

• Conservação de massa na secção (o líquido entra pela fronteira esquerda e sai 

pela fronteira direita e pelos 2 ramos laterais) – Conservação de Massa 

(3.3.2.3) 

• Equação de definição da velocidade de entrada na metade da grelha em 

estudo (v00*) 

 

Obtiveram-se assim 15 equações para o ramo central que serão apresentadas nas 

secções seguintes. 
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3.3.2.1 Bernoulli Tipo 1 

Aplicando a equação de Bernoulli nas secções V, VI , VII , VIII e IX da Figura 

3.26, ao longo das linhas de fluxo indicadas a azul, verde, amarelo, vermelho e lilás 

em que as linhas de fluxo vão da fronteira esquerda de cada secção até à entrada da 

ramificação lateral existente na secção, obtém-se 

 

Para i=0 e j= 0 – 4 
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o que corresponde a 5 equações com os números: 56, 59, 62, 65 e 69. 

 

Nota:  Para i=0 e j=0 conhece-se o valor da velocidade vij (v00* = 2.92 m/s) 

 

3.3.2.2 Bernoulli Tipo 2 

Aplicando a equação de Bernoulli nas secções V, VI , VII  e VIII da Figura 3.26 

entre a fronteira esquerda da secção e a fronteira direita, obtém-se 

 

Para i=0 e j= 0, 1, 3 
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o que corresponde a 3 equações com os números 57, 60 e 63. 

 

Para j=2 acrescenta-se um termo de perda de carga causada por uma variação 

no diâmetro da tubagem (de D2 para D3). 

 

Para i=0 e j=2 
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o que corresponde a 1 equação com o número 66. 
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3.3.2.3 Conservação de Massa 

Aplicando a lei da conservação da massa em cada uma das secções V, VI , VII  

e VIII  e IX  da Figura 3.26 obtém-se 

 

Para i=0 e j= 0 – 4 (Para j=4: DF=0) 

  2 2 2
1, 1 , 12 0D ij E i j F i jD v D v D v+ + +− − =                                                                                     ( 3.14)                                               

o que corresponde a 5 equações com os números 58, 61, 64, 67 e 68. 

 

Os valores de DD, DE e DF  são conhecidos, mas variam ao longo do ramo 

central (ao longo da coordenada j). Na Tabela 3.2 apresentam-se os seus valores em 

função da coordenada j. 

 

Tabela 3.2 – Relação de DD, DE e DF com a coordenada j 

j DD
.103 (m) DE

.103 (m) DF
.103 (m) 

0 75 25 75 
1 75 25 75 
2 75 25 60 
3 60 25 60 
4 60 25 0 

 

3.3.2.4 Definição da Velocidade de Entrada na Grelh a 

A velocidade de entrada na metade da grelha em estudo é conhecida, sendo 

por isso definida na equação a seguir apresentada. 

 

092.2*
00 =+v                                                                                                                      ( 3.15)                                                                   

o que corresponde a 1 equação com o número 70. 
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3.3.3 Normalização das Equações 

Para resolver o problema de uma forma mais eficiente, as equações 

anteriormente apresentadas foram normalizadas. A velocidade foi normalizada por 

uma velocidade v*, que representa a velocidade média de saída dos furos e foi 

calculada do modo a seguir apresentado. 

 

*
.º

entrada na meia grelhaQ
v

n furos Área furo
=

×
                                                                                                ( 3.16) 

 

em que  Q entrada na meia grelha = 30 m3/s e Área furo = 7.85.10-5 m2 

 

Assim sendo vem que: 

5

30 / 3600
* 2.65

8 5 7.85 10
v −= =

× × ⋅
 m/s                                                                                    ( 3.17) 

 

A pressão foi normalizada pela pressão à saída dos furos da grelha, pF*= 

1.86.105 Pa. 

 

 

As variáveis de normalização foram então as seguintes: 

 

*
ij

ij

F

p
y

p
=                       

*v

v
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ij
ij =                                                 ( 3.18) 

 

Introduzindo as variáveis de normalização e ainda uma nova constante 

2

*
*2 F

v

p

ρ
α =  

obtêm-se as equações apresentadas em 3.3.1 e 3.3.2 na forma adimensional, como 

se mostra nas secções seguintes. 
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3.3.3.1 Para um dos Ramos Laterais 

3.3.3.1.1 Bernoulli Tipo 1 

Para i=1, 3, 5,7 e j=1 – 5 
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ij

ji
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A

A
fxKxxy αααα                                          ( 3.19)             

o que corresponde às equações número: 11n+1,11n+4,11n+7,11n+10, com n=0 – 4. 

 

3.3.3.1.2 Bernoulli Tipo 2 

Para i=1, 3 e j=1 – 5 

   02
2

2
,2,2

2 =−−−+ ++ ijjijiijij xKxyxy ααα                                                                  ( 3.20)           

o que corresponde às equações número: 11n+2, 11n+5, com n=0 – 4. 

 

Para i=5 
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A
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o que corresponde às equações número: 11n+8, com n=0 – 4. 

 

3.3.3.1.3 Conservação de Massa 

Para i=1, 3, 5, 7 e j=1 – 5   (Para i=7 o DC = 0, sempre) 

  0,2
2

,2,1
2

,1
2 =−− ++++ jijiCjijiBijijA xDxDxD                                                                   ( 3.22) 

 

o que corresponde às equações número: 11n+3, 11n+6, 11n+9, 11n+11, com n=0 – 4. 
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3.3.3.2 Para o Ramo Central 

3.3.3.2.1 Bernoulli Tipo 1 

Para i=0 e j= 0 – 4 
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o que corresponde às equações número 56,59,62,65 e 69. 

 

Notar que para i=0 e j=0 conhece-se o valor da velocidade vij, logo conhece-se o valor 

de x00*.  

 

3.3.3.2.2 Bernoulli Tipo 2 

Para i=0 e j= 0, 1, 3 

02
4

2
1,1,

2 =−−−+ ++ ijjijiijij xKxyxy αα                                                                          ( 3.24)                                                         

o que corresponde às equações número 57,60 e 63. 

 

Para i=0 e j=2 
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o que corresponde à equação número 66. 

 

3.3.3.2.3 Conservação de Massa 

 

Para i=0 e j= 0 – 4 (Para j=4: DF=0) 

02 1,
2

1,1,1
2

1,1
2 =−− ++++++ jijiFjijiEijijD xDxDxD                                                             ( 3.26)          

o que corresponde às equações número 58,61,64,67 e 68. 
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3.3.3.2.4 Definição da Velocidade de Entrada na Gre lha 

A velocidade de entrada na metade da grelha em estudo é conhecida, sendo a 

equação que define a variável normalizada a ela associada a seguinte: 

 

010.1*
00 =−x                                                                                                                       ( 3.27)                                       

o que corresponde à equação número 70. 

 

3.3.4 Resolução do Sistema e Conclusões 

A resolução deste sistema foi feita usando uma subrotina já disponível em VBA 

(Visual Basic for Applications) que recorre ao método de Newton-Raphson para 

resolver sistemas de equações não lineares : 

Newton_n(n, x, ea, ef, itmax, it, aviso). 

Para usar essa subrotina, foi necessário criar outras duas subrotinas, uma para 

a escrita do sistema e uma outra para a escrita do jacobiano do sistema. 

O sistema de equações foi escrito na subrotina sistema(nn, x, f) e o seu 

jacobiano na subrotina jacobiano(nn, x, df). O código do programa encontra-

se no Anexo 7.1.2. 

As variáveis pF*, caudal de entrada na meia grelha e v * (que é função do caudal) 

são lidas numa folha do Excel, o que permite a sua alteração de uma forma fácil, se as 

condições de operação do tanque de contacto se modificarem.  

Os resultados do sistema (velocidades e pressões), assim como os resíduos das 

equações são escritos para a mesma folha Excel em que são lidas as variáveis. Nessa 

mesma folha existem gráficos que permitem visualizar mais facilmente os perfis de 

velocidades nos furos da grelha, bem como as pressões, ao longo dos 5 ramos 

laterais da meia grelha em estudo.  

Os perfis de velocidade podem ser observados na Figura 3.27 e os das pressões 

na Figura 3.28 para as condições operatórias usadas nas simulações em CFD, 

correspondendo a uma pressão nos furos pF* = 1.86x105 Pa, um caudal de entrada na 

meia grelha de 33 m3/hr (132 m3/hr é o que vai para as 2 grelhas, logo, 66 m3/hr é o 

que vai para cada grelha) ou seja, uma velocidade v * = 2.92 m/s. 
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Figura 3.27 – Perfis das velocidades nos furos para os 5 ramos em estudo para pF*= 1.86x105 

Pa e Q = 33 m3/hr (v * = 2.92 m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 – Perfis das pressões nos 5 ramos laterais em estudo para pF*= 1.86x105 Pa e       

Q = 33 m3/hr (v * = 2.92 m/s) 

 

Como se pode ver pelos gráficos anteriores, a velocidade ao longo de um ramo 

aumenta cerca de 1% em direcção à extremidade (v8j ≈ 1.01.v2j) e a velocidade de um 

ramo para o outro não varia mais que 1%. Assim sendo, pode considerar-se que a 

velocidade em todos os orifícios é igual e, para as condições aqui apresentadas, vale 

≈ 2.92 m/s. A esta velocidade corresponde um caudal total nas duas grelhas de 

0.0367 m3/s.  
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Deste modo, nas simulações feitas em CFD que irão ser apresentadas nos 

capítulos seguintes, não será necessário introduzir um perfil de velocidade nas 

condições fronteira, considerando-se que a velocidade é igual em todos os orifícios. 

No que respeita à pressão, verifica-se que também esta não varia ao longo dos 

ramos nem de um ramo para o outro. Nas condições aqui apresentadas tem o valor 

médio ≈ 1.90x105 Pa.  
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4. Simulações CFD 

Neste capítulo irão ser apresentadas as simulações da segunda câmara dos 

tanques de ozonização da ETA de Lever, feitas em CFD (Computational Fluid 

Dynamics). 

CFD é uma ferramenta computacional que permite fazer a simulação numérica do 

escoamento de fluidos e resolver uma série de problemas no campo da mecânica de 

fluidos e de fenómenos de transporte de massa e energia. O que o CFD faz é resolver 

as equações diferenciais parciais (EDP) de conservação de massa, quantidade de 

movimento, energia, etc no domínio que se pretende analisar. Para isso, recorre-se à 

discretização das EDP através de diversos métodos numéricos, nomeadamente o das 

diferenças finitas, volumes finitos, e elementos finitos, obtendo um sistema de 

equações algébricas que pode ser resolvido numericamente se se conhecerem as 

condições fronteira e as condições iniciais. 

Para analisar um problema, é necessário em primeiro lugar dividir a região em que 

se deseja estudar o escoamento, ou domínio de cálculo, num elevado número de 

células, obtendo uma grelha de cálculo. Em cada uma dessas células irá ser resolvido 

o sistema de equações algébricas que se obteve após discretização das EDP e a 

resolução obtém-se recorrendo a um método numérico iterativo.  

No fim do processo de cálculo o valor das variáveis em estudo é armazenado em 

cada uma das células do domínio. A precisão da solução é determinada pelo número 

de células na grelha, mas isso acarreta custos em termos de tempo de cálculo. Quanto 

mais células houver mais precisa é a solução, mas maior é o tempo que se demora a 

obtê-la. 

 

Na primeira secção (4.1) será feita uma descrição das condições operatórias do 

sistema simulado, da construção da grelha computacional, das condições fronteira 

introduzidas no modelo e das condições iniciais das simulações. Em 4.2 será 

apresentado o modelo monofásico em que se introduz apenas água através dos 

injectores. Em 4.3 será apresentado o modelo bifásico em que se introduz água e gás 

através dos injectores, sendo feita uma descrição do comportamento do sistema para 

diferentes diâmetros de bolha (db). Em 4.4 é feita uma comparação entre os resultados 

das simulações a as observações das marcas do escoamento nas paredes do tanque, 

feitas durante um trabalho de campo. Finalmente, em 4.5, são propostas diversas 

configurações de deflectores para alterar o padrão de escoamento no interior da 

câmara. 
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4.1 Pré-Processamento 

O tanque de ozonização em estudo está dividido em quatro câmaras internas, 

como se viu na Figura 3.7. O ozono entra no tanque por meio de uma corrente de 

água super ozonizada que é introduzida através de duas grelhas situadas na zona 

inferior da segunda câmara. Esta câmara, onde ocorre o contacto entre a água e o 

ozono, é o objecto das simulações efectuadas em CFD pois é a zona mais importante 

do reactor. 

 

A câmara estudada tem uma largura de 4 m, uma profundidade de 5.75 m e a 

água está a uma altura de 10.1 m do fundo do tanque – Figura 4.1. As duas grelhas 

encontram-se a 1.5 m do fundo do tanque e distam 22 cm entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema da segunda câmara com respectivas dimensões 

 

As grelhas de injecção, descritas no Capítulo 3.3, têm cada uma um total de 

dez ramos simétricos, distribuídos numa configuração simétrica. Cada ramo tem 8 

orifícios de 1 cm de diâmetro através dos quais sai a água super ozonizada, com a 

mesma velocidade em todos eles. 

O tanque foi dimensionado para trabalhar em diversos regimes de escoamento, 

sendo o caudal mínimo de projecto 0.465 m3/s e o máximo 2.45 m3/s. Para o caudal 

mínimo funciona apenas uma das grelhas (80 orifícios), para o caudal máximo 

funcionam as duas (160 orifícios). As simulações apresentadas nesta tese 

correspondem a um caudal de água bruta de 2.45 m3/s e a um caudal de água super 

ozonizada de 0.0367 m3/s (1.5 % do caudal de água bruta), estando duas grelhas em 
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funcionamento, com uma fracção volúmica de gás nos injectores 0.440 %. Nestas 

condições operatórias o tempo de passagem da água, τw, é ≈94 s e o tempo de 

passagem do gás, τg , é ≈144 s, assumindo uma fracção volúmica de gás dentro da 

segunda câmara de 1%. 

 

As simulações foram feitas em duas dimensões, usando em quase todas uma 

grelha computacional uniforme com quadrículas de 2.5 cm de lado (65438 células) que 

foi construída com o software Gambit. Ao longo do texto serão indicados os casos em 

que a grelha usada foi mais esparsa. As diferentes zonas da grelha, bem como o 

sistema de coordenadas usado e a localização da sua origem (x=0, y=0), podem ser 

vistos na Figura 4.2. Nas simulações,  a corrente de água super ozonizada sai dos 

orifícios na vertical para baixo, ou seja, a velocidade só tem a componente y, negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Diferentes zonas da grelha computacional e origem do sistema de coordenadas 

 

Na tabela seguinte apresentam-se as coordenadas dos vértices da grelha. 

 

Tabela 4.1 – Coordenadas dos pontos da grelha computacional 

x 0 0 4.28 4.28 4.55 4.55 0.28 0.28 
y 0 1.1 1.1 -8.25 -8.25 -9 -9 0 

 

.  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  
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Ao fazer a simulação em 2D está-se a assumir que o escoamento no interior do 

tanque ocorre principalmente no plano x-y e pretende obter-se um campo de 

velocidade e de pressão  que represente em média o que se passa dentro do tanque. 

Ao passar da estrutura real em 3D para uma grelha computacional em 2D, os 

orifícios das grelhas de injectores não puderam ser representados em profundidade e, 

em vez dos 160 injectores que realmente estão presentes no interior do tanque, na 

simulação usaram-se apenas 16 – Figura 4.2. Assim sendo, nas condições fronteira 

dos injectores não se puderam usar os valores de velocidade que realmente existem 

nos orifícios da grelha, uma vez que os 16 injectores da grelha computacional são 

“injectores médios”. Cada um deles representa 10 injectores reais, distribuídos ao 

longo dos 5.75 m de profundidade do tanque. Como a simulação em 2D representa a 

média do que acontece no interior do tanque, se se usassem os valores dos injectores 

reais significaria que em todos os pontos no interior do tanque existiria um injector real 

a debitar água e gás.  

Sendo assim, a velocidade do “injector médio”, V orif médio, é dada por: 

0.0367
1010 160 0.0160 /

5.75 0.0250
orif real

orif médio
orif médio

Q
V m s

A

××
= = =

×
                                                  ( 4.1) 

em que Q orif real é o caudal de água que sai por cada furo no interior do tanque em m3/s 

e A orif médio é a área do orifício médio em m2. Esta área obtém-se multiplicando a 

profundidade do tanque (5.75 m) pelo tamanho do orifício na grelha computacional 

(2.5 cm).Os orifícios são representados na grelha computacional por uma quadrícula 

em que 3 faces têm a condição fronteira wall e a restante, por onde sai a corrente de 

água super ozonizada, tem a condição fronteira velocity inlet, de acordo com o 

esquema da Figura 4.3.  

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Injector com respectivas condições fronteira (a azul e vermelho) e zona da grelha 

computacional adjacente  

 

No Fluent existem diversos tipos de condições fronteira. As condições fronteira 

usadas nas simulações apresentadas neste capítulo são Wall, Velocity-inlet, Outflow, 

Pressure-outlet e Fluid.  

Velocity inlet 

Wall 
2.5 cm 
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A condição fronteira Wall é usada na interface entre zonas de fluido e de sólido 

sendo imposta a condição de no-slip, ou seja, que a velocidade do fluido em contacto 

com esta zona tem velocidade nula.  

A condição fronteira Velocity-inlet é usada para definir a velocidade do 

escoamento em zonas de entrada de fluido no domínio. Nesta condição fronteira é 

necessário definir os componentes do vector velocidade e, em escoamento 

multifásico, a fracção volúmica de gás.  

A condição fronteira Outflow é usada para definir zonas de saída de fluido do 

domínio, quando não se conhecem pormenores acerca da velocidade do escoamento 

e da pressão nesse local. Esta condição fronteira é adequada quando no local onde é 

aplicada o escoamento já está completamente desenvolvido. 

A condição fronteira Pressure-outlet é semelhante à anterior, contudo permite 

que haja entrada de fluido no domínio (backflow), sendo indicada para zonas em que o 

escoamento ainda não está completamente desenvolvido. 

Todas as condições fronteira mencionadas nos parágrafos anteriores se aplicam 

a zonas em que o fluido entra ou sai do domínio de cálculo. A condição fronteira Fluid , 

ao contrário das anteriores, aplica-se ao grupo de células nas quais as equações de 

transporte irão ser resolvidas. Nesta condição fronteira, em escoamento monofásico, é 

necessário definir o material do fluido que se pretende simular. 

Para mais informação relativamente a este assunto, por favor consultar a 

referência [21], em particular o Capítulo 7. 

 

Para representar a zona em que a água bruta entra na segunda câmara, 

assumiu-se que o escoamento aí era paralelo e usou-se um perfil semi-parabólico 

para a velocidade. A intenção era representar o facto de a água ter uma velocidade 

maior na superfície livre e uma velocidade nula na zonas em que toca a parede interna 

do tanque, que separa a primeira da segunda câmaras. 

Para simular esse perfil semi parabólico usou-se uma UDF (User Defined 

Function) denominada inlet_x_velocity. Uma UDF é uma subrotina escrita em C que 

pode ser ligada de uma forma dinâmica ao Fluent. Para a escrever pode recorrer-se 

aos comandos standard da linguagem C e a macros pré-definidas pela Fluent que 

permitem aceder a variáveis de campo, propriedades de materiais, dados de 

geometria das células, entre outros. 

 

A equação genérica para o perfil de velocidade é: 

2
1 2( )xV y k y k y= +                                                                                                                            ( 4.2) 
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As constantes k1 e k2 da equação 4.2 foram determinadas considerando que o 

caudal de água à entrada é dado por: 

 3
H O

2

5.75 ( ) 2.45 m /sxQ V y dy= ∫ =                                                                                   ( 4.3) 

 

e que a tensão de corte na superfície é nula e é dada por: 

( )
0x

XY

V y

y
τ µ ∂

= =
∂

                                                                                                              ( 4.4) 

Deste modo obtém-se o seguinte perfil para a velocidade x da água: 

  
Vx( y) = −0.480y2 + 1.06y, 0 < y < 1,1 m                                                                      ( 4.5) 

que é introduzido no Fluent através da UDF inlet_x_velocity. 

 

As condições operatórias usadas no Fluent para todas as simulações são uma 

pressão operatória de 1.01x105 Pa (pressão atmosférica) a que correspondem as 

coordenadas de referência para a pressão x=0 e y=1.1 (é o local da grelha em que a 

pressão é igual à pressão operatória), uma aceleração da gravidade vertical gy = -9.81 

m/s2 e uma massa específica operatória ρop = 0 kg/m3. A massa específica operatória 

nula serve para contabilizar a pressão hidrostática dentro do tanque, uma vez que o 

campo de pressões que o Fluent calcula é a pressão local subtraída da pressão 

hidrostática (ρop.g.y). Quando não se activa a massa específica operatória, o Fluent 

calcula um valor médio que, no caso de escoamento monofásico, é a massa 

específica da água. Ao activar este parâmetro e atribuir-lhe o valor 0 kg/m3, o Fluent 

subtrai 0 ao campo de pressões locais, por isso a pressão hidrostática passa a ser 

contabilizada.  

 

Como o processo de resolução é iterativo, é necessário inicializar todas as 

variáveis. Assim sendo, o sistema, em todas as simulações, foi inicializado com as 

condições da entrada (Vx = 0.387 m/s e Vy = 0) e uma fracção volúmica inicial de gás 

de 0.600%.  
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4.2 Modelo Monofásico 

Como primeira abordagem ao problema, fez-se uma simulação usando um 

modelo monofásico, em que se injectou apenas água através dos orifícios da grelha. O 

objectivo era ter uma primeira ideia do padrão de escoamento no interior da segunda 

câmara, antes de avançar com modelos mais complexos. 

A simulação foi feita com o software Fluent, versão 6.1.18, em 2D, precisão 

dupla, estado estacionário, solver segregado, usando o modelo k-ε para a turbulência. 

Para saber mais sobre o solver e o modelo de turbulência usados, por favor consultar 

a referência [21] em particular os Capítulos 26.3 e 11. As condições fronteira aplicadas 

em cada uma das zonas da grelha computacional estão na  Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 – Condições fronteira usadas no Fluent nas várias zonas da grelha para o modelo 

monofásico 

 

A simulação convergiu ao fim de 1160 iterações, sendo o critério de 

convergência que os resíduos escalados fossem 1x10-4. Na Figura 4.4 pode ver-se a 

Local  Condições Fronteira  

Magnitude da velocidade (m/s) UDF inlet_x_velocity 

Intensidade de turbulência (%) 10 
Entrada 

Velocity 

Inlet Comprimento característico da 

turbulência (m) 0.11 

Interior Fluid Water Liquid 

Wall Motion Stationary 

Shear Condition No slip/standard wall functions 

Wall Roughness Height (m) 0.001 

Parede 1 

 e 

 Parede 2 

Wall 

Wall Roughness Constant 0.5 

Componentes da velocidade (m/s) Vx = 0; Vy = -1.6×10-2 

Intensidade de turbulência (%) 10 
Injectores 

Velocity 

Inlet Comprimento característico da 

turbulência (m) 0.001 

Saída Outflow     

Wall Motion Stationary 

Shear Condition: Specified Shear 

(Pa) 
τx z = 0; τy z  = 0 

Wall Roughness Height (m) 0 

Superfície 

Livre 
Wall 

Wall Roughness Constant 0.5 
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evolução dos resíduos escalados ao longo da simulação das várias equações 

diferenciais resolvidas pelo Fluent.  

Os resíduos escalados usados no Fluent resultam da divisão dos resíduos das 

equações de conservação de uma dada variável por um factor que representa o 

escoamento total dessa mesma variável em todo o domínio. Para mais pormenores 

consultar a referência [21], em particular os Capítulos 26.19 e 26.2. 

 

 

Figura 4.4 – Evolução dos resíduos escalados com as iterações para o modelo monofásico 

 

Na Figura 4.5 podem ver-se as linhas de fluxo na segunda câmara, obtidas com 

esta simulação. As linhas de fluxo (streamlines) são linhas tangentes ao vector 

velocidade e, para estado estacionário, como é o caso presente, representam as 

trajectórias das partículas. As linhas curvas fechadas visíveis na Figura 4.5 indicam a 

presença de um grande vórtice, que ocupa mais que 60% do volume e que faz com 

que a água faça um curto circuito junto da parede do lado direito. A presença deste 

vórtice sugere que apenas 40% do volume da câmara está a ser usado para 

transferência de massa, o que é de todo indesejável. 

 

Neste modelo monofásico fez-se também uma simulação que inclui a segunda e 

terceira câmaras e cujos resultados são apresentados a seguir. Na Figura 4.6 podem 

ver-se as linhas de fluxo relativas a esta simulação e nota-se a presença de um vórtice 

adicional também na terceira câmara, de dimensões semelhantes ao encontrado para 

a segunda. 
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Figura 4.5 – Linhas de fluxo na segunda câmara para o modelo monofásico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Linhas de fluxo na segunda e terceira câmaras para o modelo monofásico 

 

Nas etapas seguintes será desenvolvido um modelo bifásico para estudar a 

influência da presença de gás neste vórtice.  
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4.3 Modelo Bifásico 

Entre a descoberta do vórtice de recirculação no modelo monofásico e o 

desenvolvimento do modelo bifásico, foi feito um trabalho de campo na ETA de Lever, 

que consistiu na descida a um dos tanques de ozonização e  será apresentado a 

seguir em 4.3. Durante esse trabalho, pode verificar-se in situ marcas do escoamento 

no interior do tanque que estavam de acordo com a existência de um grande vórtice 

de recirculação. Deste modo, foi possível ganhar confiança no modelo hidrodinâmico 

desenvolvido e avançou-se para a etapa seguinte, em que se contabiliza a presença 

de gás no interior do tanque. O objectivo era aumentar sucessivamente a 

complexidade do modelo, de modo a representar melhor a realidade física do sistema 

em estudo. 

 

Mais uma vez, as simulações foram feitas com o software Fluent, versão 6.2.16, 

em 2D, precisão dupla, solver segregado, usando o modelo k-ε para a turbulência. 

Parte das simulações foram feitas em estado estacionário e parte em estado não 

estacionário (∆ t = 0.1 s), sendo justificada ao longo do texto a escolha de um ou outro 

modelo. Dos modelos multifásicos disponíveis no Fluent, escolheu-se o modelo 

Euleriano, por ser simultaneamente um dos mais simples e o mais indicado para 

escoamentos multifásicos em contra-corrente (indicação dada pela assistência técnica 

da Fluent). A fase primária é água e a secundária oxigénio. A escolha do oxigénio 

como fase secundária, prende-se com as conclusões a que se chegou no Capítulo 3.2 

que indicam que a maioria do gás que se introduz no tanque é oxigénio (fracção 

mássica ≈ 95%).  

 

Neste modelo aqui apresentado não se tem em conta a transferência de massa 

do gás para o líquido (solubilidade) e não é contabilizada a reacção química com o 

ozono. Considera-se o oxigénio como um gás inerte no seio da água. 

 

A grelha computacional usada foi quase sempre a mesma que para o modelo 

monofásico, sendo indicado ao longo do texto quando se usou uma grelha mais 

esparsa. Na  Tabela 4.3 apresentam-se apenas as condições fronteira que foram 

alteradas do modelo anterior para este.   
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Tabela 4.3 – Condições fronteira usadas no Fluent nas várias zonas da grelha para o modelo 

bifásico 

Local  Condições Fronteira  

Interior Fluid  

Água e Gás:  

Componentes da velocidade (m/s) Vx = 0; Vy = -1.6×10-2 

Gás:  

Fracção volúmica 0.440 

Mistura:   

Intensidade da turbulência (%) 10 

Injectores 
Velocity 

Inlet 

Comprimento característico da 

turbulência (m) 0.001 

Saída 

Pressure 

Outlet     

Água:   

Velocidade - x (m/s) UDF vel_water_x 

Velocidade - y (m/s) 0 

Gás:   

Velocidade - x (m/s) UDF vel_air_x 

Velocidade - y (m/s) UDF vel_air_y 

Fracção volúmica UDF vof_air 

Mistura:   

Intensidade da turbulência (%) 10 

Superfície 

livre 

Velocity 

Inlet 

Comprimento característico da 

turbulência (m) 0.04 

 

 

O valor da fracção volúmica de gás foi determinado com base no caudal de 

oxigénio da grelha 2, calculado com a folha Excel do balanço material apresentada no 

Capítulo 3.2 para um caudal total de 8800 m3/hr, 2,5 mgO3/L para a taxa de 

tratamento, 2.2 bombas activas (para que o caudal de água total nas grelhas fosse 

132 m3/hr), 2 grelhas activas, 15.5 ºC, 81.4%OD e uma concentração de ozono na 

corrente gasosa de 100gO3/m
3PTN. O valor obtido para o débito mássico de oxigénio 

foi  
2Om� = 1.87x10-2 kg/s, sendo a fracção volúmica de gás, 

2Oα , dada por: 
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O2 2

O2
O 2 22

O H O2 2

O2

1.87 10
1.30 0.440 %

1.87 10 3.67 10
1.30 22

m

m Q

ρ
α

ρ

−

− −

×
= = =

× ×++

�

�
 

 

em que O2
ρ é a massa volúmica do oxigénio em kg/m3 e H O2

Q  é o caudal de água 

bruta que vai para ambas as grelhas em m3/s. O caudal de água tem que ser dividido 

por 2 pois o valor do débito mássico de calculado na folha de Excel corresponde a 

apenas uma grelha. 

 

Neste modelo, a superfície livre foi definida como velocity inlet, recorrendo-se a 

UDFs para alterar esta condição fronteira de modo a permitir que a fase gasosa 

pudesse escapar para o exterior do tanque e a fase líquida não.  

Para a água, usou-se a UDF vel_water_x que faz com que a componente x da 

velocidade da água seja igual à da célula adjacente e atribui-se o valor zero para a 

componente y da velocidade. Deste modo, na superfície livre, a água não se pode 

deslocar na vertical, fazendo com que não saia do interior do tanque, e desloca-se na 

horizontal à mesma velocidade que na célula adjacente. 

Para o gás, usaram-se as UDFs vel_air_x e vel_air_y para fazer com que as 

componentes x e y da velocidade do gás, respectivamente, fossem iguais à da célula 

adjacente. A UDF vof_air faz com que a fracção volúmica de gás na superfície livre 

seja igual à da célula adjacente. Deste modo, o gás chega à superfície livre com a 

mesma velocidade que tinha nas células adjacentes, podendo escapar-se para o 

exterior. O código relativo a estas UDFs está no Anexo 7.2.1.  

 

Um dos parâmetros do modelo multifásico Euleriano é o diâmetro das bolhas 

de gás (db) que se mantém constante ao longo de todo o domínio. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho descobriu-se que este era um parâmetro crítico que 

determina o comportamento do sistema em estudo. Fizeram-se simulações com 

diferentes diâmetros de bolha (5, 4, 3, 2, 1, 0.8, 0.6 e 0.2 mm) e os resultados 

mudaram radicalmente consoante a gama de diâmetros.  

 

4.3.1 Diâmetro da bolha: 5 mm 

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos para bolhas de 5 mm de 

diâmetro, em estado estacionário. A simulação convergiu ao fim de 7080 iterações, 
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sendo o critério de convergência o mesmo que para o modelo monofásico, ou seja, 

que os resíduos escalados fossem 1x10-4. Na Figura 4.7 pode ver-se a evolução dos 

resíduos escalados ao longo da simulação das várias equações diferenciais resolvidas 

pelo Fluent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Evolução dos resíduos escalados ao longo da simulação para bolhas com 5 mm 

de diâmetro em estado estacionário 

 

Na Figura 4.8 estão representadas as linhas de fluxo em estado estacionário 

para bolhas de 5 mm de diâmetro. Pode ver-se que o vórtice presente na segunda 

câmara está localizado na mesma zona que o obtido no modelo monofásico, mas é de 

menor dimensão ocupando cerca de 20% do volume do tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 –Linhas de fluxo na 2ª câmara para db =5 mm em estado estacionário 
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Na figura seguinte pode ver-se o mapa da fracção volúmica de gás no interior 

do tanque. Constata-se que todo o gás se escapa pela superfície, não passando 

nenhum para a terceira câmara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Mapa da fracção volúmica de gás na 2ª câmara para db =5 mm em estado 

estacionário 

 

Isto é confirmado pelo gráfico da Figura 4.10 onde se pode ver a variação do 

débito mássico na superfície e à saída do tanque ao longo da simulação. O débito 

mássico de gás nos injectores é dado por: 

 

3
O O orif médio grelha O2 2 2

16 16 1.30 0.0160 0.0250 0.440 3.65 10 kg/sym V Aρ α −= = × × × × = ×�

 

em que O2
ρ é a massa volúmica do oxigénio em kg/m3,  Vy orif médio é a velocidade no 

“injector médio” em m/s, Agrelha é a área do injector na grelha computacional em m2 (o 

Fluent assume uma profundidade de 1 m para a grelha e o injector tem o tamanho de 

uma quadrícula) e O2
α é a fracção volúmica de gás nos injectores.  
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Figura 4.10 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

da simulação para db =5 mm em estado estacionário (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

O valor do débito mássico à superfície lido no gráfico acima, na zona em que o 

sistema atinge o estado estacionário, é 3.65x10-3 kg/s (linha tracejada) e o débito 

mássico à saída é igual a zero, logo, todo o gás introduzido através dos injectores sai 

pela superfície. 

 

Como foi dito no início do capítulo, o sistema foi inicializado com uma fracção 

volúmica de gás de 0.6%, por isso, o pico que aparece em ambas as curvas do gráfico 

da Figura 4.10 nas primeiras 500 iterações, corresponde à saída desse gás presente 

inicialmente. 

 

4.3.2 Diâmetro da bolha: 4 e 3 mm 

O comportamento do sistema para bolhas com 3 e 4 mm de diâmetro é 

semelhante ao de bolhas com 5 mm de diâmetro. Em ambos os casos as simulações 

foram feitas em estado estacionário e para bolhas de 4 mm o sistema convergiu ao fim 

de 7520 iterações e para bolhas de 3 mm ao fim de 8750 iterações. O critério de 

convergência usado foi igual ao usado para bolhas de 5 mm.  

Para estes dois diâmetros de bolha o gás também sai todo por cima, não 

chegando nenhum à terceira câmara. O vórtice que se forma para bolhas de 4 mm é 

idêntico ao que se forma para bolhas de 5 mm, ocupando ≈ 20% do volume da 
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Bolhas 2 mm transiente
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câmara. O vórtice para bolhas de 3 mm é um pouco mais pequeno, ocupando cerca 

de 9% do volume da câmara. As linhas de fluxo e os mapas da fracção volúmica de 

gás no interior da segunda câmara são apresentadas no Anexo 7.2.2.  

 

4.3.3 Diâmetro da bolha: 2 mm 

Para bolhas de 2 mm de diâmetro o sistema tem um comportamento diferente 

do descrito anteriormente. Em estado estacionário, a simulação mesmo sendo 

prolongada até 20000 iterações não convergiu, por isso fez-se uma outra simulação 

em estado transiente, com um passo de 0.1 s. Este passo foi escolhido com base na 

velocidade média no interior do tanque (V ≈ 0.2m/s) de modo a que o fluído não se 

deslocasse mais que uma célula da grelha computacional (l=2.5 cm) em cada passo : 

0.0250 0.2 0.1st l V∆ = = =                                                                                          ( 4.6) 

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos na simulação em estado 

transiente que teve a duração de 2000 s. Na Figura 4.11 podem ver-se as curvas da 

evolução do débito mássico de gás na superfície e à saída da segunda câmara ao 

longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para db =2 mm em estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

Capítulo 4 – Simulações CFD                                                                                                90 

Bolhas 2 mm transiente
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Verifica-se que também para um diâmetro de bolha de 2 mm todo o gás se 

escapa pela superfície, não passando nenhum para a terceira câmara, tal como 

acontecia para bolhas de 5, 4 e 3 mm de diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 –  Pormenor da evolução do débito mássico de gás na superfície entre 1100 e 

2000s para db =2 mm, estado transiente – zona oscilatória (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

Este sistema, no entanto, apresenta características que não foram encontradas 

nos sistemas anteriores, pois a partir de ≈1100 s começa a desenvolver-se um 

comportamento oscilatório, que a partir de ≈1500 s se torna regular e cíclico, como se 

pode ver na Figura 4.12. Note-se que 1500 s corresponde a cerca de 10 tempos de 

passagem do gás (10.τg) e a 16 tempos de passagem da água (16. τw). 

 

Na Figura 4.13 podem ver-se 3 ciclos sucessivos entre 1500 e 1650 s. Cada 

ciclo dura aproximadamente 50 s e tem um caudal mássico médio de 3.68x10-3 kg/s, 

havendo uma diferença de menos de 1% relativamente ao débito mássico de gás 

introduzido pelos injectores (3.65x10-3 kg/s – linha tracejada). 
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Bolhas 2 mm transiente
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Figura 4.13 –  Pormenor da evolução do débito mássico de gás na superfície entre 1500 e 

1650s para db =2 mm, estado transiente – 3 ciclos de 50 s (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

Cada um destes ciclos corresponde à formação e destruição de um vórtice 

localizado na zona superior esquerda da câmara, como pode ser visualizado pela 

evolução das linhas de fluxo com o tempo apresentada na Figura 4.14. Paralelamente, 

na mesma figura, é apresentada a evolução dos mapas de fracção volúmica de gás no 

interior do tanque ao longo do ciclo.  

No DVD anexo à tese podem encontram-se ficheiros mpeg com a evolução das 

linhas de fluxo e dos mapas da fracção volúmica de gás ao longo do tempo. 

Aconselha-se neste ponto da leitura da tese a observação desses ficheiros, 

principalmente o das linhas de fluxo, para melhor entender a dinâmica do sistema em 

estudo.  

O ficheiro relativo às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\Sem Deflectores\Bolha 2mm\stream-2mm-unst.mpeg 

 O ficheiro relativo ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\Sem Deflectores\Bolha 2mm\alfa-2mm-unst.mpeg 
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   1500 s                  1513 s                  1520 s                   1525s                   1540 s                1550s  

Figura 4.14 – Evolução durante um ciclo dos das linhas de fluxo e dos mapas de fracção 

volúmica de gás na 2ª câmara para db =2 mm em estado transiente (0<α<2%) 

 

4.3.4 Diâmetro da bolha: 1 mm 

Para bolhas de 1 mm de diâmetro a simulação em estado estacionário também 

não convergiu e optou-se por fazer uma simulação em estado transiente, com passo 

0.2 s e a duração de 2000 s. Nesta simulação usou-se uma grelha com células de 3.7 

cm de lado. 

 

Na Figura 4.15 pode ver-se a evolução do débito mássico de gás na superfície 

e à saída da segunda câmara ao longo do tempo.  

 

Verifica-se que neste caso o gás sai quer pela superfície, quer pela saída da 

segunda câmara. As curvas apresentam um comportamento oscilatório, contudo, não 

é possível detectar ciclos em nenhuma delas. Aparentemente este sistema tem um 

comportamento caótico, pelo menos até um tempo de simulação de 2000 s. 
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Bolhas 1 mm transiente
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Figura 4.15 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para db =1 mm em estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

O débito mássico médio que sai pela superfície do tanque é 2.07x10-3 kg/s e 

pela saída da segunda câmara é 1.39x10-3, somando um total de 3.46x10-3 kg/s. Neste 

sistema a diferença relativamente ao débito mássico de gás introduzido pelos 

injectores é de ≈5% (3.65x10-3 kg/s – linha tracejada).  

 

Também aqui se detecta a presença de um  vórtice, contudo, a sua localização 

e forma não são fixas e mudam sempre ao longo do tempo. Isto pode ser verificado 

pelas imagens da Figura 4.16, onde se podem ver as linhas de fluxo no interior da 

segunda câmara e os mapas da fracção volúmica de gás para diferentes tempos de 

simulação.  

 

De um modo geral, o vórtice deste sistema é maior que nos casos 

apresentados anteriormente, sendo semelhante ao encontrado para o sistema 

monofásico. Apresenta no entanto um comportamento que até este momento nenhum 

dos casos apresentados tinha. A uma dada altura da simulação (250 s), o vórtice 

muda o seu sentido de rotação, deixando de rodar em sentido horário e passando a 

fazê-lo em sentido anti-horário. Quando isto acontece o vórtice muda de localização e 

passa a ocupar o lado direito da câmara, havendo um curto-circuito de água bruta 

junto à parede do lado esquerdo – Figura 4.16. Esta situação é temporária, uma vez 

que o sistema retorna ao estado inicial e volta a rodar em sentido horário aos 425 s, 

mantendo-se assim até aos 2000 s. Para melhor compreender o que está aqui a ser 
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     96 s                       314 s                   946 s                    1198 s                   1308 s  

 

descrito, aconselha-se a visão do ficheiro stream-1mm-unt.mpeg cuja localização se 

indicará a seguir. 

Relativamente a esta situação da inversão do sentido de rotação do vórtice, é 

de referir que tal acontece para a simulação aqui apresentada em que, ao contrário 

dos outros casos apresentados nesta secção, se usou uma grelha mais larga, com 

quadrículas de 3.7 cm. No entanto, fez-se também uma simulação idêntica mas com 

uma grelha com quadrículas de 2.5 cm e, nessa situação, não se observava este 

comportamento, pelo menos até 2000 s. Contudo, pensa-se que prolongando o tempo 

de simulação a inversão do vórtice acabaria por acontecer e o comportamento médio 

do sistema seria equivalente nos dois casos.  

 

Note-se que o mapa da fracção volúmica de gás é bastante heterogéneo, 

havendo zonas em que a concentração de gás é bastante baixa (tons azul-

esverdeado) e zonas em que é mais alta (amarelo e vermelho) – Figura 4.16.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Evolução ao longo do tempo das linhas de fluxo e dos mapas de fracção 

volúmica de gás na 2ª câmara para db =1 mm em estado transiente (0<α<2%) 

 

No DVD anexo à tese podem encontram-se ficheiros mpeg com a evolução das 

linhas de fluxo e dos mapas da fracção volúmica de gás ao longo do tempo. Mais uma 

vez, aconselha-se a este ponto a observação desses ficheiros, para melhor entender a 

dinâmica do sistema em estudo.  
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Durante a observação do mapa de fracção volúmica de gás, note-se que o gás 

está distribuído de uma forma heterogénea dentro da câmara, como foi dito 

anteriormente, e que a zona onde em média a concentração é maior é junto à parede 

do lado esquerdo. Os jactos interagem entre si, não estando as grelhas a fazer uma 

distribuição uniforme do gás no interior da câmara. Adicionalmente, é importante notar 

que o gás saí pela superfície livre principalmente junto ao canto superior direito da 

câmara. 

 

O ficheiro relativo às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\ Sem Deflectores\Bolha 1mm\stream-1mm-unst.mpeg 

 O ficheiro relativo ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\ Sem Deflectores\Bolha 1mm\alfa-1mm-unst.mpeg 

 

4.3.5 Diâmetro da bolha: 0.8, 0.6 e 0.2 mm 

O comportamento do sistema para bolhas com 0.8, 0.6 e 0.2 mm de diâmetro é 

semelhante ao de bolhas com 1 mm de diâmetro. Em todos os casos as simulações 

foram feitas em estado transiente, com um passo de 0.1 s e um tempo de simulação 

de 2000 s. 

Para estes três diâmetros de bolha o gás também sai quer pela superfície, quer 

pela saída da segunda câmara. O vórtice que se forma nos três casos é de grande 

dimensão,  com localização e forma que variam ao longo do tempo, tal como o de 

bolhas de 1 mm. Os gráficos com a evolução do débito mássico à superfície e à saída 

da segunda câmara estão no Anexo 7.2.3. Os ficheiros mpeg com a evolução das 

linhas de fluxo e dos mapas da fracção volúmica de gás ao longo do tempo estão no 

DVD em anexo. 

Em todos estes casos há inversão no sentido de rotação do vórtice, tal como 

para bolhas de 1mm, mesmo tendo usado uma grelha computacional com células de 

2.5 cm de lado. 

Os ficheiros relativos às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\Sem Deflectores\Bolha 0.8mm\stream-08mm-unst.mpeg 

Animações\Sem Deflectores\Bolha 0.6mm\stream-06mm-unst.mpeg 

Animações\Sem Deflectores\Bolha 0.2mm\stream-02mm-unst.mpeg 

 

 Os ficheiros relativos ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\Sem Deflectores\Bolha 0.8mm\alfa-08mm-unst.mpeg 
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Animações\Sem Deflectores\Bolha 0.6mm\alfa-06mm-unst.mpeg (nota: a gama da 

escala mudou para 0 a 3%) 

Animações\Sem Deflectores\Bolha 0.2mm\alfa-02mm-unst.mpeg 

 

� Diâmetro da bolha: 0.8 mm 

O débito mássico total que sai pela superfície para bolhas de 0.8 mm é 

1.86x10-3 kg/s e pela saída da segunda câmara é de 1.46x10-3 kg/s, num total de 

3.32x10-3 kg/s. Neste caso tem-se uma diferença de ≈9%  relativamente ao débito 

mássico de gás introduzido pelos injectores, sendo esta diferença maior que no caso 

de bolhas de 1mm.  Também aqui o vórtice inverte o sentido de rotação, tal como se 

observou para Db=1mm, dando-se essa inversão aos 512 s. Mas aos 722 s o sistema 

recupera e retoma a rotação em sentido horário, não voltando a haver inversão até 

2000s. 

 

� Diâmetro da bolha: 0.6mm 

Para bolhas de 0.6 mm o  débito mássico total que sai pela superfície da 

segunda câmara é de 1.25x10-3 kg/s, o que sai pela saída é de  1.97x10-3 kg/s, num 

total de 3.22x10-3 kg/s. Isto representa um diferença de 11% relativamente ao débito 

mássico introduzido pelos injectores, que é maior que nos casos apresentados 

anteriormente. Mais uma vez o vórtice inverte o sentido de rotação, dando-se essa 

inversão aos 1215 s e recuperando a rotação em sentido horário aos 1610 s. 

Novamente aos 1800 s dá-se uma inversão no sentido de rotação, que termina aos 

2025 s. Prolongou-se o tempo de simulação até 3480 s e observou-se que este 

sistema ciclicamente inverte o sentido de rotação. Há inversão aos tempos 2125 s, 

2475 s e 3475s, sendo recuperado o sentido de rotação horário a 2325 s e 3005 s. 

 

� Diâmetro da bolha: 0.2mm 

Para bolhas de 0.2 mm o  débito mássico total que sai pela superfície da 

segunda câmara é de 1.19x10-3 kg/s, o que sai pela saída é de  1.55x10-3 kg/s, num 

total de 2.74x10-3 kg/s. Isto representa um diferença de ≈ 25% relativamente ao débito 

mássico introduzido pelos injectores, sendo esta diferença muito maior que para 

bolhas de 1, 0.8 e 0.6 mm.  Também neste caso  o vórtice inverte o sentido de 

rotação, dando-se essa inversão aos 132 s, voltando a dar-se a rotação em sentido 

horário aos 350 s. Novamente aos 549 s ocorre uma inversão no sentido de rotação, 

que se mantém até aos 2000 s.  
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4.3.6 Conclusões 

No interior do tanque de ozonização existem bolhas com diferentes diâmetros, 

logo, o comportamento real do sistema será uma mistura dos vários resultados 

apresentados nesta secção.  

Qualquer que seja a situação real, pode concluir-se que existe no interior da 

segunda câmara um vórtice que ocupa entre 10 e 60% do seu volume total. Esse 

vórtice parece estar localizado no lado esquerdo do tanque, rodando em sentido 

horário e fazendo com que exista um curto-circuito de água bruta junto à parede do 

lado direito. Apenas para bolhas muito pequenas (0.2 mm) a localização do vórtice 

muda de uma forma estável para o lado direito da câmara, passando este a rodar em 

sentido anti-horário e fazendo com que o curto circuito se desloque para o lado 

esquerdo da câmara. Quando isto acontece, o gás escapa-se rapidamente pela 

superfície livre, diminuindo a sua fracção volúmica no interior do tanque. Para 

diâmetros um pouco maiores (entre 1 e 0.6 mm) o vórtice muda temporariamente de 

localização, mas recupera a posição inicial.  

 

Relativamente à fracção volúmica de gás no interior da segunda câmara, 

verificou-se que existe uma distribuição muito heterogénea da mesma e observa-se 

que os jactos que saem dos injectores interagem entre si, fazendo com que haja uma 

má distribuição da corrente gasosa no interior da câmara. Apenas para bolhas 

pequenas (db ≤ 1 mm) existe gás a ir para a terceira câmara. As concentrações 

maiores de gás estão localizadas em média junto à parede do lado esquerdo e o gás 

sai pela superfície livre junto ao canto superior direito da câmara.  

 

Verificou-se que os resultados obtidos variam bastante com pequenas 

alterações nas condições operatórias,  fazendo com que a previsão do comportamento 

exacto do sistema se torne bastante difícil. Com base nas simulações aqui 

apresentadas poderá ficar-se com uma ideia acerca do seu comportamento médio, 

mas para tornar o modelo mais preciso, seria necessário aumentar a sua 

complexidade. Pensa-se que este sistema terá um comportamento caótico e que seja 

essa a causa da sensibilidade do modelo a alterações. 
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4.4 Trabalho de Campo: Descida a um dos Tanques de 

Ozonização 

 Durante o mês de Dezembro de 2004, o tanque sul da ETA de Lever foi 

drenado (processo que decorreu entre 13 e 16 de Dezembro) para que se pudesse 

visitar o seu interior. A descida ao tanque decorreu durante a tarde do dia 21 de 

Dezembro, tendo sido visitadas a 1ª, 2ª e 3ª câmaras do mesmo – Figura 4.17. 

 O objectivo desta visita de campo era o de observar as marcas deixadas nas 

paredes do tanque pelo escoamento da água no seu interior, de modo a averiguar se 

estavam de algum modo de acordo com o modelo hidrodinâmico de base exposto nas 

secções anteriores.  

 Apresentam-se a a seguir as conclusões a que se chegou durante a visita.  

 

NOTA: As figuras com as linhas de fluxo e com os mapas da fracção volúmica de gás 

e o esquema do tanque de ozonização tiveram que ser invertidos em torno do eixo 

vertical dos y para estarem de acordo com as fotos tiradas. 

 

 

 

Figura 4.17 – Esquema do tanque de ozonização 

 

 

 

1ª Câmara 2ª Câmara 3ª Câmara 
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4.4.1 Primeira Câmara 

Na primeira câmara, que serve para condicionar o escoamento da água, 

observaram-se apenas marcas da entrada do jacto de água nas paredes laterais 

(Figura 4.18 – Zonas B e C) e na parede oposta ao local de entrada no jacto (Figura 

4.18 – Zona A). As marcas são locais das paredes de cor mais clara, presumivelmente 

provocados pelo atrito da água com a superfície do betão.  

 

 

Figura 4.18 – Imagens da primeira câmara onde se podem ver as zonas mais claras que 

correspondem à entrada do jacto de água 
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A 

B 

4.4.2 Segunda Câmara 

Na segunda câmara estão localizadas as grelhas por onde entra no tanque a 

corrente de água super ozonizada. De acordo com o modelo hidrodinâmico de base, 

nesta câmara existe um vórtice de recirculação que se pensa ser rico em ozono –

Figura 4.16.  

 

No interior desta câmara, Figura 4.19, observou-se que em certos locais a 

parede de betão apresenta uma tonalidade muito clara (Zona B). Verificou-se que essa 

zona corresponde ao local em que, de acordo com o modelo hidrodinâmico, ocorre o 

contacto entre o vórtice de recirculação e a parede. Esta cor clara é devida à ausência 

de depósitos de material orgânico e inorgânico na parede (causadores da cor escura), 

pois o ozono é um oxidante forte e elimina-os.  

Nas zonas em que a água faz curto circuito em sentido descendente e não entra 

em contacto com o ozono (Zona A), observou-se que o betão apresenta uma 

tonalidade mais escura. Pensa-se que esta água, por ser rica em oxigénio (a água do 

rio vem praticamente saturada em O2), favoreça o crescimento de material na parede, 

principalmente orgânico, conferindo-lhe um tom escuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Imagens da segunda câmara em que as zonas claras são onde existe ozono 

B 

A 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

Capítulo 4 – Simulações CFD                                                                                                101 

Adicionalmente, observou-se que no canto superior da câmara localizado no 

lado oposto à entrada da água bruta (Zona A), existiam marcas de espuma 

presumivelmente causada pelo borbulhamento do gás a sair pela superfície da água. 

No modelo hidrodinâmico desenvolvido, o gás sai precisamente por essa zona da 

câmara, como se pode ver na Figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 –  Imagens da segunda câmara em que se pode ver marcas causadas por espuma 

 

4.4.3 Terceira Câmara 

A terceira câmara é onde se promove o tempo de contacto entre o ozono e a 

matéria oxidável existente na água. No seu interior, uma parte do ozono decompõe-se 

em oxigénio por reacção com a própria água.  

De acordo com o modelo hidrodinâmico de base, também nesta câmara existe 

um vórtice de recirculação. No entanto, pensa-se que neste caso o vórtice será rico 

em oxigénio e não em ozono, pois o ozono injectado na segunda câmara fica muito 

tempo retido no seio do vórtice, transformado-se em O2 (o tempo de semi-vida do 

ozono em água pura é de ≈7 min [15] ).  
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Figura 4.21 – Imagens da terceira câmara em que as zonas claras são onde existe ozono 

 

 

A parede desta câmara que de acordo com o modelo está em contacto com o 

vórtice rico em oxigénio, apresenta uma cor escura (Zona B). A que está em contacto 

com o jacto que faz curto circuito (rico em ozono) apresenta uma cor clara (Zona A). 

Nesta mesma parede, pode observar-se que a zona de impacto do jacto (parte inferior 

da zona A) apresenta um tom ainda mais claro que o restante.  

 

 

 

 

A 

A B 

B 

B 

A 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

Capítulo 4 – Simulações CFD                                                                                                103 

4.4.4 Quarta Câmara 

Durante o trabalho de campo aqui descrito, não se desceu à última câmara, 

mas como a parede de divisão entre a terceira e quarta câmaras não chega até ao 

tecto do tanque, foi possível visualizar o tecto da quarta câmara e regista-se a seguir o 

que foi observado. 

 

Verificou-se que na zona do tecto da quarta câmara em que está localizada a 

saída para o sistema de aspiração do gás dentro do tanque, a tinta se encontrava 

extremamente oxidada, como se pode ver pela Figura 4.22. Isto sugere que o gás que 

é aspirado neste ponto (e enviado para o sistema de destruição termo catalítico 

referido em 3.1.3), tem um poder oxidante muito elevado, revelando a presença de 

ozono nessa corrente gasosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Tecto da 4ª câmara na zona do sistema de aspiração de gás 

 

4.4.5 Conclusões 

A observação das marcas deixadas pelo escoamento no interior do tanque de 

ozonização foi extremamente útil para validar o modelo hidrodinâmico desenvolvido. 

Observaram-se marcas que levam a crer que efectivamente existem vórtices nas 

câmaras 2 e 3 do tanque, indicando que o modelo está qualitativamente correcto.  

 

 

 

 

 

 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

Capítulo 4 – Simulações CFD                                                                                                104 

4.5 Modelo Bifásico com Deflectores 

Como se viu nas secções anteriores, há fortes indícios de que no interior da 

segunda câmara dos tanques de ozonização da ETA de Lever existe um vórtice de 

recirculação que ocupa uma parte considerável do volume da mesma (10 a 60%). A 

presença deste vórtice tem implicações a nível dos custos de operação da unidade de 

ozonização, uma vez que diminui o volume disponível para transferência de massa e, 

consequentemente, o tempo de contacto entre o oxidante e a água bruta. Deste modo, 

seria desejável eliminar esse vórtice e para tal sugere-se o uso de deflectores que 

alterem o padrão de escoamento da água no interior da segunda câmara.  

Nesta secção irão ser apresentadas algumas das configurações de deflectores 

que foram estudadas. Estudaram-se 8 configurações diferentes mas seleccionaram-se 

as 4 mais relevantes para apresentar aqui. Relativamente às restantes configurações, 

no DVD em anexo encontram-se os seus ficheiros mpeg com a evolução das linhas de 

fluxo e do mapa de fracção volúmica de gás ao longo do tempo.  

 

Antes de apresentar as configurações dos deflectores, convém fazer a distinção 

entre duas situações possíveis de funcionamento da unidade de ozonização da ETA 

de Lever, que terão influência na escolha da configuração final dos deflectores. 

 

1. De acordo com o manual de funcionamento da ETA fornecido pela Wedeco [16] 

(empresa que projectou a unidade de ozonização), o gás que se escapa pela 

superfície livre dentro do tanque de ozonização contém o oxigénio que não foi 

transformado em ozono e cerca de 10 a 20% do ozono introduzido no sistema (ver 

3.1.3). Isto parece indicar que se espera que a transferência de massa do ozono 

para a água, na etapa em que se forma a corrente super ozonizada, varie entre 80 

e 90%. Neste cenário, o ozono que se introduz na segunda câmara será 

principalmente o que vem dissolvido na corrente de água super ozonizada, sendo 

pouco importante a contribuição do ozono que vem em fase gasosa. Se esta 

hipótese for verdadeira, será importante eliminar o vórtice de recirculação para se 

poder aumentar o tempo de contacto entre a água super ozonizada e a água bruta, 

mas será pouco importante promover um aumento do tempo de contacto do gás 

com a água bruta, uma vez que este terá pouco ozono para transferir. 

 

2. Por outro lado, se a transferência de massa do ozono para a água bruta, na etapa 

em que se forma a corrente de água super ozonizada, fôr mais baixa do que o 

descrito em [16], o gás que se introduz na segunda câmara através das grelhas é 
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ainda rico em ozono. Se assim fôr, o vórtice deverá ser eliminado  pelos motivos 

mencionados no parágrafo anterior e, adicionalmente, haverá interesse em 

aumentar o tempo de contacto entre o gás e a água bruta para que o ozono 

contido nesse gás possa transferir-se para a fase aquosa.  

Dentro desta lógica, irão apresentar-se configurações de deflectores que estão 

mais indicadas para a primeira (4.5.1 e 4.5.2) e para a segunda (4.5.3 e 4.5.4) 

situação. Para se ter a certeza de qual das duas hipóteses é verdadeira, seria 

necessário medir a concentração de ozono na atmosfera no interior do tanque de 

ozonização.  

Todas as simulações apresentadas nesta secção são para bolhas com 1 mm de 

diâmetro e foram feitas em estado transiente. A condição fronteira atribuída aos 

deflectores é wall e usaram-se grelhas computacionais com diferentes tamanhos, que 

são indicados ao longo do texto. 

 

 

4.5.1 Deflectores 1 

Na Figura 4.23 apresenta-se a configuração dos deflectores 1. A segunda câmara 

foi dividida em 4 canais de igual largura, os deflectores têm uma altura de 80 cm, 

excepto os que estão localizados abaixo das grelhas, que têm 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Configuração dos deflectores 1 
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Os deflectores inclinados no topo da câmara têm uma inclinação de 45º e os seus 

comprimentos foram calculados de modo a dividir o caudal de entrada em 4 partes 

iguais. Apresenta-se a seguir o cálculo efectuado. 
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                                          ( 4.7) 

 

em que Vx(y) é dado pela equação 4.5 e y1 é a coordenada no eixo dos y da ponta do 

deflector inclinado localizado mais à esquerda, y2 é a coordenada relativa ao deflector 

do meio e y3 é a coordenada relativa ao deflector da direita. É necessário dividir o 

caudal pela profundidade do tanque (5.75 m), pois a simulação é em 2D. 

 

Na Figura 4.24 pode ver-se a variação ao longo do tempo das linhas de fluxo e do 

mapa da fracção volúmica de gás dentro da segunda câmara para bolhas de 1mm 

com os deflectores 1.  

Verifica-se que o vórtice foi eliminado, estando as linhas de fluxo mais paralelas. Ainda 

se detecta a presença de vórtices no interior da câmara, mas não são vórtices estáveis 

pois formam-se e desfazem-se rapidamente, não provocando o aparecimento de 

zonas mortas e ajudando à mistura do fluido. Aconselha-se a visão do ficheiro stream-

1mm-unst-defl1.mpeg para melhor acompanhar esta discussão. A localização deste 

ficheiro no DVD em anexo está indicada mais à frente. 

 

Nesta configuração de deflectores, ao contrário do que se passou com outras 

configurações estudadas, não se verificou a inversão no sentido de rotação dentro da 

câmara, fazendo com que o curto-circuito se deslocasse para o seu lado esquerdo, 

como aconteceu para o caso sem deflectores (ver 4.3.4). Contudo, a grelha 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

Capítulo 4 – Simulações CFD                                                                                                107 

    120s               580 s               650 s              816 s               920 s                1470 s 

computacional usada nesta simulação tinha células de pequena dimensão (2.5 cm) e, 

com uma grelha equivalente a esta, na simulação para o caso sem deflectores, 

também não houve inversão no sentido de rotação do vórtice até 2000s. Como no 

caso sem deflectores se pensa que prolongando o tempo de simulação, a inversão da 

rotação acabara por ocorrer, neste caso seria conveniente prolongar a simulação para 

ter a certeza que a inversão não ocorre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Evolução ao longo do tempo das linhas de fluxo e dos mapas de fracção 

volúmica de gás na 2ª câmara para deflectores 1, db =1 mm, em estado transiente (0<α<2%) 

 

Relativamente ao mapa da fracção volúmica de gás, é notório o efeito de 

homogeneização que tiveram os deflectores. Agora já não existem zonas com baixa 

fracção volúmica de gás (cor verde-azulada) em certas zonas da câmara e zonas de 

elevada fracção volúmica de gás (cor amarela e vermelha) em outras. O tom dos 

mapas é muito mais homogéneo e indica que a fracção volúmica de gás em média é 

mais elevada, pois há mais tons amarelos e vermelhos que no caso sem deflectores.  

Contudo, os injectores continuam a interagir entre si, não estando as grelhas a 

distribuir o gás no interior da câmara de um modo uniforme. Para melhor entender este 

parágrafo aconselha-se a observação do ficheiro alfa-1mm-unst-defl1.mpeg, cuja 

localização se indica a seguir.  
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O ficheiro relativo às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\Deflectores\Deflectores1\stream-1mm-unst-defl1.mpeg 

O ficheiro relativo ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\Deflectores\ Deflectores1\alfa-1mm-unst-defl1.mpeg 

 

Estes deflectores, ao alinharem o escoamento, permitiram que houvesse um 

aumento no tempo de contacto entre a corrente de água super ozonizada e a água 

bruta que entra na segunda câmara, pois destruíram o vórtice que lá existia. 

Adicionalmente, ao aumentarem a fracção volúmica de gás média no interior do 

tanque, fizeram com que houvesse um maior tempo de contacto entre o gás 

introduzido pelos injectores e a água bruta, o que será vantajoso se o gás fôr rico em 

ozono. Existem, no entanto, outras configurações de deflectores que serão 

apresentadas mais à frente (4.5.3 e 4.5.4), que foram pensadas para aumentar de 

uma forma mais dramática o tempo de contacto entre o gás e a água bruta.  

Se se vier a determinar que o gás introduzido pelos injectores não é rico em 

ozono, será preferível optar por uma configuração como a apresentada aqui, pois é de 

implementação mais fácil e acarreta um menor custo de construção.  

 

4.5.2 Deflectores 2 

Na Figura 4.25 apresenta-se a configuração dos deflectores 2. A distância na 

vertical entre as várias placas é de 1.2 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Configuração dos deflectores 2 
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Nesta configuração de deflectores, uniram-se as placas que estavam localizadas 

acima e abaixo das grelhas de injecção, de modo a que os deflectores as 

atravessassem, para tentar evitar que houvesse interacção entre os vários jactos. 

Adicionalmente, retiraram-se as placas inclinadas no topo para permitir que o caudal 

em cada canal fosse determinado pela resistência do gás em cada um deles. Nesta 

simulação usou-se uma grelha de cálculo com células de 3.7 cm. 

 

Na Figura 4.26 apresenta-se a evolução com o tempo do débito mássico de gás 

que sai pela superfície livre e pela saída da segunda câmara. 

O débito mássico médio que sai pela superfície do tanque até 1350 s é 2.16x10-3 

kg/s e pela saída da segunda câmara é 1.36x10-3, somando um total de 3.52x10-3 kg/s, 

que representa uma diferença de ≈ 4% relativamente ao débito mássico de gás 

introduzido pelos injectores (3.65x10-3 kg/s – linha tracejada). Nota-se que a partir de 

≈1350 s o gás começa a sair todo pela superfície, não indo nenhum para a terceira 

câmara. Isto acontece quando se dá a inversão no sentido de rotação do fluido no 

interior da câmara, como se por ver pelas linhas de fluxo apresentadas na Figura 4.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e saída do tanque ao longo do 

tempo para os deflectores 2, db =1 mm, em estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

Na Figura 4.27 pode ver-se a variação ao longo do tempo das linhas de fluxo e do 

mapa da fracção volúmica de gás dentro da segunda câmara para bolhas de 1mm 

com os deflectores 2.  
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Mais uma vez, aconselha-se neste ponto da leitura a observar os ficheiros mpeg 

relativos a esta simulação que se encontram na localização abaixo indicada. 

O ficheiro relativo às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\Deflectores\ Deflectores2\stream-1mm-unst-defl2.mpeg 

O ficheiro relativo ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\Deflectores\ Deflectores2\alfa-1mm-unst-defl2.mpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Evolução ao longo do tempo das linhas de fluxo e dos mapas de fracção 

volúmica de gás na 2ª câmara para deflectores 2, db =1 mm, em estado transiente (0<α<2%) 

 

Por análise do ficheiro alfa-1mm-unst-defl2.mpeg e dos mapas de α apresentados 

na Figura 4.27, verifica-se que também com esta configuração há o efeito de 

homogeneização da fracção volúmica de gás dentro da câmara, não existindo zonas 

com valores baixos para α (tom verde-azulado) e zonas com valores elevados (tom 

amarelo e vermelho). Verifica-se também que os injectores deixam de interferir entre 

si, como era pretendido ao unir os deflectores através das grelhas de injecção. 

Até ≈870 s esta configuração de deflectores apresenta uma fracção volúmica de 

gás superior à que se encontrou para os deflectores 1 (apresenta mais tons preto e 

vermelho).  

Entre 870 e ≈1350 s, existe uma fase de transição em que as duas configurações 

de deflectores são mais ou menos equivalentes.  

     100 s            480 s               664 s           1145 s            1370 s           1735 s  
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A cerca de 1350 s, dá-se a inversão no sentido de rotação do fluido no interior da 

câmara, passando a ser em sentido anti-horário, com um curto circuito junto à parede 

do lado esquerdo. A partir deste momento, como se pode ver quer pelos mapas de α 

da Figura 4.27, quer pela curva de débito mássico de gás na superfície apresentada 

na Figura 4.26, a rotação em sentido anti-horário do vórtice promove a saída rápida do 

gás pela superfície livre, diminuindo drasticamente a sua fracção volúmica no interior 

do tanque.  

 

Por observação das linhas de fluxo no interior da segunda câmara, verifica-se que 

esta configuração de deflectores também conseguiu com sucesso destruir o vórtice de 

recirculação, pelo menos até ≈1350 s. A partir desse momento, como foi dito acima, 

inverte-se o sentido de rotação dentro da câmara e passa a haver um grande vórtice 

que ocupa o lado direito da mesma, obrigando a água a fazer um curto-circuito junto à 

parede esquerda. 

Se fosse possível de algum modo manter o sistema no estado inicial (até 870 s), 

esta configuração de deflectores seria equivalente à anterior em termos de 

alinhamento do fluxo, mas seria mais vantajosa em termos de aumento do tempo de 

contacto ente o gás e a água bruta. 

 

Este comportamento de inversão do sentido de rotação observou-se em diversas 

das configurações estudadas. Em todas elas se tinham unido os deflectores abaixo e 

acima das grelhas de injecção de modo a atravessá-las, mas, também em todas elas 

se usou uma grelha computacional com células maiores do que 2.5 cm. Nas 

configurações em que esta inversão não ocorreu, a grelha computacional tinha células 

com 2.5 cm de lado e não tinha os deflectores unidos através das grelhas de injecção. 

Assim sendo, neste momento não se pode saber com certeza se a inversão no sentido 

de rotação foi provocada pela união dos deflectores através das grelhas, ou pelo facto 

de se ter usado uma grelha de cálculo mais esparsa. 

Este comportamento indica-nos que o modelo que representa o sistema em estudo 

é bastante sensível a alterações, sendo necessário fazer estudos mais aprofundados 

antes de se poder decidir relativamente à melhor configuração de deflectores. 

 

4.5.3 Deflectores 3 

Na Figura 4.28 apresenta-se a configuração dos deflectores 3. As placas verticais 

no topo e no fundo do tanque são iguais às que existiam nos deflectores 2. As placas 

horizontais têm um comprimento de 80 cm e distam entre si 80 cm na horizontal. Na 
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vertical distam 1 m dos deflectores verticais no topo, 1.1 m entre si e 0.55m dos 

deflectores verticais do fundo. Nesta simulação usou-se uma uma grelha de cálculo 

com células de 3.7 cm. Esta configuração de deflectores, bem como a apresentada em 

4.5.4, tem como objectivo prioritário aumentar o tempo de contacto entre o gás e a 

corrente de água bruta, além de aumentar o tempo de contacto entre a água super 

ozonizada e a água bruta. Como foi dito no início deste capítulo, só haverá interesse 

em executar este tipo de configuração se se vier a determinar que o gás introduzido na 

segunda câmara através das grelhas é ainda muito rico em ozono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Configuração dos deflectores 3 

 

Na Figura 4.29 pode ver-se a variação ao longo do tempo das linhas de fluxo e do 

mapa da fracção volúmica de gás dentro da segunda câmara para bolhas de 1mm 

com os deflectores 3.  

 

Tal como anteriormente, aconselha-se neste ponto da leitura da tese a observação 

dos ficheiros mpeg relativos a esta simulação que se encontram na localização a 

seguir indicada. 

O ficheiro relativo às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\Deflectores\ Deflectores3\stream-1mm-unst-defl3.mpeg 

O ficheiro relativo ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\Deflectores\Deflectores3\alfa-1mm-unst-defl3.mpeg (Nota: a gama da 

escala mudou para 0 a 3%) 
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Por observação das linhas de fluxo no interior da segunda câmara, verifica-se que 

esta configuração de deflectores também conseguiu com sucesso destruir o vórtice de 

recirculação, tal como tinha acontecido com as configurações anteriores. Detecta-se a 

presença de vórtices no interior da câmara, mas não são estáveis, formando-se e 

desfazendo-se rapidamente. Com estes deflectores, conseguiu evitar-se a inversão no 

sentido de rotação do fluido, mesmo tendo usado uma grelha de cálculo mais esparsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Evolução ao longo do tempo das linhas de fluxo e dos mapas de fracção 

volúmica de gás na 2ª câmara para deflectores 3, db =1 mm, em estado transiente (0<α<3%) 

 

Por análise dos mapas de α, verifica-se que a fracção volúmica de gás com estes 

deflectores é muito superior à que se encontrou para os deflectores 1 pois apresenta 

muito mais tons preto e vermelho e a escala mudou para 0 a 3%. Deste modo, o 

tempo de contacto entre o gás e a água bruta aumenta, permitindo ao ozono existente 

no gás passar para a fase aquosa. 

 

O Fluent, além de resolver o campo de velocidades e pressões no domínio de 

cálculo, permite determinar as forças instantâneas exercidas nas várias zonas com a 

condição fronteira wall. Na fase de elaboração da grelha para esta simulação, todos os 

deflectores foram agrupados na mesma condição fronteira, pelo que o valor da força 

que se pode determinar com o Fluent é a força total exercida em todas as placas que 

       201 s              551 s               667 s               881 s             1071 s            1247 s  
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formam os deflectores, verticais e horizontais. A componente y dessa força total para 

um tempo de simulação de 2000 s é da ordem de - 3x103 N. Os deflectores horizontais 

têm uma área de 55.2 m2, por isso, a força média exercida por unidade de área de 

deflector horizontal é de ≈ 54 N/m2. Este valor é meramente indicativo e mostra que a 

força média exercida num deflector horizontal será da ordem de 250 N, contudo num 

desenvolvimento futuro deste trabalho, deverão ser determinadas as forças em cada 

uma das placas separadamente.  

Em comparação com os deflectores verticais, esta configuração terá desvantagens 

em termos mecânicos pois as forças que se exercem nas placas horizontais serão 

maiores do que as exercidas nas placas verticais dos deflectores 1 e 2.   

É preciso ter em conta que nestas simulações o tanque de ozonização se encontra 

já cheio de água e as forças são calculadas nessa situação. Contudo, na prática é 

necessário esvaziar com alguma frequência os tanques para operações de 

manutenção e na fase de enchimento as forças exercidas nas placas horizontais serão 

muito maiores que as aqui mencionadas. 

 

4.5.4 Deflectores 4 

Na Figura 4.30 apresenta-se a configuração dos deflectores 4. As placas verticais 

no topo e na base da câmara são idênticas às dos deflectores 2 e 3 e as placas 

horizontais foram alteradas de modo a tentar manter a mesma área de escoamento ao 

longo da câmara. Adicionalmente afastaram-se ligeiramente (10 cm) os deflectores da 

parede para evitar o aparecimento de zonas mortas. As placas horizontais maiores 

têm 70 cm e distam na horizontal 55 cm da parede, 40 cm entre si. As placas mais 

pequenas têm 50 cm, distam na horizontal 10 cm da parede, 60 cm entre si. Na 

vertical têm as mesmas distâncias que as placas dos deflectores 3. Nesta simulação 

usou-se uma uma grelha de cálculo com células de 3.7 cm.  

Esta configuração, tal como a anterior, também tem como objectivo prioritário 

aumentar o tempo de contacto entre o gás e a água bruta, aplicando-se aqui as 

considerações que a esse respeito foram feitas em 4.5.3. Na Figura 4.3.1 pode ver-se 

a variação ao longo do tempo das linhas de fluxo e do mapa da fracção volúmica de 

gás dentro da segunda câmara para bolhas de 1mm com os deflectores 1.  
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Figura 4.30 – Configuração dos deflectores 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 – Evolução ao longo do tempo das linhas de fluxo e dos mapas de fracção 

volúmica de gás na 2ª câmara para deflectores 4, db =1 mm, em estado transiente (0<α<5%) 

   200 s                630 s               800 s              1282 s             1514 s           1908 s  
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Tal como nos outros casos, aconselha-se a ponto a observação dos ficheiros 

mpeg relativos a esta simulação que se encontram na localização a seguir indicada. 

O ficheiro relativo às linhas de fluxo encontra-se em: 

 Animações\Deflectores\ Deflectores4\stream-1mm-unst-defl4.mpeg 

O ficheiro relativo ao mapa da fracção volúmica de gás encontra-se em: 

Animações\Deflectores\Deflectores4\alfa-1mm-unst-defl4.mpeg (Nota: a gama escala 

mudou para 0 a 5%) 

 

Por observação das linhas de fluxo no interior da segunda câmara, verifica-se que 

se conseguiu destruir o vórtice de recirculação, tal como tinha acontecido com os 

deflectores anteriores. Existem vórtices no interior da câmara, mas não são estáveis e 

por isso não provocam o aparecimento de zonas mortas, ajudando à mistura do fluido. 

Com estes deflectores, conseguiu evitar-se a inversão no sentido de rotação do fluido, 

mesmo tendo usado uma grelha mais esparsa, tal como tinha acontecido com os 

deflectores 3. 

 

Analisando os mapas de α, verifica-se que a fracção volúmica de gás com estes 

deflectores é elevada e muito superior à que se encontrou para os deflectores 1. Note-

se que a gama da escala da fracção volúmica de gás nos mapas de α passou a estar 

entre 0 e 5% para poder visualizar melhor o comportamento no gás dentro da câmara. 

Deste modo, o tempo de contacto entre o gás e a água bruta aumenta, permitindo ao 

ozono existente no gás passar para a fase aquosa. 

 

Esta configuração de deflectores apresenta resultados bastante semelhantes aos dos 

deflectores 3, sendo a diferença principal que ao manter a área de escoamento, evita-

se que haja mudanças de velocidade do fluido ao passar pelos vários níveis de 

deflectores horizontais. Observando os mapas de α da Figura 4.31 pode ainda 

verificar-se que neste caso o volume do tanque ocupado pelo gás é maior que para os 

deflectores 3, uma vez que vai até à ultima fila de deflectores horizontais.  

 

Neste caso, a componente y da força total exercida nas placas, verticais e 

horizontais, determinada como foi explicado na secção 4.5.3,  para um tempo de 2000 

s, é da ordem de - 4x103 N. Aqui, os deflectores horizontais têm uma  área de 83.4 m2, 

logo, a força por unidade de área de deflector horizontal é 48N/m2. Sendo assim, a 

força média exercida em cada placa horizontal varia entre ≈ 195 e 140 N. Observa-se 

que existe uma diminuição média de 35% relativamente aos deflectores 3, o que 
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poderá ter alguma implicação em termos da construção dos deflectores (o material 

poderá ser mais barato). As considerações que se fizeram em 4.5.3 em relação às 

forças exercidas nas placas durante o enchimento do tanque são também aqui válidas.  

 

4.5.5 Comparação Entre os Vários Deflectores: Exper iências de 

Tracer 

Nesta secção irá fazer-se uma comparação entre os resultados obtidos nas 

simulações sem deflectores e com os deflectores apresentados nas secções 

anteriores, com o intuito de avaliar a qualidade dos mesmos em termos do tempo de 

contacto entre o gás e a água bruta. Os deflectores 2 não entrarão nesta análise, uma 

vez que na simulação ocorreu a inversão no sentido de rotação do vórtice, fazendo 

com que todo o gás escapasse rapidamente pela superfície livre, como foi explicado 

em 4.5.2.  

Faz sentido fazer esta análise comparativa, pois há fortes suspeitas que o gás que 

entra na segunda câmara do tanque de ozonização é ainda bastante rico em ozono. 

Essas suspeitas baseiam-se na observação do grau de oxidação do tecto da quarta 

câmara do tanque feita durante o trabalho de campo e descrita em 4.4.4.  

A comparação baseia-se em experiências de tracer que se fizeram após o 

escoamento estar suficientemente desenvolvido e considerou-se que isso acontecia 

da partir de 2000s. 

 

O procedimento consistiu em introduzir uma nova fase na simulação denominada 

tracer, que tinha as mesmas características que o gás (material: oxigénio, Db: 1mm). 

Nas condições fronteira dos injectores “desligou-se” a entrada da fase gás (atribuindo-

lhe uma fracção volúmica nula) e “ligou-se” a fase tracer com os valores que tinham 

sido atribuídos anteriormente ao gás (Vx = 0, Vy = -0.0160 m/s e α = 0.44). Continuou-

se a simulação a partir de 2000 s, durante 750 s, monitorizando o débito mássico de 

tracer na superfície e na saída. Apresentam-se a seguir os resultados obtidos apenas 

para o débito mássico à superfície pois a quantidade de gás que sai por aí é sempre 

bastante superior (entre 2 e 5 vezes) ao que vai para a terceira câmara. 

 

As curvas apresentadas a seguir são curvas cumulativas do débito mássico de gás 

que sai pela superfície livre do tanque. O tempo foi reposto a zero no início da 

experiência de tracer, mas para o caso sem deflectores partiu-se de um tempo de 

simulação de 2014 s e para os deflectores 1, 3 e 4 partiu-se de um tempo de 2000 s. 
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Na Figura 4.32 pode ver-se a comparação entre as curvas de massa de tracer que 

sai pela superfície livre da câmara 2 para o caso sem deflectores e o caso com os 

deflectores 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Evolução da massa de tracer que sai pela superfície ao longo do tempo para o 

caso sem deflectores e com deflectores 1, db =1 mm, em estado transiente  

 

Para a situação sem deflectores, o gás sai ao fim de 60 s, no caso dos 

deflectores 1, verifica-se que há um atraso na saída do gás pela superfície saindo só 

ao fim de 85 s.  

Assim sendo, com a configuração dos deflectores 1, que não tinha como 

objectivo prioritário aumentar o tempo de contacto entre o gás e a água bruta, 

consegue-se um aumento de ≈ 40% relativamente ao caso sem deflectores.  

 

Na Figura 4.33 apresenta-se a comparação entre as curvas de massa de tracer 

que sai pela superfície para o caso sem deflectores e o caso com os deflectores 3. 

 

Verifica-se que para a configuração dos deflectores 3, que tinha como objectivo 

promover um maior contacto entre o gás e a água bruta, o atraso na saída de gás é 

maior do que no caso dos deflectores 1. O gás começa a sair ao fim de 173 s, o que 

representa um aumento no tempo de contacto de ≈ 190% relativamente à situação 

sem deflectores e de ≈ 105% em relação aos deflectores 1. 
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Figura 4.33 – Evolução da massa de tracer que sai pela superfície ao longo do tempo para o 

caso sem deflectores e com deflectores 3, db =1 mm, em estado transiente 

 

Na Figura 4.34 apresenta-se a comparação entre as curvas de massa de tracer 

que sai pela superfície para o caso sem deflectores e o caso com os deflectores 4. 

 

Verifica-se que para a configuração dos deflectores 4 o gás começa a sair ao fim 

de 80 s, o que representa um aumento no tempo de contacto de ≈ 35% relativamente 

à situação sem deflectores, sendo mais ou menos equivalente aos deflectores 1 e 

havendo uma diminuição de ≈ 55% em relação aos deflectores 3.  

 

Em termos de aumento do tempo de contacto, esta configuração de deflectores 

não apresentou melhorias em relação aos deflectores 3, apesar de apresentar 

vantagens em termos de diminuição na força exercida nas placas horizontais. Se se 

optar por este tipo de solução com deflectores horizontais, será necessário fazer uma 

optimização da configuração das placas.  
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Figura 4.34 – Evolução da massa de tracer que sai pela superfície ao longo do tempo para o 

caso sem deflectores e com deflectores 4, db =1 mm, em estado transiente 

 

Na Figura 4.35 apresenta-se a comparação entre as curvas cumulativas para o 

caso sem deflectores, para os deflectores 1, 3 e 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 – Evolução da massa de tracer que sai pela superfície ao longo do tempo para o 

caso sem deflectores e com deflectores 1, 3 e 4, db =1 mm, em estado transiente 
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Verifica-se que as curvas para todos os deflectores apresentam um declive maior 

que a curva sem deflectores, o que significa que com deflectores o gás sai mais 

depressa pela superfície livre. Isto acontece pois com os deflectores presentes deixa 

de existir o vórtice de recirculação, logo, o gás não fica “preso” no seu interior, 

conseguindo sair mais facilmente. Isto poderá parecer uma desvantagem, mas não é, 

porque, na situação sem deflectores, quando o gás fica retido muito tempo dentro do 

vórtice está a ser desperdiçado a oxidar água situada numa zona morta do reactor que 

não segue para o resto do processo. A água que efectivamente vai para as etapas 

seguintes de tratamento, que é a que existe no curto-circuito, tem um tempo de 

contacto muito curto com o oxidante. A presença de deflectores elimina o vórtice e por 

isso facilita a chegada do gás à superfície, contudo, durante o seu percurso 

ascendente, o gás contacta com um volume muito maior de água, não sendo 

desperdiçado no vórtice.  

 

4.5.6 Conclusões 

Verificou-se que a introdução de deflectores no interior da segunda câmara do 

tanque de ozonização da ETA de Lever conseguiu cumprir o objectivo de destruir o 

vórtice de recirculação presente no seu interior, fazendo com que todo o volume da 

câmara estivesse disponível para promover o contacto entre a água bruta e a água 

super ozonizada que é introduzida através das grelhas.  

A presença dos deflectores também conseguiu aumentar a fracção volúmica de 

gás no interior da câmara e, consequentemente, aumentar o tempo de contacto entre 

a água bruta e o gás introduzido pelos injectores. As experiências de tracer mostraram 

que com as configurações de deflectores estudadas esse aumento varia entre 35 e 

190%.  

Estudaram-se duas tipologias de deflectores: deflectores verticais de construção 

mais simples e deflectores horizontais. Estes últimos privilegiam  o aumento do tempo 

de contacto entre o gás e a água bruta, mas têm problemas mecânicos a eles 

associados, especialmente durante a fase de enchimento do tanque. Só fará sentido 

optar pela segunda tipologia se se verificar que a concentração de ozono no gás 

introduzido pelas grelhas é elevada.  

 

Em algumas das configurações de deflectores verticais estudadas, verificou-se que 

ocorria um fenómeno indesejado de inversão no sentido de rotação do fluido no 

interior da câmara. Quando isto acontece, todo o gás sai rapidamente pela superfície 

livre da água, diminuindo a sua fracção volúmica no interior do tanque. 
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Em todas as configurações em que isto não aconteceu (p. ex. deflectores 1), usou-

se uma grelha de cálculo apertada (2.5 cm). Em todas as configurações em que se 

deu essa inversão (p. ex. deflectores 5) a grelha computacional usada era mais 

esparsa, mas também se uniram os deflectores abaixo e acima das grelhas de 

injecção de modo a atravessá-la. Deste modo, não se pode saber se a inversão da 

rotação é causada pela união dos deflectores ou pelo uso de uma grelha esparsa. 

Será necessário testá-lo.    
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5. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

Os resultados obtidos no balanço material apresentados no Capítulo 3.2, 

mostram que existe uma quantidade considerável de gás a ser introduzido pelas 

grelhas na segunda câmara do tanque de ozonização, que depende das condições 

operatórias do sistema do modo descrito em 3.2. A maior contribuição para a 

existência de gás nas grelhas é do oxigénio (31.2 kg/hr), sendo a do azoto muito 

menor (1.67 kg/hr) e a do ozono inexistente (0 kg/hr). Nas condições operatórias 

simuladas no Capítulo 4 essa fracção volúmica de gás é 44%. 

 

Concluiu-se, no Capítulo 3.3, que a velocidade em todos os orifícios das grelhas 

de injecção é igual e, para as condições operatórias usadas para a simulação do 

Capítulo 4 vale ≈ 2.92 m/s. A esta velocidade corresponde um caudal total nas duas 

grelhas de 0.0367 m3/s. Deste modo, nas simulações feitas em CFD não foi 

necessário introduzir um perfil de velocidade nas condições fronteira, considerando-se 

que a velocidade é igual em todos os orifícios. 

 

As simulações CFD mostraram que existe no interior da segunda câmara um 

vórtice que ocupa entre 10 e 60% do seu volume total. Esse vórtice parece estar 

localizado no lado esquerdo do tanque, rodando em sentido horário e fazendo com 

que exista um curto-circuito de água bruta junto à parede do lado direito. Apenas para 

bolhas muito pequenas (0.2 mm) a localização do vórtice muda de uma forma estável 

para o lado direito da câmara, passando este a rodar em sentido anti-horário e 

fazendo com que o curto circuito se desloque para o lado esquerdo da câmara. 

Quando isto acontece, o gás escapa-se rapidamente pela superfície livre, diminuindo a 

sua fracção volúmica no interior do tanque. Para diâmetros um pouco maiores (entre 1 

e 0.6 mm) o vórtice muda temporariamente de localização, mas recupera a posição 

inicial.  

 

Relativamente à fracção de gás no interior da segunda câmara, verificou-se 

que existe uma distribuição muito heterogénea da fracção volúmica de gás e observa-

se que os jactos que saem dos injectores interagem entre si, fazendo com que haja 

uma má distribuição da corrente gasosa no interior da câmara. Apenas para bolhas 

pequenas (Db ≤ 1 mm) existe gás a ir para a terceira câmara. As concentrações 

maiores de gás estão localizadas em média junto à parede do lado esquerdo e o gás 

sai pela superfície livre junto ao canto superior direito da câmara.  
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As marcas deixadas pelo escoamento no interior do tanque de ozonização 

observadas durante o trabalho de campo descrito em 4.4 confirmaram que o modelo 

hidrodinâmico desenvolvido representa bem a realidade física do processo.  

 

Verificou-se que a introdução de deflectores no interior da segunda câmara do 

tanque de ozonização da ETA de Lever conseguiu cumprir o objectivo de destruir o 

vórtice de recirculação presente no seu interior, fazendo com que todo o volume da 

câmara estivesse disponível para promover o contacto entre a água bruta e a água 

super ozonizada que é introduzida através das grelhas.  

 

A presença dos deflectores também conseguiu aumentar a fracção volúmica de 

gás no interior da câmara e, consequentemente, aumentar o tempo de contacto entre 

a água bruta e o gás introduzido pelos injectores. As experiências de tracer mostraram 

que com as configurações de deflectores estudadas esse aumento varia entre 35 e 

190%.  

Estudaram-se duas tipologias de deflectores: deflectores verticais de construção 

mais simples e deflectores horizontais. Estes últimos privilegiam  o aumento do tempo 

de contacto entre o gás e a água bruta, mas têm problemas mecânicos a eles 

associados, especialmente durante a fase de enchimento do tanque. Só fará sentido 

optar pela segunda tipologia se se verificar que a concentração de ozono no gás 

introduzido pelas grelhas é elevada.  

 

Em algumas das configurações de deflectores verticais estudadas, verificou-se que 

ocorria um fenómeno indesejado de inversão no sentido de rotação do fluido no 

interior da câmara. Quando isto acontece, todo o gás sai rapidamente pela superfície 

livre da água, diminuindo a sua fracção volúmica no interior do tanque. 

 

No decorrer deste trabalho constatou-se que os resultados obtidos variam 

bastante com pequenas alterações, nomeadamente no tamanho das grelhas, fazendo 

com que a previsão do comportamento exacto do sistema se torne bastante difícil. 

Com base nas simulações aqui apresentadas poderá ficar-se com uma ideia acerca do 

seu comportamento médio, mas para tornar o modelo mais preciso, seria necessário 

aumentar a sua complexidade. Pensa-se que este sistema terá um comportamento 

caótico e que seja essa a causa da sensibilidade do modelo a alterações. 
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Como desenvolvimentos futuros sugere-se o seguinte: 

 

• Fazer simulações em 3D para ver se existem aspectos do escoamento que não 

foram revelados nas simulações 2D 

 

•  Introduzir uma distribuição de diâmetros de bolha nos injectores para 

contabilizar o facto de no interior do tanque existirem bolhas com diâmetros 

diferentes 

 

•  Introduzir o efeito da expansão do gás causada pela variação de pressão 

hidrostática, pois no trabalho aqui apresentado considerou-se que o diâmetro das 

bolhas se mantém constante em toda a câmara e na realidade não é isso que 

acontece 

 

•  Introduzir uma superfície livre “verdadeira” que leve em conta as variações de 

nível, pois a superfície livre que se usou aqui não o faz. 

 

•  Ter em conta que a dinâmica do sistema é lenta e deixar a simulação relativa 

à configuração final de deflectores atingir um tempo equivalente a ≈3 horas 

 

•  Introduzir a reacção química no modelo 
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7. Anexos 

7.1 Relativo ao Capítulo 3 

7.1.1 Cálculos Complementares do Balanço material 

 

� Cálculo da fracção mássica de ozono no gás de saída  dos geradores: 

3
3

( )
(O )

(Gás)

m O
x

m
=                                                                                                                  ( 7.1) 

 

em que, para o exemplo apresentado na imagem do quadro sinóptico – Figura 3.8, 

3(O ) 100 gm =  

(Gás)
PVM

m
RT

=                                                                                                                    ( 7.2) 

 

Mas M depende da composição do gás, ou seja : 

3 2 248 (O ) 32 (O ) 28 (N )M x x x= ⋅ + ⋅ + ⋅                                                                          ( 7.3) 

 

Substituindo M dado pela equação 7.3 na equação 7.1 resulta: 

3
3 2 2(48 (O ) 32 (O ) 28 (N )) 1 10

(Gás)
PV x x x

m
RT

−⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ×
=                                      ( 7.4) 

 

Finalmente, substituindo m� (Gás) na equação 7.1, temos: 

3

3 3
3 2 2

100 10
(O )

(48 (O ) 32 (O ) 28 (N )) 1 10
x

PV x x x

RT

−

−
×=

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ×
                                      ( 7.5) 

 

Adicionalmente sabe-se que a soma das fracções mássicas é igual a 1: 

3 2 2(O ) (O ) (N ) 1x x x+ + =                                                                                               ( 7.6) 

 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

7. Anexos                                                                                                                                      129 

No sistema de equações 7.5 e 7.6 há 2 equações e 3 incógnitas 

( 3 2 2(O ), (O ), (N )x x x ), pelo que é necessário recorrer a outras relações entre as 

incógnitas para resolver o sistema.  

 

 

 

Assim sendo, a partir da definição de fracção mássica de O2, pode escrever-se que: 

2
2

2 3 2

(O )
(O )

(O ) (O ) (N )

m
x

m m m
=

+ +
�

� � �
                                                                                ( 7.7) 

 

 

e da definição de fracção mássica de N2 resulta: 

2
2

2 3 2

(N )
(N )

(O ) (O ) (N )

m
x

m m m
=

+ +
�

� � �
                                                                                ( 7.8) 

 

 

 Adicionalmente, sabe-se que a fracção mássica de N2 no gás que entra nos 

geradores é 4,2% e o débito mássico total que entra nos geradores é dado pelo 

quociente entre o débito mássico de ozono produzido e a sua respectiva fracção 

mássica. Logo temos que: 

3
2

3

(O )
(N ) 0,042

(O )

m
m

x
= ⋅

�
�                                                                                                    ( 7.9) 

 

 Deste modo, temos já 5 equações (7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9) e 5 incógnitas 

( 3 2 2 2 3( ), ( ), ( ), ( ), ( )x O x O x N m O m O� � ) e o sistema já se pode resolver. Adicionalmente, 

há que considerar uma outra restrição a aplicar ao sistema, para estar de acordo com 

o resto do balanço material. Essa restrição é a seguinte: 

3
2 3 2

3

(O )
(O ) (O ) (N )

(O )

m
m m m

x
+ + =

�
� � �                                                                                 ( 7.10) 

 

 

 Resolvendo este sistema de equações no Excel, recorrendo à ferramenta 

Solver, é possível determinar a fracção mássica de O3 no gás de saída dos geradores.  
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 Por causa do cálculo deste parâmetro (x(O3)) envolver o uso do Solver, existe 

uma macro na folha Excel sob a forma de um botão, que é necessário executar para 

correr o Solver, sempre que se muda o caudal de água bruta, a concentração de 

ozono à saída do gerador e a taxa de tratamento. 

 

� Cálculo da fracção molar de ozono no gás: 

 

3(O )

(Gás)

n
y

n
=                                                                                                                          ( 7.11) 

 

em que: 

3
3

(O )
(O )

48

m
n =

�
                                                                                                                  ( 7.12) 

 

(Gás)
PV

n
RT

=                                                                                                                      ( 7.13) 

 

Substituindo em (7.11): 

3(O )

48

m

y
PV

RT

=

�

                                                                                                                         ( 7.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

7. Anexos                                                                                                                                      131 

7.1.2 Código Usado para Resolver o Sistema Relativo  ao Cálculo 

das Velocidades nos Injectores 

 
Option Explicit 

Public  k1 As Double , k2 As Double , k3 As 

Double , k4 As Double , alfa As Double , Q1 

As Double  

Public  da2 As Double , db2 As Double , dc2 

As Double , v_ast As Double , pfuros As 

Double  

Public  dd2 As Double , de2 As Double , df2 

As Double , v_zero As Double , A2 As 

Double , A1 As Double  

Function  f_A2_A1(A2, A1) 

 

f_A2_A1 = (0.5245 * (A2 / A1) ^ 4 - 

0.5556 * (A2 / A1) ^ 3 - 0.0484 * (A2 / 

A1) ^ 2 - 0.4223 * (A2 / A1) + 0.501) / 

9.81 

 

End Function 

Sub teste_newton_n() 

Dim i As Integer , n As Integer  

Dim x() As Double , f() As Double  

Dim es As Double , fs As Double  

Dim itmax As Double , it As Long , aviso 

As Integer  

 

'uso pfuros como pressao de normalizacao 

e v*=Q1/(nºf*Af) como velocidade de 

normalizacao 

'k1 => perdas no furo; k2 => perdas na 

tubagem 

'v_zero é o caudal Q1 /5*4 a dividir 

pela área do tubo 

 

k1 = 1 / 9.81 

k2 = 0.2 / 9.81 

k3 = 1 / 9.81 

k4 = 0.2 / 9.81 

     

v_ast = Cells(1, 7).Value 

pfuros = Cells(1, 10).Value 

Q1 = Cells(1, 13).Value 

alfa = v_ast ^ 2 * 1000 / (2 * pfuros) 

v_zero = (4 * ((Q1 / 3600) / 5 * 5) / 

(3.14159265358979 * 0.075 ^ 2)) / v_ast 

     

da2 = 6.25 

'para i=7 da2=4 

db2 = 1 

dc2 = 6.25 

'para i=5 dc2=4 

dd2 = 56.3 

de2 = 6.25 

df2 = 56.3 

 

n = 70 

ReDim x(1 To n), f(1 To n) 

     

'vel 

For i = 1 To 40 

 x(i) = 1 

Next 

'pressao  

For i = 41 To 60 

 x(i) = 1 

Next 

 

x(61) = 1 

 

'pressao  

 

For i = 62 To 65 

 x(i) = 1 

Next 

x(66) = v_zero 

 

'vel 

For i = 67 To 70 

 x(i) = 1 

Next 

es = 0.0000000001 

fs = 0.0000000001 

itmax = 10000 

 

' resolver 

Call Newton_n(n, x, es, fs, itmax, it, 

aviso) 

 

' verificar se a solução foi obtida e 

escrever 

If aviso = 0 Then  

 Cells(1, 1) = "Solução:"  

Else  
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 Cells(1, 1) = "Matriz do 

Jacobiano Singular para:"  

End If  

 

Call sistema(n, x, f) 

Cells(1, 2) = "x"  

Cells(1, 3) = "f"  

 

For i = 1 To n  

 Cells(i + 1, 1) = i  

 Cells(i + 1, 2) = x(i)  

 Cells(i + 1, 3) = f(i)  

Next  

 

Cells(1, 4) = " número de iteracções = "  

Cells(1, 5) = it  

End Sub 

 

Sub sistema(nn, x, f)  

    Dim i As Integer, j As 

Integer, kv As Integer, kp As Integer 

    Dim i2 As Integer, j2 As 

Integer, kp2 As Integer, kv2 As Integer 

    Dim n As Integer 

     

     

    n = 0 

     

    For j = 1 To 5 

        For i = 1 To 7 Step 2 

            kv = i + (j - 1) * 8 

            kp = Int(kv / 2) + 41 

             

            n = n + 1 

            If i = 7 Then 

            A2 = db2 

            A1 = 4 

             

            Else 

            A2 = db2 

            A1 = da2 

            End If 

             

            f(n) = x(kp) + alfa * 

x(kv) ^ 2 - 1 - alfa * x(kv + 1) ^ 2 - 

k1 * alfa * x(kv) ^ 2 - f_A2_A1(A2, A1) 

* alfa * x(kv + 1) ^ 2 

             

            n = n + 1 

                If i = 7 Then 

                    da2 = 4 

                    f(n) = da2 * 

x(kv) - db2 * x(kv + 1) 

                    da2 = 6.25 

                Else 

                    If i = 5 Then 

                    A2 = 1 

                    A1 = 4 

                    f(n) = x(kp) 

+ alfa * x(kv) ^ 2 - x(kp + 1) - alfa * 

x(kv + 2) ^ 2 - k2 * alfa * x(kv) ^ 2 - 

f_A2_A1(A2, A1) * alfa * x(kv + 2) ^ 2 

                    Else 

                    f(n) = x(kp) 

+ alfa * x(kv) ^ 2 - x(kp + 1) - alfa * 

x(kv + 2) ^ 2 - k2 * alfa * x(kv) ^ 2 

                    End If 

                 

                n = n + 1 

                    If i = 5 Then 

                       dc2 = 4 

                       f(n) = da2 

* x(kv) - db2 * x(kv + 1) - dc2 * x(kv + 

2) 

                       dc2 = 6.25 

                    Else 

                       f(n) = da2 

* x(kv) - db2 * x(kv + 1) - dc2 * x(kv + 

2) 

                    End If 

                End If 

 

        Next 

   Next 

   '------------------------- 

    i2 = 0 

   For j2 = 0 To 3 

        kp = 61 + j2 

        kv = 66 + j2 

        kp2 = kp * 4 - 203 

        kv2 = kv * 8 - 527 

                         

        n = n + 1 

        If j2 = 3 Then 

        A2 = de2 

        A1 = 36 

        Else 

        A2 = de2 

        A1 = dd2 

        End If 

        f(n) = x(kp) + alfa * 

x(kv) ^ 2 - x(kp2) - alfa * x(kv2) ^ 2 - 
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k3 * alfa * x(kv) ^ 2 - f_A2_A1(A2, A1) 

* alfa * x(kv2) ^ 2 

             

        n = n + 1 

        If j2 = 2 Then 

        A2 = 36 

        A1 = 56.3 

        f(n) = x(kp) + alfa * 

x(kv) ^ 2 - x(kp + 1) - alfa * x(kv + 1) 

^ 2 - k4 * alfa * x(kv) ^ 2 - 

f_A2_A1(A2, A1) * alfa * x(kv + 1) ^ 2 

        Else 

        f(n) = x(kp) + alfa * 

x(kv) ^ 2 - x(kp + 1) - alfa * x(kv + 1) 

^ 2 - k4 * alfa * x(kv) ^ 2 

        End If 

             

        n = n + 1 

        If j2 = 2 Then 

        df2 = 36 

        f(n) = dd2 * x(kv) - 2 * 

de2 * x(kv2) - df2 * x(kv + 1) 

        df2 = 56.3 

         

        Else 

            If j2 = 3 Then 

            dd2 = 36 

            df2 = 36 

            f(n) = dd2 * x(kv) - 

2 * de2 * x(kv2) - df2 * x(kv + 1) 

            dd2 = 56.3 

            df2 = 56.3 

            Else 

            f(n) = dd2 * x(kv) - 

2 * de2 * x(kv2) - df2 * x(kv + 1) 

            End If 

        End If 

         

   Next 

    '----------------------------

--------------- 

    n = n + 1 

    f(n) = 36 * x(70) - 2 * de2 * 

x(33) 

    'f(n) = dd2 * x(66) - 2 * de2 

* x(1) - 2 * de2 * x(9) - 2 * de2 * 

x(17) - 2 * de2 * x(25) - 2 * de2 * 

x(33) 

      

    n = n + 1 

    A2 = 6.25 

    A1 = 36 

    f(n) = x(65) + alfa * x(70) ^ 

2 - x(57) - alfa * x(33) ^ 2 - k3 * alfa 

* x(70) ^ 2 - f_A2_A1(A2, A1) * alfa * 

x(33) ^ 2 

     

    n = n + 1 

    f(n) = x(66) - v_zero 

      

     

End Sub 

 

 

Sub jacobiano(nn, x, df) 

    Dim i As Integer, j As 

Integer, kv As Integer, kp As Integer 

    Dim i2 As Integer, j2 As 

Integer, kp2 As Integer, kv2 As Integer 

    Dim i3 As Integer, j3 As 

Integer 

    Dim n As Integer 

     

 

    n = 0 

 

    For j3 = 1 To 70 

        For i3 = 1 To 70 

            df(i3, j3) = 0 

        Next 

    Next 

     

    For j = 1 To 5 

        For i = 1 To 7 Step 2 

            kv = i + (j - 1) * 8 

            kp = Int(kv / 2) + 41 

             

            n = n + 1 

            If i = 7 Then 

            A2 = db2 

            A1 = 4 

             

            Else 

            A2 = db2 

            A1 = da2 

            End If 

             

            df(n, kp) = 1 

            df(n, kv) = 2 * alfa 

* x(kv) - 2 * k1 * alfa * x(kv) 
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            df(n, kv + 1) = -2 * 

alfa * x(kv + 1) - 2 * f_A2_A1(A2, A1) * 

alfa * x(kv + 1) 

             

            n = n + 1 

                If i = 7 Then 

                da2 = 4 

                    df(n, kv) = 

da2 

                    df(n, kv + 1) 

= -db2 

                da2 = 6.25 

                Else 

                    If i = 5 Then 

                    A2 = 1 

                    A1 = 4 

                    df(n, kp) = 1 

                    df(n, kp + 1) 

= -1 

                    df(n, kv) = 2 

* alfa * x(kv) - 2 * k2 * alfa * x(kv) 

                    df(n, kv + 2) 

= -2 * alfa * x(kv + 2) - 2 * 

f_A2_A1(A2, A1) * alfa * x(kv + 2) 

                    Else 

                    df(n, kp) = 1 

                    df(n, kp + 1) 

= -1 

                    df(n, kv) = 2 

* alfa * x(kv) - 2 * k2 * alfa * x(kv) 

                    df(n, kv + 2) 

= -2 * alfa * x(kv + 2) 

                    End If 

                 

                n = n + 1 

                    If i = 5 Then 

                    dc2 = 4 

                       df(n, kv) 

= da2 

                       df(n, kv + 

1) = -db2 

                       df(n, kv + 

2) = -dc2 

                    dc2 = 6.25 

                    Else 

                       df(n, kv) 

= da2 

                       df(n, kv + 

1) = -db2 

                       df(n, kv + 

2) = -dc2 

                    End If 

                 

                End If 

 

        Next 

    Next 

         

'------------------------- 

    i2 = 0 

   For j2 = 0 To 3 

        kp = 61 + j2 

        kv = 66 + j2 

        kp2 = kp * 4 - 203 

        kv2 = kv * 8 - 527 

         

        n = n + 1 

        A2 = de2 

        A1 = dd2 

             

            df(n, kp) = 1 

            df(n, kv) = 2 * alfa 

* x(kv) - 2 * k3 * alfa * x(kv) 

            df(n, kp2) = -1 

            df(n, kv2) = -2 * 

alfa * x(kv2) - 2 * f_A2_A1(A2, A1) * 

alfa * x(kv2) 

             

            n = n + 1 

            If j2 = 2 Then 

            A2 = 36 

            A1 = 56.3 

            df(n, kp) = 1 

            df(n, kv) = 2 * alfa 

* x(kv) - 2 * k4 * alfa * x(kv) 

            df(n, kp + 1) = -1 

            df(n, kv + 1) = -2 * 

alfa * x(kv + 1) - 2 * f_A2_A1(A2, A1) * 

alfa * x(kv + 1) 

            Else 

            df(n, kp) = 1 

            df(n, kv) = 2 * alfa 

* x(kv) - 2 * k4 * alfa * x(kv) 

            df(n, kp + 1) = -1 

            df(n, kv + 1) = -2 * 

alfa * x(kv + 1) 

            End If 

             

            n = n + 1 

            If j2 = 2 Then 

            df2 = 36 

            df(n, kv) = dd2 



Estudo da Hidrodinâmica do Processo de Ozonização da ETA de Lever 

7. Anexos                                                                                                                                      135 

            df(n, kv2) = -2 * de2 

            df(n, kv + 1) = -df2 

            df2 = 56.3 

             

            Else 

                If j2 = 3 Then 

                dd2 = 36 

                df2 = 36 

                df(n, kv) = dd2 

                df(n, kv2) = -2 * 

de2 

                df(n, kv + 1) = -

df2 

                dd2 = 56.3 

                df2 = 56.3 

                Else 

                df(n, kv) = dd2 

                df(n, kv2) = -2 * 

de2 

                df(n, kv + 1) = -

df2 

                End If 

           End If 

             

   Next 

'--------------------------------

-------- 

    n = n + 1 

     

    df(n, 70) = 36 

    df(n, 33) = -2 * de2 

   'df(n, 66) = dd2 

   'df(n, 1) = -2 * de2 

   'df(n, 9) = -2 * de2 

   'df(n, 17) = -2 * de2 

   'df(n, 25) = -2 * de2 

   'df(n, 33) = -2 * de2 

      

    n = n + 1 

    A2 = 6.25 

    A1 = 16 

    df(n, 65) = 1 

    df(n, 70) = 2 * alfa * x(70) 

- 2 * k3 * alfa * x(70) 

    df(n, 57) = -1 

    df(n, 33) = -2 * alfa * x(33) 

- 2 * f_A2_A1(A2, A1) * alfa * x(33) 

     

    n = n + 1 

    df(n, 66) = 1 

 

      

End Sub 
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7.2 Relativos ao Capítulo 4 

7.2.1 Código das UDFs Usadas nas Condições Fronteir a 

� Perfil de Velocidade 

 
/************************************************** ***********************/ 

/* udfexample.c */ 

/* UDF for specifying a steady-state velocity profi le boundary condition */ 

/************************************************** ***********************/ 

#include "udf.h" 

DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, index) 

{ 

real x[ND_ND]; /* this will hold the position vecto r */ 

real y; 

face_t f; 

begin_f_loop(f, thread) 

{ 

F_CENTROID(x,f,thread); 

y = x[1]; 

F_PROFILE(f, thread, index) = 1.0550*y - y*y*0.9591 /2.; 

} 

end_f_loop(f, thread) 

} 

 

� Superfície Livre 

 
#include "udf.h" 

#include "prop.h" 

#include "sg_mphase.h"  

 

/*================================================= ========================*/ 

/*   DEGASSING BOUNDARY CONDITION FOR 2d     */ 

/*================================================= ========================*/ 

 

 /************************************************* **********************/ 

 /* Set the air face velocities (x and y) on the fr ee surface  */ 

 /*   equal to     */ 

 /* the air cell velocities( x and y)  in the adjac ent cell */ 

 /*   => Air exits the domain    */ 

 /************************************************* **********************/ 

 

DEFINE_PROFILE(vel_air_x, tf_sec, i) 

{ 
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  Thread *tf_mix=THREAD_SUPER_THREAD(tf_sec); 

  Thread *tc_sec=THREAD_SUB_THREAD(THREAD_T0(tf_mix ),1); 

  face_t f; 

 

  begin_f_loop(f, tf_sec) 

    { 

    F_PROFILE(f, tf_sec, i)=C_U(F_C0(f,tf_mix),tc_s ec); 

    } 

  end_f_loop(f, tf_sec) 

} 

 

DEFINE_PROFILE(vel_air_y, tf_sec, i) 

{ 

  Thread *tf_mix=THREAD_SUPER_THREAD(tf_sec); 

  Thread *tc_sec=THREAD_SUB_THREAD(THREAD_T0(tf_mix ),1); 

  face_t f; 

 

  begin_f_loop(f, tf_sec) 

    { 

    F_PROFILE(f, tf_sec, i)=C_V(F_C0(f,tf_mix),tc_s ec); 

    } 

  end_f_loop(f, tf_sec) 

} 

 

 /************************************************* **********************/ 

 /* Set the water x velocity on the free surface  * / 

 /*   equals to     */ 

 /* the water x velocity in the adjacent cell   */ 

 /*  => slip BC on the x water velocity   */ 

 /* In the BC panel in fluent, water y velocity is set to 0 */ 

 /*  => No water exits the domain    */ 

 /************************************************* **********************/ 

 

DEFINE_PROFILE(vel_water_x, tf_prim, i) 

{ 

  Thread *tf_mix=THREAD_SUPER_THREAD(tf_prim); 

  Thread *tc_prim=THREAD_SUB_THREAD(THREAD_T0(tf_mi x),0); 

  face_t f; 

 

  begin_f_loop(f, tf_prim) 

    { 

    F_PROFILE(f, tf_prim, i)=C_U(F_C0(f,tf_mix),tc_ prim); 

    } 

  end_f_loop(f, tf_prim) 

} 
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 /************************************************* **********************/ 

 /*   Set the air volume fraction on the free surfa ce  */ 

 /*    equals to    */ 

 /*  the air volume fraction in the adjacent cell   */ 

 /************************************************* **********************/ 

 

DEFINE_PROFILE(vof_air, tf_sec, i) 

{ 

  Thread *tf_mix=THREAD_SUPER_THREAD(tf_sec); 

  Thread *tc_sec=THREAD_SUB_THREAD(THREAD_T0(tf_mix ),1); 

  face_t f; 

 

  begin_f_loop(f, tf_sec) 

    { 

    F_PROFILE(f, tf_sec, i)=C_VOF(F_C0(f,tf_mix),tc _sec); 

    } 

  end_f_loop(f, tf_sec) 

} 

 

7.2.2 Linhas de Fluxo e Mapas de αααα para  db = 4 e 3 mm 

Na Figura 7.1 podem ver-se as linhas de fluxo e na Figura 7.2 o mapa da fracção 

volúmica de gás dentro da segunda câmara para bolhas com 4 mm de diâmetro, em 

estado estacionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Linhas de fluxo na 2ª câmara para db =4 mm em estado estacionário 
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Figura 7.2 – Mapa da fracção volúmica de gás na 2ª câmara para db =4 mm em estado 

estacionário 

Na Figura 7.3 podem ver-se as linhas de fluxo e na Figura 7.4 o mapa da fracção 

volúmica de gás dentro da segunda câmara para bolhas com 3 mm de diâmetro, em 

estado estacionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Linhas de fluxo na 2ª câmara para db =3 mm em estado estacionário 
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Bolhas 0.8 mm transiente
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Figura 7.4 – Mapa da fracção volúmica de gás na 2ª câmara para db =3 mm em estado 

estacionário 

 

7.2.3 Evolução do Débito Mássico de Gás para db = 0.8, 0.6 e 0.2 

mm 

Na Figura 7.5 pode ver-se a evolução do débito mássico de gás na superfície e 

à saída da segunda câmara ao longo do tempo para bolhas com 0.8 mm de diâmetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para db =0.8 mm em estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 
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Bolha 0.6mm

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0 500 1000 1500 2000

Tempo (s)

D
éb

ito
 m

ás
si

co
 d

e 
gá

s 
(k

g/
s)

Superfície Saída

Bolha 0.2mm

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0 500 1000 1500 2000

Tempo (s)

D
éb

ito
 m

ás
si

co
 d

e 
gá

s 
(k

g/
s)

Superfície Saída

Pode ver-se a evolução do débito mássico de gás na superfície e à saída da 

segunda câmara ao longo do tempo para bolhas com 0.6 mm de diâmetro na Figura 

7.6 e para bolhas com diâmetro 0.2mm na Figura 7.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para db =0.6 mm em estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para db =0.2 mm em estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 
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7.2.4 Configurações de Deflectores 

Nas figuras seguintes podem ver-se as várias configurações de deflectores 

testadas. No DVD em anexo encontram-se os ficheiros mpeg em que se pode ver a 

evolução com o tempo das linhas de fluxo e do mapa de fracção volúmica de gás para 

bolhas de 1 mm de diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 – Esquema dos deflectores 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9 – Esquema dos deflectores 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10 – Esquema dos deflectores 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11 – Esquema dos deflectores 8 
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Bolhas 1 mm transiente - Deflectores 1
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7.2.5 Evolução do Débito Mássico de Gás para db = 1 mm com 

Deflectores 1, 3 e 4 

Na Figura 7.12 apresenta-se a evolução com o tempo do débito mássico de gás 

que sai pela superfície livre e pela saída da segunda câmara. 

O débito mássico médio que sai pela superfície do tanque é 2.35x10-3 kg/s e 

pela saída da segunda câmara é 1.46x10-3, somando um total de 3.81x10-3 kg/s. Este 

sistema está a acumular gás, havendo uma diferença de ≈4%  relativamente ao débito 

mássico de gás introduzido pelos injectores (3.65x10-3 kg/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para os deflectores 1, db =1 mm, estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

Na Figura 7.13 apresenta-se a evolução com o tempo do débito mássico de gás 

que sai pela superfície livre e pela saída da segunda câmara.   

O débito mássico médio que sai pela superfície do tanque é 3.60x10-3 kg/s e pela 

saída da segunda câmara é 6.79x10-4, num total de 4.28x10-3 kg/s. Este sistema tal 

como os anteriores está a acumular gás, havendo uma diferença de ≈17%  

relativamente ao débito mássico de gás introduzido pelos injectores (3.65x10-3 kg/s – 

linha tracejada). 
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Bolha 1mm Deflectores 3
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Bolhas 1mm Deflectores 4
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Figura 7.13 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para os deflectores 3, db =1 mm, estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 

 

Na Figura 7.14 apresenta-se a evolução com o tempo do débito mássico de gás 

que sai pela superfície livre e pela saída da segunda câmara.   

O débito mássico médio que sai pela superfície do tanque é 4.38x10-3 kg/s e pela 

saída da segunda câmara é 3.79x10-4, num total de 4.76x10-3 kg/s. Este sistema tal 

como os anteriores está a acumular gás, havendo uma diferença de ≈30%  

relativamente ao débito mássico de gás introduzido pelos injectores (3.65x10-3 kg/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14 – Evolução do débito mássico de gás na superfície e na saída do tanque ao longo 

do tempo para os deflectores 4, db =1 mm, estado transiente (linha tracejada: 3.65x10-3 kg/s) 
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