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RESUMO 

O Dióxido de Enxofre (SO2) é um importante poluente atmosférico, cujos efeitos como 

agente poluidor no meio ambiente e na vida humana são objetos de vários estudos, 

consequência da preocupação mundial sobre a emissão de gases poluentes e/ou de 

efeito estufa. Sendo assim, existe a necessidade de estudar sistemas de remoção de 

poluentes gasosos bem como a simulação desses processos, com objetivo de 

dimensionar os equipamentos e otimizá-los, para aumentar a eficiência e diminuir os 

custos de projeto e operação. O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver a 

modelagem de uma torre de nebulização para a absorção de dióxido de enxofre em 

solução de hidróxido de sódio, utilizando diferentes condições de operação, e 

considerando a formação de um filme líquido na parede interna da coluna. Serão 

utilizados dados experimentais, disponíveis na literatura, para que seja possível 

validar o modelo matemático desenvolvido. O modelo matemático para a torre de 

nebulização foi desenvolvido em MATLAB, considerando o processo de absorção e 

variando as condições de operação, tais como, as vazões de líquido e gás, o diâmetro 

do orifício do bico pulverizador e o número de bicos pulverizadores. Através do modelo 

foi possível prever a concentração de SO2 e coeficiente de transferência de massa ao 

longo da coluna, área interfacial disponível para a transferência de massa e formação 

do filme do líquido e avaliar o fenômeno no interior da coluna. Além disso, foi possível 

avaliar o desempenho do sistema, como a eficiência de remoção, analisar a influência 

das variáveis no processo de absorção, considerando parâmetros que normalmente 

são simplificados para permitir modelar o fenômeno com maior facilidade, como 

distribuição do tamanho de gotas e a formação do filme líquido, acarretando o 

aumento da precisão geral da modelagem. 

Palavras Chaves: modelagem, dióxido de enxofre, diâmetro de gota, distribuição, filme 

líquido. 
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ABSTRACT 

Sulfur Dioxide (SO2) is considered an important atmospheric polluting whose effects 

as polluting agent in the environment and human life are target of various studies, 

global concern about the emission of polluting and/or greenhouse gases. Thus, is 

necessary studying the removing systems of gas polluting as well as the simulation of 

these processes with objective of dimensioning and optimize the equipment in order to 

increase the efficiency and decrease the project and operation costs. The objective of 

this study consists in develop a modeling of a nebulization tower to absorb the sulfur 

dioxide in a sodium hydroxide solution using different operational conditions, 

considering the formation of a liquid film in the intern wall of column. Experimental data 

available in the literature will be used to validate the mathematical model developed. 

The mathematical model to scrubber will be developed using MATLAB software, 

considering the absorption process and varying the operation conditions, such as liquid 

and gas flow and the diameter and number of spray nozzles. Using this model, it will 

be possible predict SO2 concentration, coefficient of mass transference along the 

column, interfacial area disposable to mass transference, liquid film formation and also 

evaluate the phenomenon inside the column. Furthermore, it will be possible evaluate 

the performance of system, the removing efficiency, the influence of variables in the 

absorption process, considering the parameters that are usually simplified turning the 

modelling easier, such as droplet size distribution and liquid film formation, resulting in 

an increase in general precision of modelling. 

Keywords: modelling, sulfur dioxide, drop diameter, distribution, liquid film. 
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σL  Tensão superficial do líquido                   [N m-1] 

𝜑  Fração volumétrica acumulada             [-] 
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Números adimensionais 
Re  Número de Reynolds 

Sc  Número de Schmidt 

𝑆ℎ  Número de Sherwood 

 

Espécies químicas 

CO2  Dióxido de enxofre 

H
+  Cátion hidrogênio 

HSO3
-   Sulfito de hidrogênio 

H2O  Água 

Na+  Íon sódio 

NaHSO3 Bissulfito de sódio 

NaOH  Hidróxido de sódio 

Na2SO3 Sulfito de sódio 

OH
-  Hidroxila 

SO2  Dióxido de enxofre 

SO3
2-  Sulfito 
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1 INTRODUÇÃO 

 Inúmeros esforços estão sendo feitos para substituir a energia fóssil por energia 

renovável. No entanto, 80% da energia elétrica produzida no mundo é obtida pela 

combustão de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017). A Figura 1.1 mostra que o 

ordenamento relativo nas fontes. O gás de combustão emitido pela combustão de 

combustível na usina geradora de eletricidade contém vários poluentes atmosféricos, 

como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, mercúrio e carbonos orgânicos voláteis. 

Os óxidos de enxofre estão entre os principais componentes dos gases de combustão, 

e podem reagir com outras substâncias e formar subprodutos e partículas finas. Esses 

poluentes são responsáveis pelo surgimento ou agravamento de doenças 

respiratórias e cardíacas e formação de chuva ácida e nebulosidade do ar. 

 
  Fonte: Adaptado de Park et al., 2019. 

Figura 1.1 – Demanda mundial por fonte de energia primária. 

 Devido à importância da poluição atmosférica, tem havido um crescente 

interesse na conservação da qualidade do ar, favorecendo o surgimento de 

regulamentações mais rigorosas em todo o mundo, incentivando o estudo e 

desenvolvimento de métodos de dessulfurização de gases de combustão. Dentre os 

processos de remoção de SO2, o método de dessulfurização úmida tem sido 

amplamente utilizado para a remoção de dióxido de enxofre devido à sua elevada 

eficiência de remoção. A simulação desses processos é necessária para dimensionar 

os equipamentos e otimizá-los, para aumentar a eficiência e diminuir os custos de 

projeto e operação.  
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2 OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma modelagem 

matemática para prever a eficiência de uma torre de nebulização para a absorção de 

dióxido de enxofre em solução de hidróxido de sódio, utilizando diferentes condições 

de operação. Foram avaliados dois modelos, um com distribuição do diâmetro médio 

das gotas e a formação de um filme líquido na parede interna da coluna e outro sem 

distribuição e sem formação de filme líquido. Além disso, através da modelagem será 

possível comparar o coeficiente volumétrico de transferência de massa e a eficiência 

teórica da torre com os resultados experimentais. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 O Dióxido de Enxofre é um importante poluente atmosférico, cujos efeitos, 

como agente poluidor no meio ambiente e na vida humana são objetos de vários 

estudos, consequência da preocupação mundial sobre a emissão desse e de outros 

gases de efeito estufa. Sendo assim, existe a necessidade de estudar sistemas de 

remoção de poluentes gasosos bem como a simulação desses processos, com 

objetivo de dimensionar os equipamentos e otimizá-los, para aumentar a eficiência e 

diminuir os custos de projeto e operação. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 As emissões de dióxido de enxofre (SO2) de origem natural, proveniente de 

gases vulcânicos, e antropogênica, principalmente da atividade industrial (CETESB, 

2012). A queima de combustíveis fósseis representa cerca de 90% do total dos 

lançamentos de SO2 na atmosfera e contém enxofre em diferentes concentrações, 

como o carvão, que pode conter até 6% de enxofre (PEPPER et al., 2006). A redução 

das emissões de SO2 incluem o uso de combustíveis com menor teor de enxofre, 

remoção do enxofre do combustível e técnicas de dessulfuração de gases de 

combustão (ZANDARYAA e BUEKENS, 2004). A quantidade de combustíveis com 

baixo teor de enxofre não é suficiente para a necessidade do consumo e o processo 

para remoção do enxofre possui custo elevado. Sendo assim, é necessário criar 

métodos para a eliminação do SO2 dos gases de combustão (WANG et al., 2015).  

4.1 Dióxido de enxofre 

 Um dos principais poluentes emitidos da queima de combustíveis fósseis é o 

SO2, um gás pungente, tóxico e incolor, cujos efeitos na saúde humana variam com 

as concentrações de inalação. Além dos danos diretos, esse gás tóxico pode gerar 

poluentes secundários como H2SO4, O3 e partículas finas prejudiciais para os seres 

humanos e o ambiente natural (CHENG e ZHANG, 2018). 

4.1.1 Impacto à saúde e ao meio ambiente 

 As emissões de dióxido de enxofre impactam os ecossistemas, podendo ser 

relacionadas às mudanças climáticas, e a população, afetando direta ou indiretamente 

a saúde (GRIMM et al., 2016). 

 Na atmosfera, O SO2 pode reagir com a água presente, produzindo ácido 

sulfúrico e ocasionando a chuva ácida, gerando deposição desse ácido no meio 

ambiente, causando a acidificação de lagos e riachos, e danos à folhagens de árvores 

e de culturas agrícolas (SRIVASTAVA et al., 2001). Além disso, a névoa ácida pode 

corroer as superfícies de metais ou de construções, causando danos estruturais. O 

SO2 e seus derivados particulados também contribuem para a formação de névoas, 

diminuindo a visibilidade atmosférica (CHENG e ZHANG, 2018). 
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 As principais preocupações em relação à saúde estão associadas à exposição 

direta à altas concentrações de SO2, acarretando dificuldade respiratória ou até 

mesmo em doença no sistema respiratório ou agravamento de doença cardiovascular 

pré-existente. As reações podem ser mais graves em crianças, idosos e asmáticos 

(PARK et al., 2019). 

 Devido à constatação dos efeitos nocivos do dióxido de enxofre, legislações 

locais e internacionais foram criadas na tentativa de reduzir as emissões desse gás 

(AAS et al., 2019). 

4.2 Métodos de dessulfurização 

 Diversos países investem no desenvolvimento de tecnologias de purificação de 

gases de combustão, seja devido ao impacto do SO2 no meio ambiente e na saúde 

humana, segundo Cheng e Zhang (2018), ao alto e crescente consumo de 

combustíveis fósseis (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2018), a difícil 

substituição das fontes de petróleo ricas em enxofre por outras com menor teor 

(BAUMBACH, 1996), ou ao alto custo da remoção de enxofre nas refinarias (EL-

GENDY e SPEIGHT, 2015). 

 Há 3 (três) métodos de dessulfurização na queima dos combustíveis fósseis 

antes, durante e após a combustão, os chamados FGD (Flue Gas Desulfurization). 

Este último é a forma mais eficiente e econômica de remoção de SO2 (CHENG e 

ZHANG, 2018). 

 As tecnologias de dessulfurização de gases de combustão classificam-se em 

seca (DFGD – Dry Flue Gas Desulfurization), semisseca (SDFGD – Semi-Dry Flue 

Gas Desulfurization) e úmida (WFGD – Wet Flue Gas Desulfurization), sendo 

diferenciadas pela quantidade de água utilizada no processo (PARK et al., 2019). 

 Embora a dessulfurização seca e semisseca possam funcionar em um espaço 

pequeno e com baixo custo, sua eficiência é relativamente baixa (75-90%). 

Atualmente, a dessulfurização úmida é a tecnologia mais amplamente utilizada, 

devido à sua maior eficiência (≥95%) e melhor estabilidade operacional (CHENG e 

ZHANG, 2018). 
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4.3 Equipamentos de dessulfurização úmida 

 A tecnologia de dessulfurização úmida possui cerca de 85% da participação de 

mercado (CHENG e ZHANG, 2018) e pode ser classificada em função do método de 

contato entre fases, reações químicas específicas e condições de escoamento 

(NYGAARD et al., 2004). O método de contato é baseado no processo de 

transferência de massa e depende do tamanho da área interfacial. Brauer (1984) 

classificou os equipamentos de limpeza de gases conforme o método de geração da 

área superficial, sendo os principais, torres de nebulização, torres de recheio e coluna 

de bolhas. 

4.3.1 Torres de nebulização 

 As torres de nebulização, também são conhecidas como torres de lavagem, 

torres de spray ou scrubber, são utilizadas em diferentes processos industriais, como 

absorção e dessorção de gases, umidificação, limpeza e secagem (KOHL e NIELSEN, 

1997). Basicamente, consistem em uma coluna cilíndrica oca com um conjunto de 

bicos para pulverizar o líquido absorvente, conforme Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 – Torre de nebulização. 

 O processo pode acorrer em contracorrente ou concorrente, dependendo do 

sentido das vazões de líquido e do gás. No primeiro tipo, o escoamento de gás entra 
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no absorvedor por baixo e entra em contato com o líquido pulverizado ao mover-se no 

sentido ascendente. O líquido absorvente é pulverizado no topo, pelos bicos de 

pulverização, que podem variar em quantidade e posição, tendo como objetivo cobrir 

toda a seção transversal da torre. Os produtos do processo são coletos no fundo da 

torre e pode haver ou não recirculação (DEL VALLE-ZERMENO et al., 2015). 

 Esses equipamentos são relativamente simples e com baixo custo de 

manutenção devido à pequena quantidade de acessórios e peças. Outras vantagens 

são a baixa queda de pressão na injeção de solução, alta capacidade de 

processamento e alta eficiência (BOZORGI et al., 2006) As principais desvantagens 

são os consumos elevados de água e de energia elétrica para bombear a solução 

(CHENG e ZHANG, 2018).  

 A eficiência do processo de dessulfurização úmida está relacionada à 

pulverização, pois quanto maior a área interfacial formada entre as gotas e o gás, 

maior será a transferência de massa. 

4.4 Transferência de massa 

 A transferência de massa pode ser definida com o transporte de um 

componente de uma região de maior concentração para a de menor, de forma atingir 

o equilíbrio químico do sistema. Diversos processos de separação química envolvem 

a migração de um ou mais componentes de uma fase para outra. Alguns exemplos 

são a adsorção, a cristalização, a absorção de gás e a extração líquido-líquido, onde 

nos dois primeiros os componentes permanecem na interface e nos últimos penetram 

a interface, transferindo para a outra fase (WELTY et al., 2014). 

4.4.1 Absorção 

 A absorção é um processo de transferência de massa de um gás, presente em 

uma corrente gasosa, para um líquido no qual ele é solúvel, de forma que haja o 

contato íntimo entre o soluto e o solvente. A diferença de concentração e a 

solubilidade do gás no líquido são responsáveis pela eficiência. A força motriz para a 

absorção é a diferença entre a pressão parcial do gás solúvel na corrente de gás e 

sua pressão de vapor acima da superfície do líquido. Por isso, a escolha do solvente 

é de grande importância para que altas eficiências sejam obtidas (DERISIO, 2013). 
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Gases muito solúveis como o SO2, podem reagir rapidamente em soluções alcalinas 

(MILLER, 2015). É importante que as fases estejam em condições de temperatura e 

pressão que não favoreçam a mudança de ambas as fases (FOUST, 1982). 

4.4.1.1 Absorção de SO2 em solução de hidróxido de sódio 

 O processo de absorção do dióxido de enxofre em solução de NaOH, inicia com 

a difusão das moléculas de SO2, presentes no seio da fase gasosa, para a interface 

gás-líquido. Considera-se que a dissolução de compostos ocorre em baixa 

concentração, conforme Reação 4.1, o que na prática é comum em efluentes gasosos, 

obedecendo a Lei de Henry. Algumas moléculas podem se dissociar, conforme 

Reação 4.2, enquanto outras podem reagir com a hidroxila, de acordo com a Reação 

4.3, ambas formando sulfito de hidrogênio. A partir do íon formado nas Reações 

anteriores, ocorre uma reação secundária onde o sulfito de hidrogênio reage com a 

hidroxila formando sulfito e água, de acordo com a Reação 4.4. O sulfito e a água 

também podem reagir com o dióxido de enxofre, conforme Reação 4.5. Todas essas 

reações estão ligadas às dissociações demonstradas nas reações de 4.6 a 4.10 

(HIKITA et al., 1977). 

Dissolução    SO2(g)
↔SO2(l)

      (4.1) 

Dissociação    SO2+H2O↔HSO3
-
+H

+     (4.2) 

1ª Reação    SO2+OH
-
↔HSO3

-       (4.3) 

Reação secundária   HSO3
-
+OH

-
↔SO3

2-
+H2O      (4.4) 

2ª Reação    SO2+SO3
2-

+H2O↔2HSO3
-      (4.5) 

Dissociação    H2O↔H
+
+OH

-      (4.6) 

Dissociação    NaOH ↔ Na++OH
-
       (4.7) 

Dissociação    Na2SO3↔2Na++SO3
2-     (4.8) 

Dissociação    NaHSO3↔Na++HSO3
-      (4.9) 

Dissociação    HSO3
-
↔H

+
+SO3

2-    (4.10) 
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Os perfis de concentração para absorção de SO2 em solução de NaOH são 

representados na Figura 4.2. 

 
Fonte: Adaptado de (HIKITA; ASAI; TSUJI, 1977). 

Figura 4.2– Perfis de concentração da absorção de SO2 em solução de NaOH. 

 Muitos processos de transferência de massa envolvem duas fases em contato, 

estabelecendo uma interface entre elas. Uma absorção gás-líquido promove a 

transição do soluto, presente na fase gasosa, para o líquido, através do contato entre 

as fases, desde que exista uma variação da concentração no centro da fase e da 

concentração, em equilíbrio termodinâmico, na interface (WELTY et al., 2014). 

4.4.1.2 Equilíbrio 

 A transferência de massa ocorrerá enquanto houver gradiente de potencial 

químico dentro do sistema, ou seja, enquanto o equilíbrio químico não tiver sido 

alcançado. Considerando um sistema onde não há variação de temperatura e 

pressão, estar em equilíbrio significa que a concentração do soluto na fase líquida e a 

pressão parcial do soluto na fase gasosa permanecem constantes, que pode ser 

representado por uma curva de equilíbrio, conforme Figura 4.3. 

 Para os casos ideais, existem equações relacionadas com as concentrações 

nas duas fases. São elas a Lei de Raoult, para a fase líquida, e a Lei de Dalton, para 

a fase gasosa, representadas pelas Equações 4.1 e 4.2, respectivamente. 

𝑝𝐴 = 𝑥𝐴𝑃𝐴      (4.1) 

𝑝𝐴 = 𝑦𝐴𝑃    (4.2) 
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Figura 4.3 – Curva de equilíbrio de um soluto entre a fase gasosa e a líquida. 

 Onde 𝑝𝐴 é a pressão parcial de equilíbrio do soluto A na fase gasosa, 𝑥𝐴 é a 

fração molar do soluto A na fase líquida, 𝑃𝐴 é a pressão de vapor do soluto A puro na 

temperatura de equilíbrio, 𝑦𝐴 é a fração molar do soluto A na fase gasosa e P é a 

pressão total do sistema. 

4.4.1.3 Teoria dos dois filmes 

 Inicialmente proposta por Whitman (1923), a teoria dos dois filmes tem duas 

premissas, a difusão controla a transferência de massa em cada fase e não há 

resistência à difusão na interface. Nesta teoria, o processo ocorre em 3 etapas, 

conforme representado na Figura 4.4: (1) transferência de massa de uma fase para a 

superfície interfacial, (2) transferência através da interface para a segunda fase e (3) 

transferência para o centro da segunda fase. 

 
Figura 4.4 – Transferência de massa entre fases. 
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 Considerando a transferência do soluto A, podemos representar os fluxos 

molares da seguinte forma: 

𝑁𝐴 = 𝑘𝐺(𝑝𝐴𝐺 − 𝑝𝐴𝑖)     (4.3) 

𝑁𝐴 = 𝑘𝐿(𝑐𝐴𝑖 − 𝑐𝐴𝐺)     (4.4) 

 Onde 𝑁𝐴 é o fluxo molar da espécie A, 𝑘𝐺 é o coeficiente individual de 

transferência de massa da fase gasosa e 𝑘𝐿 é o coeficiente individual de transferência 

de massa da fase líquida. 

 Onde 𝑝𝐴𝐺 é a pressão parcial do soluto A no centro da fase gasosa, 𝑝𝐴𝑖 é a 

pressão parcial do soluto A na interface líquido-gás, 𝑐𝐴𝑖 é a concentração do soluto A 

na interface líquido-gás e 𝑐𝐴𝐿 é a concentração do soluto A no centro da fase líquida. 

4.4.1.4 Coeficientes de transferência de massa 

 Considerando regime estacionário, os fluxos molares entre as fases líquida e 

gasosa podem ser considerados iguais, portanto, as equações podem ser 

relacionadas. 

 𝑁𝐴 = 𝑘𝐺(𝑝𝐴𝐺 − 𝑝𝐴𝑖) = −𝑘𝐿(𝑐𝐴𝑖 − 𝑐𝐴𝐺)    (4.5) 

 A equação relativa à fase líquida possui sinal negativo pois o sentido na 

transferência de massa é da fase gasosa para a líquida, conforme demonstrado na 

Figura 4.4. 

𝑘𝐺(𝑝𝐴𝐺 − 𝑝𝐴𝑖) = −𝑘𝐿(𝑐𝐴𝑖 − 𝑐𝐴𝐺)      (4.6) 
𝑝𝐴𝐺 − 𝑝𝐴𝑖

𝑐𝐴𝑖 − 𝑐𝐴𝐺
= −

𝑘𝐿

𝑘𝐺
     (4.7) 

 A composição do soluto no centro das fases, na interface e a razão entre os 

coeficientes pode ser observada na Figura 4.5. 

 Determinar a pressão parcial e a concentração do soluto na interface com 

precisão é muito difícil, pois a região onde ocorre a variação significativa é muito 

pequena, podendo ser descontínua e brusca em algumas situações. Sendo assim, 

não é possível determinar os coeficientes pela Equação 4.7. Para contornar esse 

problema, os coeficientes globais de transferência de massa podem ser utilizados, 
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pois relacionam a pressão parcial e a concentração no centro da fase em equilíbrio 

com os parâmetros do centro da outra fase. 

 
Figura 4.5 – Curva de equilíbrio para cálculo dos coeficientes individuais. 

 A Figura 4.6 representa o equilíbrio entre as fases e os novos parâmetros 

incluídos. 

 
Figura 4.6 – Curva de equilíbrio para cálculo dos coeficientes globais. 

 Onde 𝑝𝐴
∗  é a pressão parcial da fase gasosa em equilíbrio com a concentração 

no centro da fase líquida, o 𝑐𝐴
∗ é a concentração da fase líquida em equilíbrio com a 

pressão parcial no centro da fase gasosa e 𝑚′ e 𝑚′′ são as constantes de henry 

modificadas. Admitindo o sistema diluído a Lei de Henry é válida. Assim: 

𝑐𝐴
∗ = 𝑚′′𝑝𝐴𝐺     (4.8) 

𝑝𝐴
∗ = 𝑚′𝑐𝐴𝐿     (4.9) 
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 Os coeficientes globais de transferência de massa podem ser descritos: 

1

𝐾𝐺
=

1

𝑘𝐺
+

𝑚′

𝑘𝐿
     (4.10) 

1

𝐾𝐿
=

1

𝑚′′𝑘𝐺
+

1

𝑘𝐿
     (4.11) 

 Para gases altamente solúveis, 𝑚′ é muito pequeno e o processo de 

transferência de massa é controlado pela resistência da fase gasosa. Portanto o termo 

com 𝑚′ pode ser desprezado, assim como a resistência à da fase líquida. 

1

𝐾𝐺
≈

1

𝑘𝐺
      (4.12) 

4.4.1.5 Correlações para transferência de massa 

 Normalmente, os coeficientes de transferência de massa são apresentados em 

equações envolvendo números adimensionais, neste caso, o Número de Sherwood 

(Sh), conforme Equação 4.13. 

𝑆ℎ =
𝐷𝑝𝑘𝑚

𝐷𝐴𝐵
     (4.13) 

 Onde 𝐷𝑝 é o diâmetro da partícula, 𝑘𝑚 é o coeficiente convectivo de 

transferência de massa e o 𝐷𝐴𝐵 é o coeficiente difusivo de transferência de massa da 

espécie A em B. 

 O Número de Sherwood também é representado na literatura por correlações. 

Segundo Garrick e Bühlmann (2018), se a partícula é considerada uma esfera perfeita, 

a correlação de Frossling (1938), Equação 4.14, é a mais apropriada. 

𝑆ℎ = 2 + 0,552𝑅𝑒
1

2𝑆𝑐
1

3      (4.14) 

 Onde Re é o número de Reynolds e Sc é o Número de Schmidt. 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑝𝑢𝑅𝜌𝐺

𝜇𝐺
      (4.15) 

𝑆𝑐 =
𝜇𝐺

𝜌𝐺𝐷𝐴𝐵
      (4.16) 
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 Sendo, 𝐷𝑝 o diâmetro da partícula, 𝑢𝑅 a velocidade relativa da partícula em 

relação ao gás, 𝜌𝐺 a densidade do gás e 𝜇𝐺a viscosidade do gás. 

 Neste caso, como trata-se de um movimento em contracorrente, a velocidade 

relativa é a soma da velocidade da gota com a velocidade do gás. 

𝑢𝑅 = 𝑢𝑔 + 𝑢𝐺      (4.17) 

 Onde 𝑢𝑔 é a velocidade da gota no sentido descendente e 𝑢𝐺 é a velocidade 

do gás em sentido ascendente. 

4.5 Fluidodinâmica da torre de nebulização 

 A parte mais complexa no desenvolvimento da modelagem matemática para 

uma torre de nebulização é a fluidodinâmica no interior do equipamento. Além da 

pulverização, que produz uma região com gotas em diferentes diâmetros, devem ser 

levados em consideração o diâmetro médio da gota, a influência da velocidade do gás 

sobre as gotas, coalescência, deformação e quebra das gotas. 

4.5.1 Pulverização 

 A pulverização de um líquido, usando bicos, é amplamente utilizada em 

diversos processos e tem como objetivo principal aumentar a área superficial entre as 

fases. Mesmo sendo uma etapa de processo comumente utilizada, os métodos 

teóricos para simular a pulverização ainda não são suficientemente desenvolvidos, o 

que, por sua vez, não permite projetar com segurança dispositivos de pulverização de 

alta eficiência e, portanto, é um importante desafio científico (SIMAKOV, 2020). 

4.5.2  Formação das gotas 

 Atomização é o processo de formação de gotas e pode ser utilizado com 

diferentes finalidades, como irrigação, resfriamento, secagem e limpeza de gases. A 

formação das gotas pode ocorrer de diferentes maneiras e uma das formas mais 

simples é o desenvolvimento de uma lâmina de líquido com o crescimento de 

pequenas perturbações, ocasionando a formação de ligamentos e, 
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consequentemente, gotas, como demonstrado na Figura 4.7 (LEFEBVRE e 

MCDONELL, 2017).  

 
Figura 4.7 – Esquema genérico do processo de formação de gotas. 

 O tamanho das gotas depende das propriedades físicas do líquido, da 

velocidade do jato, da geometria interna do bico, assim como as propriedades físicas 

do meio gasoso. 

 Normalmente, a atomização forma gotas de diferentes tamanhos e entender 

como isso ocorre pode ser útil na avaliação de processos com transferência de calor 

ou massa. No entanto, não existem teorias completas que descrevem os processos 

hidrodinâmicos e aerodinâmicos envolvidos na formação das gotas. Sendo assim, 

apenas correlações empíricas estão disponíveis na literatura para prever tamanhos 

médios e distribuições de tamanho de gota (LEFEBVRE e MCDONELL, 2017). 

4.5.3 Diâmetro médio da gota 

 A modelagem matemática de um processo de pulverização depende de 

parâmetros relacionados ao formato da gota, como área superficial e volume, que são 

dependentes do diâmetro. Existem algumas maneiras de representar o diâmetro 

médio das gotas, porém, para processos envolvendo transferência de massa, o 

diâmetro médio de Sauter (DMS) é o mais utilizado devido razão área 

superficial/volume ser igual para todas as gotas (LEFEBVRE e MCDONELL, 2017). 

 Dentre as correlações disponíveis, deve-se atentar para as condições que 

podem ser aplicadas, como propriedades do líquido, tipo de bico pulverizador, ângulo 

do bico, vazão do gás, vazão do líquido e pressão de injeção. Abaixo são 
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apresentadas as correlações de Radcliffe (1960), Equação 4.28, Dombrowski e Johns 

(1963), Equação 4.29, Orzechowski (1976), Equação 4.30, Jasuja (1979), Equação 

4.31, Babu et al. (1982), Equação 4.32, Kennedy (1985), Equação 4.33, , Wang e 

Lefebvre (1987), Equação 4.34, e Lefebvre (1989), Equação 4.35. 

DMS=7,3∙σL
0,6∙υL

0,2∙ṁL
0,25

∙∆PL
-0,4

     (4.28) 

DMS = (
3π

√2
)

1 3⁄

∙ DL ∙ [1 +
3μL

√DL ∙ ρL ∙ σL

]

1 6⁄

     (4.29) 

DMS=52∙10−6 ∙ (υL ∙ 106)0,204 ∙ (3600 ∙ ṁL)0,282 ∙ (
∆PL

106
)

-0,397

     (4.30) 

DMS=4,4∙σL
0,6∙υL

0,16∙ṁL
0,22

∙∆PL
-0,43

     (4.31) 

DMS = 133 ∙
ṁL

0,642

∆PL
0,547 ∙ ρL

0,642
     (4.32) 

DMS = σL ∙ 10−3 ∙ (6,11 +
32000 ∙ ṁL

√∆PL

− 6,973 ∙ 10−3 ∙ √∆PL + 1,89 ∙ 10−6 ∙ ∆PL)   (4.33) 

DMS=4,52 ∙ (
σL ∙ μL

2

ρG ∙ ∆PL
2)

0,25

∙ (tf ∙ cosθ)0,25+0,39 ∙ (
σL ∙ ρL

ρG∙∆PL

)
0,25

∙ (tf ∙ cos θ)0,75        (4.34) 

DMS=2,25∙σL
0,25∙μ

L
0,25∙ṁL

0,25
∙∆PL

-0,5
∙ρ

G
-0,25     (4.35) 

DL = 0,9615 ∙ cos θ ∙ (
tf

4∙σL
2 ∙ cos2 θ

uOL
4 ∙ ρG ∙ ρL

)

1 6⁄

∙ [1 + 2,6 ∙ μL ∙ cos θ ∙ (
tf

2 ∙ ρG
4 ∙ uOL

7

72 ∙ ρ
L

2 ∙ σL
5 ∙ cos8 θ

)

1 3⁄

]

0,2

     (4.36) 

FN =
ṁL

√∆PL ∙ ρL

      (4.37) 

tf =
0,00805 ∙ FN ∙ √ρL

DO ∙ cos θ
     (4.38) 
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 Onde, DMS é o diâmetro de gota médio Sauter (m), σL é a tensão superficial 

do líquido (N/m), μL é a viscosidade do líquido (kg/s m), ṁL é a vazão mássica de 

líquido (kg/s), ∆PL pressão diferencial de injeção do líquido (Pa), ρG gás é a densidade 

do gás (kg/m3), 𝐷0 o diâmetro do orifício do bico pulverizador (m), 𝜃 é o ângulo da 

pulverização (radianos), 𝑡 é a espessura do filme formado no bico (m) e 𝜈𝐿 é a 

viscosidade cinemática (m2/s). 

4.5.4 Distribuição de gotas 

 Sabe-se que o DMS é um parâmetro muito utilizado para os cálculos de volume 

e área superficial de gotas. Portanto, quando se trata de um processo em que a 

aerodinâmica e a hidrodinâmica do sistema são predominantes, considerar todos as 

gotas com o mesmo tamanho pode não ser representativo. Sendo assim, a 

distribuição de Rosin-Rammler (1933) pode ser utilizada para garantir que a 

pulverização seja mais próxima da realidade. 

1 − 𝜑 = exp (− (
𝐷𝑔

𝐷63,2
)

𝑞

)     (4.39) 

 Onde 𝜑 representa a soma das frações volumétricas das gotas com diâmetros 

menores que 𝐷𝑔, o diâmetro da gota, 𝐷63,2 é o diâmetro em que 63,2% da massa total 

de líquido esteja contido nas gotas com menor diâmetro e 𝑞 é o expoente 

característico da expressão. 

 A correlação é baseada nos parâmetros 𝐷63,2 e 𝑞, onde o primeiro pode ser 

obtido pela Equação 4.40 e o segundo representa a dispersão nos tamanhos das 

gotas. Quanto maior o valor de 𝑞, mais uniforme é a pulverização. Segundo Lefebvre 

e Ballal (2010), para a maioria das pulverizações 𝑞 está entre 1,8 e 3,0. 

𝐷63,2

𝐷𝑀𝑆
= Γ (1 −

1

𝑞
)     (4.40) 

 A distribuição utilizando o método de Rosin-Rammler fornece um resultado 

conforme a Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Distribuição de gotas com fração volumétrica acumulada. 

 A distribuição também pode ser entendida conforme Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 – Distribuição de gotas com fração volumétrica individual 

4.5.5 Cinemática da gota 

 O movimento da gota pode ser considerado como o resultado do balanço de 

forças que agem sobre uma única gota, conforme apresentado na Figura 4.10. 

 Onde 𝐹𝑃 é a força peso, 𝐹𝐸 é o empuxo, 𝐹𝐴 é a força de arrasto e 𝐹𝑅 é a força 

resultante. As devidas equações estão relacionadas abaixo. 

FP = mp ∙ g =
π

6
∙ DP

3 ∙ ρL ∙ g      (4.41) 

FE = Vimerso ∙ ρL ∙ g =
π

6
∙ DP

3 ∙ ρG ∙ g     (4.42) 

FA =
1

2
∙ ρG ∙ CD ∙ Af ∙ ug

2 =
π

8
∙ DP

2 ∙ ρG ∙ CD ∙ uR
2     (4.43) 
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𝐹R = mp ∙ a =
π

6
∙ DP

3 ∙ ρ𝐿 ∙ ag      (4.44) 

 
Figura 4.10 – Balanço de forças na gota. 

 Onde 𝑚𝑝 é a massa da partícula, 𝑔 é a gravidade, 𝐷𝑃 é o diâmetro da partícula, 

𝜌𝐿 é a densidade do líquido, 𝑉𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 é o volume da partícula imersa no fluido, 𝜌𝐺 é a 

densidade do líquido, 𝐶𝐷 é o coeficiente de arrasto, 𝐴𝑓 é a área frontal da partícula, 𝑢𝑅 

é a velocidade relativa da gota e 𝑎𝑔 é a aceleração da gota. Pelo balanço de forças 

temos que: 

FR = FP − FE − FA      (4.45) 

 Substituindo as Equações 4.41, 4.42, 4.43 4.44 na Equação 4.45 e realizando 

as simplificações necessárias: 

ρ𝐿 ∙ ag = (ρL − ρG) ∙ g −
3

4
∙ ρG ∙ CD ∙ uR

2     (4.46) 

 Processos em torres de nebulização contracorrente ocorrem com o movimento 

das gotas no sentido descendente e o movimento do gás é ascendente, 

caracterizando escoamento contracorrente, portanto é esperado que, a vazão do gás 

promova desaceleração da velocidade da gota.  



20 

 

 Considerando que a aceleração da gota seja constante durante todo o percurso 

no interior da torre, pode-se obter uma equação utilizando a equação do balanço de 

forças, Equação 4.47. 

ag =
(ρL − ρG) ∙ g

ρL
−

3 ∙ ρG ∙ CD ∙ uR
2

4 ∙ DP ∙ ρ𝐿
     (4.47) 

 Sempre que há um movimento relativo entre o corpo e um fluido, o corpo sofre 

uma força de arrasto com direção oposta ao movimento. O coeficiente de arrasto é 

um coeficiente empírico, representado por correlações (HALLIDAY et al., 2016). Para 

fluidos incompressíveis, o coeficiente de arrasto adimensional, CD, depende apenas 

do número de Reynolds (GOOSSENS, 2019). 

 A correlação de Haider e Levenspiel (1989), Equação 4.48, pode ser utilizada 

corpos esféricos e número de Reynolds menor que 2,6.105. 

𝐶𝐷 = {
24

𝑅𝑒
∙ [1 + (0,1806 ∙ 𝑅𝑒0,6459)]} + {

0,4251

1 +
6880,95

𝑅𝑒

}     (4.48) 

 A velocidade de um corpo em queda varia até o momento em que a soma das 

forças que atuam sobre ele seja zero. Neste momento, a aceleração do corpo torna-

se nula e o corpo passa a cair com velocidade constante, conhecida como velocidade 

terminal (HALLIDAY et al., 2016).  

4.6 Modelos matemáticos de torres de nebulização 

 Há poucos estudos na literatura sobre a absorção de SO2 em torres de 

pulverização (LIU et al., 2015) devido à complexidade da fluidodinâmica da torre de 

pulverização, como a formação de gotas, comportamento dentro da torre e a formação 

de filme líquido (YEH e ROCHELLE, 2003). 

4.6.1 Revisão de modelos propostos 

 Estudos têm sido conduzidos para compreender a eficiência de uma torre de 

nebulização na remoção de gases poluentes de uma corrente gasosa. A Tabela 4.1 

apresenta trabalhos de modelagem, as considerações feitas e os principais resultados 

obtidos. 
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Tabela 4.1 – Revisão de modelos. 

Autores Considerações Resultados obtidos 

Bozorgi et al. 
(2006) 

Distribuição do diâmetro de gotas                                                             A variação da velocidade é maior para as 
gotas menores; 

Filme líquido      O filme líquido não tem contribuição 
significativa na transferência de massa. 

   

Javed et al. 
(2006) 

Distribuição radial das gotas                         O bico pulverizador de pressão produz 
uma distribuição radial simétrica.                      Distribuição do diâmetro de gotas  

Variação da velocidade do gás   O kGa é diretamente proporcional à vazão 
de gás e de líquido. Variação da velocidade do líquido 

   

Bandyopadhyay 
e Biswas (2007) 

Variação da velocidade do gás 
A coalescência das gotas é responsável 
pelo desvio entre os valores 
experimentais e teóricos. 

Variação da velocidade do líquido 
Variação da concentração inicial de 
SO2  
Variação de reagentes 

   

Keshavarz et al. 
(2008) 

Formação de filme líquido  A posição dos bicos e a formação do 
filme de líquido podem afetar o 
desempenho do equipamento; Distribuição do diâmetro da gota  

Posição do bico pulverizador O parâmetro mais eficiente na remoção é 
a velocidade inicial da gota. Variação da velocidade inicial da gota 

   

Zhu et al. (2015) 
Variação do diâmetro da gota  A altura da torre pode diminuir com a 

diminuição do diâmetro médio das gotas 
ou aumentando a razão líquido-gás 

Variação da velocidade do gás  
Variação do pH 

   

Darake et al. 
(2016) 

Diâmetros de orifícios diferentes  

Negligenciar a formação de filme líquido 
leva a uma média de 4 a 23% de erro na 
previsão da eficiência de remoção. 

Formação de filme líquido  
Variação da vazão de líquido  
Variação da velocidade do gás  
Variação da concentração inicial de 
SO2 

   

Zhu et al. (2016)  
Variação da vazão de gás  A eficiência diminui com o aumento da 

velocidade do gás; 
Variação da vazão de líquido  O diâmetro médio das gotas deve ser o 

parâmetro mais importante do modelo. Variação do pH 
 Por sua vez, Codolo e Bizzo (2016) investigaram a eficiência de remoção de 

SO2, o coeficiente volumétrico de transferência de massa e a formação de filme líquido 

resultante da colisão de gotículas contra a parede da torre. Os resultados indicaram 

alta eficiência de remoção e que a formação de filme líquido causa grande redução 

na vazão líquida em forma de gotas. 
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 Diante dos estudos apresentados, ainda há ampla área de estudo para modelos 

matemáticos de simulação de torres de nebulização. Este trabalho tem o objetivo de 

simular uma torre de nebulização, considerando a formação de filme líquido e a 

distribuição dos diâmetros de gota, partindo da comparação do kGa teórico com o 

experimental. 
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5 METODOLOGIA 

 O objetivo do modelo matemático desenvolvido foi representar a remoção de 

gases em uma torre de nebulização, através da transferência de massa de SO2, 

presente na fase gasosa, para a fase líquida, formada por água e NaOH. Os 

resultados do trabalho experimental desenvolvido por Codolo (2010) foram utilizados 

para validação da modelagem matemática, portanto, a geometria do equipamento e 

as condições de operação foram reproduzidas no modelo. 

5.1 TRABALHO EXPERIMENTAL 

 Codolo (2010) realizou os experimentos em uma bancada experimental com 

uma coluna de 1,5 m de altura útil e 0,29 m de diâmetro interno, conforme Figura 5.1. 

A operação do equipamento foi realizada em regime contracorrente, sendo que a fase 

líquida desce em forma de gotas, através da pulverização por bicos de pressão no 

topo da coluna, e a fase gasosa entra pela parte inferior. 

 
       Adaptado de Codolo (2010). 

Figura 5.1 – Esquema da torre de nebulização utilizada por Codolo (2010). 

 A pulverização aumenta a área superficial do líquido e, consequentemente, a 

transferência de massa. Diferentes bicos de pulverização do tipo cone cheio, com 

ângulo de abertura de 15° foram avaliados experimentalmente em duas diferentes 

configurações: conjunto de 5 (cinco) bicos pulverizadores com diâmetro de orifício 
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menores e com apenas 1 (um) bico e diâmetro de orifício maiores. A quantidade e o 

diâmetro dos bicos utilizados foram escolhidos de forma a fornecer as vazões de 

líquido necessárias para os experimentos. 

 A Tabela 5.1 apresenta as condições operacionais e as características de 

pulverização de cada ensaio. 

Tabela 5.1 – Condições e características operacionais. 

Condição 
operacional 

Do  
(mm) 

Vazão de solução 
(L/h) 

Pressão da solução 
(bar) 

Número de bicos 

1 2,4 800 0,65 5 

2 2,4 1000 1,1 5 

3 2,4 1500 2,4 5 

4 3,2 1500 0,65 5 

5 3,2 2000 1,15 5 

6 4,4 800 1,35 1 

7 4,4 1000 2,3 1 

8 5,6 1000 0,9 1 

9 5,6 1500 2,1 1 

 Para cada condição experimental descrita na Tabela 5.1, foram avaliadas 7 

(sete) velocidades de gás, variando de 0,4 a 1,6 m/s. Portanto, foram avaliadas 63 

condições operacionais experimentalmente. 

 O experimento foi realizado à temperatura de 30 ºC e pressão atmosférica. 

 As concentrações iniciais de SO2, na corrente gasosa, do trabalho experimental 

foram as mesmas utilizadas no modelo matemático, Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Concentração inicial de SO2 do trabalho experimental em ppm. 

uG 

(m/s) 

Condição operacional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 935 984 984 816 932 913 913 846 846 

0,6 974 956 956 977 951 951 951 993 993 

0,8 893 920 920 910 973 898 898 899 899 

1,0 961 941 941 976 962 978 978 915 915 

1,2 942 960 960 952 961 986 986 860 860 

1,4 948 943 943 914 982 951 951 899 899 

1,6 938 947 947 909 942 940 940 899 899 

 A concentração final teórica calculada pelo modelo foi comparada ao valor 

experimental, Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Concentração final de SO2 do trabalho experimental em ppm. 

uG 
(m/s) 

Condição operacional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 179,4 74,6 13,4 153,0 89,6 212,2 106,2 141,0 32,8 

0,6 271,4 106,4 13,2 261,2 125,0 312,8 183,4 279,2 86,4 

0,8 268,0 120,0 14,4 269,8 132,0 322,4 209,4 266,4 65,8 

1,0 305,2 132,2 16,2 318,6 136,2 354,4 232,8 298,8 101,0 

1,2 326,4 151,8 21,0 315,8 165,8 394,4 259,6 303,0 100,6 

1,4 377,6 156,0 25,8 346,6 172,0 425,2 274,6 351,2 116,8 

1,6 403,4 175,4 31,6 379,4 166,6 468,4 290,4 392,2 132,6 

5.2 Considerações iniciais 

 A modelagem matemática desenvolvida é baseada nas equações de 

transferência de massa do processo de limpeza de gases e na fluidodinâmica das 

gotas. 

 Sendo assim, considerações foram feitas para o equacionamento do modelo. 

• Regime permanente; 

• Sistema isotérmico; 

• Vazão do gás constante; 

• Vazão do líquido constante; 

• Formato das gotas como esferas rígidas; 

• As seções transversais da torre possuem distribuição das gotas uniforme; 

• Todas as gotas têm movimento descendente com ângulo de 0º; 

• A absorção de SO2 como reação instantânea e irreversível; 

• As concentrações de SO2 e de NaOH não foram grandes o suficiente para 

alterar as propriedades físicas das fases gasosa e líquida, respectivamente. 

 Considerar o regime permanente, o sistema isotérmico e as vazões do gás e 

do líquido constantes permite ignorar a variação de alguns parâmetros, como 

temperatura e pressão. Em relação à consideração de gotas como esferas rígidas 

com movimento descendente, permite o uso de equações para esferas, como área 

superficial e volume, e os cálculos da velocidade das gotas pelas equações do 

movimento uniformemente variado. Considerar a reação de absorção instantânea e 

irreversível facilita os cálculos de transferência de massa, sendo essa dependente 
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apenas da difusão do SO2 no ar. As propriedades físicas da fase líquida são as 

mesmas da água pura e da fase gasosa são iguais do ar puro. 

5.3 Modelo matemático 

 O objetivo do modelo é representar a transferência de massa que ocorre em 

uma torre de nebulização, obtendo resultados teóricos e comparando-os aos 

experimentais para fins de validação do modelo.  

 Os dados experimentais utilizados são a concentração de entrada e a 

concentração de saída de SO2, sendo possível calcular a eficiência do equipamento 

e o coeficiente volumétrico de transferência de massa experimental. 

 Como se trata de um processo de convecção mássica, é necessário o cálculo 

do coeficiente de transferência de massa, o qual depende da velocidade da gota, 

assim como a área superficial específica. Portanto, o movimento da gota precisa ser 

estudado para que seja possível calcular os outros parâmetros. 

 Para compreender o comportamento dos parâmetros ao percorrer o 

equipamento, a coluna foi dividida em seções de 1 mm e as variáveis foram calculadas 

para cada seção, obtendo uma maior compreensão dos resultados. Após o cálculo 

em cada seção, esses dados são guardados em vetores para cada condição 

analisada.  

 O modelo requer cálculos iterativos nas 1500 seções, portanto, utilizou-se o 

software MATLAB 2017 para a realização dos cálculos. 

 Os parâmetros de projeto, as condições de operação e as condições iniciais 

foram as mesmas do estudo experimental. 

5.3.1 Velocidade da gota 

 A velocidade inicial da gota, 𝑢0𝐿, é a velocidade em que a gota sai dos bicos 

pulverizadores, e foi calculada pela equação de Bernoulli, considerando a velocidade 

média do líquido na região interna do bico, 𝑢𝑖. 

𝑢𝑖 =
𝑄𝐿

𝑁𝑏𝐴𝑖
      (5.1) 

𝑢0𝐿 = √𝑢𝑖
2 +

2 ∙ ∆𝑃𝐿

𝜌𝐿
      (5.2) 
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 As gotas formadas pelo bico pulverizador assumem a velocidade de saída do 

bico e, por se tratar de um processo em contracorrente, desaceleram. A diminuição 

da velocidade das gotas foi considerada como movimento uniformemente variável. 

Portanto, utilizou-se as seguintes equações: 

S = S0 + V0 ∙ t +
1

2
∙ a ∙ t2     (5.3) 

 Relacionando a Equação 5.3 à nomenclatura utilizada no modelo, considerando 

𝑛 a posição da gota e 𝑑𝑍 a distância entre as seções: 

𝑑𝑍 = 𝑢𝑔(𝑛) ∙ 𝑡 +
1

2
∙ 𝑎𝑔(𝑛 − 1) ∙ 𝑡2     (5.4) 

 A velocidade da gota foi calculada em cada posição 𝑛, porém a velocidade que 

a gota atravessa a seção é a sua velocidade média, ou seja, a média das velocidades 

do início e do final da seção. 

𝑢𝑚𝑔 =
𝑢𝑔(𝑛) + 𝑢𝑔(𝑛 − 1)

2
     (5.5) 

 Para o cálculo do tempo de residência da gota, foi utilizada a velocidade média 

da gota e para o coeficiente individual de transferência de massa, a velocidade 

relativa. As velocidades relativas da gota são a soma das velocidades da gota com a 

velocidade do gás: 

𝑢𝑅 = 𝑢𝑔 + 𝑢𝐺      (5.6) 

𝑢𝑚𝑅 = 𝑢𝑚𝑔 + 𝑢𝐺      (5.7) 

 Além das velocidades média e relativa, sabe-se que corpos em queda atingem 

uma velocidade terminal, ou seja, a partir de determinado ponto da trajetória atingem 

certa velocidade, que permanece constante até o final. No caso das gotas, foi utilizada 

a correlação proposta por Haider e Levenspiel (1989). 

𝑢∗ = 𝑢𝑡 ∙ [
𝜌𝐺

2

𝑔 ∙ 𝜇𝐺 ∙ (𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)
]

1 3⁄

     (5.8) 

𝐷∗ = 𝐷𝑀𝑆 ∙ [
𝑔 ∙ 𝜌𝐺 ∙ (𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)

𝜇𝐺
2

]

1 3⁄

     (5.09) 

𝑢∗ = [
1

(
18

𝐷∗
2)

0,8243

+ (
2,2662

4∙𝐷∗
0,5)

0,8243]

1 0,8243⁄

     (5.10) 



28 

 

5.3.2 Tempo de residência 

 O tempo de residência é o intervalo que as gotas permanecem em cada seção 

e foi calculado dividindo a distância percorrida, dZ, pela velocidade média da gota, 

conforme Equação 5.11.  

𝑇𝑟 =
𝑑𝑍

𝑢𝑚𝑔
     (5.11) 

 Onde 𝑇𝑟 é o tempo de residência, dZ é a seção da torre e 𝑢𝑚𝑔 é a velocidade 

média da gota. 

5.3.3 Número de gotas 

 Considerando que toda a vazão de líquido forma gotas, o número de gotas foi 

calculado dividindo o volume total de líquido, encontrado pela multiplicação da vazão 

e do tempo de residência, pela massa individual da gota. Nos casos em que foi 

considerado a formação de filme líquido na parede interna da torre, o número de gotas 

foi corrigido pela fração volumétrica disponível para transferência de massa, em forma 

de gotas.  

𝑁𝑔 =
𝑇𝑟�̇�𝐿𝐹𝑟𝑎𝑐𝑣𝑜𝑙

𝑚𝑔
     (5.12) 

 Onde 𝑁𝑔 é o número de gotas, 𝑚𝐿 é a vazão mássica da solução, 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑣𝑜𝑙 é a 

fração do volume de líquido que não forma o filme líquido e 𝑚𝑔 é a massa da gota que 

pode ser calculada pela equação abaixo. 

𝑚𝑔 =
4

3
𝜋 (

𝐷𝑀𝑆

2
)

3

𝜌𝐿     (5.13) 

 Onde 𝑅𝑔 é o raio da gota, 𝜌𝐿 é a densidade do líquido e DMS é o diâmetro 

médio de Sauter. 

5.3.4 Área superficial das gotas 

 O tempo de residência e o número de gotas são necessários para determinar 

a área superficial das gotas, um dos principais parâmetros na transferência de massa. 

Esse parâmetro pode ser calculado pela seguinte equação: 

𝐴𝑔 = 4𝜋 (
𝐷𝑀𝑆

2
)

2

𝑁𝑔 = 𝜋𝐷𝑀𝑆2𝑁𝑔     (5.14) 
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 A transferência de massa depende fortemente da área interfacial específica 

entre o líquido e o gás, que é a área superficial das gotas por volume da seção, 

apresentada pela equação; 

𝑎 =
𝐴𝑔

𝜋 (
𝐷𝑀𝑆

2
) 𝑑𝑍

     (5.15) 

5.3.5 Coeficiente individual de transferência de massa 

 O coeficiente de transferência de massa, 𝑘𝑚, representa o quão rápido o 

processo de transferência de massa ocorre e pode ser calculado substituindo a 

Equação 4.13 em 4.14. 

𝑘𝑚 =
𝐷𝐴𝐵

𝐷𝑝
(2 + 0,552𝑅𝑒

1

2𝑆𝑐
1

3)     (5.16) 

 O coeficiente individual de transferência de massa na fase gasosa, 𝑘𝑔, pode 

ser obtido a partir da Equação 5.16, pois sabe-se que 𝑘𝑚 = 𝑘𝐺 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇, onde 𝑅 é a 

constante universal dos gases e 𝑇 a temperatura do sistema. Logo, 

𝑘𝐺 =
𝐷𝐴𝐵

𝐷𝑝𝑅𝑇
(2 + 0,552𝑅𝑒

1

2𝑆𝑐
1

3)     (5.17) 

 𝐷𝐴𝐵 representa o coeficiente de difusividade de uma mistura binária de gases 

A e B, e pode ser calculado por diferentes correlações. O método utilizado neste 

trabalho foi o de Fuller, Schettler e Gidding (COKER, 2007), Equação 5.18. 

𝐷𝐴𝐵 =
0,00143 ∙ 𝑇1,75

𝑃 ∙ 𝑀𝐴𝐵
0,5 ∙ [(∑ 𝑣)𝐴

1 3⁄
+ (∑ 𝑣)𝐵

1 3⁄
]

2      (5.18) 

𝑀𝐴𝐵 = 2 ∙ [(
1

𝑀𝐴
) + (

1

𝑀𝐵
)]

−1

     (5.19) 

 Onde 𝑀 é peso molecular, 𝑣 é o volume atômico, T é a temperatura e P a 

pressão. 

5.3.6 Coeficiente volumétrico de transferência de massa 

 O coeficiente volumétrico de transferência de massa, 𝑘𝐺𝑎, é produto do 

coeficiente individual de transferência de massa na fase gasosa, 𝑘𝐺, e da área 

interfacial específica para transferência de massa, 𝑎. É um parâmetro importante pois, 

comparar o 𝑘𝐺𝑎 teórico com o experimental pode ser uma das formas possíveis de 
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avaliar a influência do DMS nos modelos, bem como a eficiência de remoção de SO2. 

O modelo proposto calculou o 𝑘𝑔𝑎 teórico, para em seguida, compará-lo ao 

experimental. 

 Em sistemas onde a fase gasosa controla o processo de transferência de 

massa e a reação é instantânea e irreversível (DANCKWERTS, 1970), o coeficiente 

de transferência de massa experimental pode ser calculado pela seguinte equação: 

𝑘𝐺 =
𝑛𝐺

𝑃ℎ𝑎
𝑙𝑛 (

𝑌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)

𝑌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜(𝑠𝑎𝑖)
)     (5.20) 

 Onde 𝑘𝐺 é o coeficiente individual de transferência de massa da fase gasosa, 

𝑛𝐺 é a vazão molar do gás, P é a pressão absoluta do sistema, 𝑎 é a área interfacial 

específica para transferência de massa e 𝑌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 é a fração molar do soluto. 

Rearranjando a equação 5.20, o 𝑘𝑔𝑎 experimental pode ser calculado pela Equação 

5.21. 

𝑘𝐺𝑎(𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) =
𝑛𝐺

𝑃ℎ
𝑙𝑛 (

𝑌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)

𝑌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜(𝑠𝑎𝑖)
)     (5.21) 

 Vale ressaltar que a torre de nebulização, utilizada por Codolo (2010), não era 

pressurizada, portanto a pressão absoluta deve ser considerada a pressão 

atmosférica. 

 O coeficiente volumétrico de transferência de massa teórico é resultado da 

multiplicação das equações 5.17 e 5.15, como segue; 

𝑘𝐺𝑎(𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜) =
𝐷𝐴𝐵

𝐷𝑀𝑆 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝐴𝑔

𝜋 (
𝐷𝑀𝑆

2
) 𝑑𝑍

(2 + 0,552 ∙ 𝑅𝑒
1

2 ∙ 𝑆𝑐
1

3)     (5.22) 

5.3.7 Taxa de transferência de massa 

 A taxa de transferência de massa de SO2 para as gotas pode ser calculada pela 

equação abaixo. 

𝑊𝑆𝑂2
= 𝑘𝐺𝐴𝑔(𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) − 𝐶𝑆𝑂2(𝑖))     (5.23) 

 Onde 𝑊𝑆𝑂2
 é a taxa de transferência de massa, 𝑘𝑔 é o coeficiente individual de 

transferência de massa da fase gasosa, 𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) é a concentração de SO2 na 

entrada, 𝐶𝑆𝑂2(𝑖) é a concentração de SO2 na interface e 𝐴𝑔 é a área superficial das 

gotas. 
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 Como o SO2 é altamente solúvel de água e a reação com o NaOH foi 

considerada instantânea e irreversível, a concentração na interface foi considerada 

zero, logo: 

𝑊𝑆𝑂2
= 𝑘𝐺𝐴𝑔𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)      (5.24) 

5.3.8 Concentração de SO2 na saída da torre 

 Por balanço de massa foi possível calcular a concentração de SO2 na saída da 

torre, sendo a concentração absorvida pelas gotas subtraída da concentração de 

entrada. 

𝐶𝑆𝑂2(𝑠𝑎𝑖) = 𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) − 𝐶𝑆𝑂2(𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠)     (5.25) 

 A concentração absorvida pelas gotas pode ser calculada pela divisão da taxa 

de transferência de massa pela vazão do gás. 

𝐶𝑆𝑂2(𝑠𝑎𝑖) = 𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) −
𝑊𝑆𝑂2

𝑄𝐺
     (5.26) 

 Depois de calculada a concentração de SO2 na saída da torre é possível 

calcular a eficiência e comparar com a experimental, a fim de validar o modelo. 

 Neste trabalho, as eficiências teórica e experimental de remoção de SO2 foram 

calculadas pela Equação 5.27. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) − 𝐶𝑆𝑂2(𝑠𝑎𝑖)

𝐶𝑆𝑂2(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)
∙ 100     (5.27) 

5.3.9 Formação do filme líquido 

 O filme líquido pode influenciar a taxa de transferência de massa, pois a medida 

em que é formado, causa redução no número de gotas ao longo da torre, e 

consequentemente, na área superficial de transferência de massa (CODOLO; BIZZO, 

2016). 

 A formação do filme líquido é influenciada por dois fatores: o choque do jato 

diretamente na parede, devido ao ângulo de pulverização e o choque de partículas 

finas dispersas na torre. Neste trabalho, é considerada apenas formação de filme 

líquido pelo ângulo da pulverização. Conforme a Figura 5.2, existem duas 

configurações de bicos de pulverização com 1 e 5 bicos. 
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Figura 5.2 – Distribuição dos bicos de pulverização. 

 Conhecendo o ângulo de pulverização e a distância da parede, é possível 

estimar qual altura o jato irá colidir com a parede, utilizando a equação da tangente. 

Na Figura 5.3, é possível visualizar os parâmetros para o cálculo da tangente. 

tan 7,5° =
𝑟

ℎ
     (5.28) 

 
Figura 5.3 – Parâmetros para cálculo da tangente. 

 Onde, d é a distância do centro do bico até a parede e h é a altura em que o 

jato choca com a parede. 

 Os resultados para as duas configurações de bicos estão dispostos na Tabela 

5.4. 
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Tabela 5.4 – Altura em que o jato atinge a parede. 

Quantidade de bicos 1 5 

Distância da parede (m) 0,145 0,072 

Altura (m) 1,101 0,546 

 A Figura 5.4 representa o jato atingindo a parede da torre. A cor azul representa 

a pulverização dentro da torre e a vermelha representa a formação de filme líquido. 

 
Figura 5.4 – Formação do filme líquido, onde (a) representa a pulverização com um bico e (b) 

para 5 bicos. 

 Estimando onde o filme líquido começa a se formar, é possível levá-lo em 

consideração no modelo matemático. Como dito anteriormente, a torre tem 1,5 m e foi 

dividida em seções de 1 mm, portanto, são 1500 seções, sendo o topo o ponto zero e 

o fundo o ponto 1500. Na configuração com 1 bico, considera-se a formação do filme 

líquido a partir do ponto 1101 e para 5 bicos, a partir de 546. 

 Pode-se observar que a formação do filme líquido é maior na configuração de 

5 bicos, assim como o preenchimento da torre com a solução pulverizada. 

5.3.9.1 Configuração com 1 bico pulverizador 

 No modelo com 1 bico pulverizador, o jato resultante tem forma de cone, 

portanto os cálculos para estimar o volume que está formando o filme líquido são 

relacionados a essa forma. 

1,101 m 0,546 m 
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𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 =
𝜋𝑟2ℎ

3
     (5.29) 

 Onde 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 é o volume do cone, r é o raio e h é a altura. Isolando o raio na 

equação 5.28 e substituindo o raio na equação 5.29, temos: 

r = tan 7,5° ℎ     (5.30) 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 =
𝜋ℎ3(tan(7,5°))2

3
     (5.31) 

 Escrevendo a equação válida para as diferentes posições; 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒(𝑛) =
𝜋(tan(7,5°))2

3
(

𝑛

1000
)

3

     (5.32) 

 Onde n é a seção dentro da torre. Para encontrarmos o volume de filme líquido 

em cada dZ basta subtrairmos o volume do cone na seção atual pela anterior, para 

𝑛 > 1101. 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒(1)(𝑛) =
𝜋(tan(7,5°))2

3
((

𝑛

1000
)

3

− (
𝑛 − 1

1000
)

3

) ; 𝑛 > 1101     (5.33) 

 A Equação 5.33 representa o volume de filme líquido formado em cada dZ para 

configuração de 1 bico. 

5.3.9.2 Configuração com 5 bicos pulverizadores 

 Sabe-se que o comportamento do bico central atinge a parede a partir do dZ 

igual a 1101 e os outros 4 a partir de 546. Para esse caso, inicialmente, não será 

considerada a coalescência das gotas e a porcentagem do filme líquido relativa ao 

bico central obedece a mesma equação para o caso com apenas 1 bico. Portanto foi 

necessário investigar o comportamento dos outros 4 bicos. 

 Matematicamente, não é possível descrever o comportamento dos bicos 

laterais com a simplicidade matemática do outro caso, devido ao perfil formado pela 

pulverização do bico lateral, representado pela Figura 5.5. 

 Conforme demonstrado na Figura 5.5, a equação que subtrai os volumes 

cônicos não representa o processo, sendo necessário avaliar a formação de filme 

líquido de outra forma. Como observado na Figura 5.2, os bicos laterais são 

equidistantes da parede e do centro, portanto possuem o mesmo perfil. 

 Pode-se observar na Figura 5.5 que, considerando que o líquido ultrapassasse 

o limite da parede, o polígono formado além da parede possui forma piramidal e sua 

base é uma lúnula. Lúnula é uma forma geométrica formada por dois arcos, conhecida 
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também como “meia-lua”. Neste caso, um arco é formado pela parede da torre, 

considerando o semicírculo e possui área transversal constante, e o outro o jato 

cônico, que “ultrapassa a parede” e possui área transversal variável, a partir do dZ 

igual a 546. 

 
Figura 5.5 – Área de pulverização do bico lateral do fundo da torre. 

 Na Figura 5.4 é possível observar que a área transversal formada pelo jato e o 

contado com a parede variam com dZ. Portanto, a área deve ser calculada por integral 

de forma que os limites de integração serão as extremidades do jato que atinge a 

parede. A fórmula da área de um semicírculo calculada por integral pode ser calculada 

pela Equação 5.34. 

𝐴 = ∫ 𝑓(𝑥)
𝑅

−𝑅

𝑑𝑥     (5.34) 

 Onde A é a área, R é o raio do semicírculo e 𝑓(𝑥) é a equação da circunferência 

em coordenadas cartesianas. 

𝑓(𝑥) = √𝑅2 − 𝑥2      (5.35) 

 Considerando o centro da torre o ponto zero do plano cartesiano, o centro do 

bico pulverizador estaria na posição 0,073 m, o limite do contato entre o jato e a parede 

foi considerado o ponto de interseção 𝑥𝑖, a parede da torre no ponto 0,145 m e o raio 

do jato R, obtido pela equação 5.30, todos no eixo x, conforme Figura 5.6. 

 A área na lúnula é o dobro da área gerada pela torre, no intervalo de integração 

𝑥𝑖 e 0,145 m, subtraído da área do spray, no intervalo 𝑥𝑖 e o raio gerado pela 

pulverização, descritas na Figura 5.7. 
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Figura 5.6 – Projeção na pulverização do bico lateral no plano cartesiano.  

 
Figura 5.7 – Áreas de integração relativas à formação do filme líquido. 

𝐴𝑠𝑝𝑟𝑎𝑦 = 2 ∫ √𝑅2 − (𝑥 − 0,073)2
𝑅

𝑥𝑖

𝑑𝑥     (5.36) 

𝐴𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 2 ∫ √0,1452 − 𝑥2
0,145

𝑥𝑖

𝑑𝑥      (5.37) 

𝐴𝑙ú𝑛𝑢𝑙𝑎 = 𝐴𝑠𝑝𝑟𝑎𝑦 − 𝐴𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒      (5.38) 

 O princípio de Cavalieri comprova que o volume de um cone é igual à de uma 

pirâmide de mesma área de base. Portanto, conclui-se que o volume de qualquer 

polígono com formato piramidal pode ser calculado pela equação 5.34. O volume para 

1 bico pode ser definido como para cada dZ: 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒(𝑛) =
𝐴𝑙ú𝑛𝑢𝑙𝑎

3
(

𝑛

1000
−

𝑛 − 1

1000
) ; 𝑛 > 546     (5.39) 

 Para os 4 bicos laterais o volume foi definido como: 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒−5(𝑛) =
4 ∙ 𝐴𝑙ú𝑛𝑢𝑙𝑎

3
(

𝑛

1000
−

𝑛 − 1

1000
) ; 546 < 𝑛 ≤ 1101     (5.40) 
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𝑉𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒(5)(𝑛) =
4 ∙ 𝐴𝑙ú𝑛𝑢𝑙𝑎

3
(

𝑛

1000
−

𝑛 − 1

1000
) +

𝜋(tan(7,5°))2

3
((

𝑛

1000
)

3

− (
𝑛 − 1

1000
)

3

) ; 

𝑛 > 1101     (5.41) 

 O volume da solução que forma o filme líquido é uma fração do volume total da 

pulverização. Como o jato forma um cone cheio, o volume total para cada dZ pode ser 

calculado pela seguinte equação 5.32, para qualquer valor de 𝑛. Portanto a fração de 

líquido que não forma o filme líquido pode ser calculada da seguinte forma para as 

duas configurações de bicos: 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑣𝑜𝑙(1) =
(𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 − 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒(1))

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒
    (5.42) 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑣𝑜𝑙(1) =
(5 ∙ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 − 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒(5))

5 ∙ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒
    (5.43) 

 Onde 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑣𝑜𝑙 é a fração do volume de líquido que não formou filme líquido. 

Para as seções onde não há formação de filme líquido 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑣𝑜𝑙 = 1, ou seja, 100% do 

volume de líquido está na forma de gotas. 

5.3.10 Modelos matemáticos propostos 

 Foram propostos dois modelos matemáticos para avaliar o processo de limpeza 

de gases em uma torre de nebulização. 

• Sem distribuição e sem filme líquido; 

• Com distribuição e com filme líquido. 

 Dessa forma, é possível avaliar também a influência da distribuição do tamanho 

das gotas e da formação do filme líquido. 

 Sabe-se que, quanto maior a quantidade de termos em uma distribuição, mais 

representativa pode ser, porém, foi necessário levar em consideração o quanto o 

aumento ou diminuição de termos afetava o kga teórico e quanto tornava os cálculos 

mais lentos. Assim, foram considerados 20 diâmetros para todos os modelos com 

distribuição. 

 A Figura 5.8 representa o fluxograma dos cálculos do modelo matemático 

completo com distribuição e com formação de filme líquido. 
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Figura 5.8 – Fluxograma dos cálculos do modelo matemático. 

5.4 Validação do modelo matemático 

 Inicialmente, foi avaliada a influência das correlações de DMS no cálculo do 

kga pelos diferentes modelos e comparados aos valores experimentais. Assim, foi 

possível determinar qual a correlação mais adequada aos cálculos do diâmetro da 

gota. Após determinar a equação para o cálculo do DMS, a concentração final de SO2 

foi obtida, assim como a eficiência teórica. 
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 Também foram calculados o coeficiente volumétrico de transferência de massa, 

a concentração final e a eficiência teórica e comparados aos resultados experimentais, 

verificando qual correlação de DMS e qual modelo matemático melhor representam o 

fenômeno. 

5.5 Proposta de DMS 

 A formação de gotas por bicos pulverizadores é um processo altamente 

complexo, sendo assim é conveniente dividi-lo em dois estágios, reconhecendo que 

isso representa uma simplificação dos mecanismos envolvidos. A correlação proposta 

foi uma equação no seguinte formato (WANG, X. F.; LEFEBVRE, 1987): 

𝐷𝑀𝑆 = 𝐷𝑀𝑆1 + 𝐷𝑀𝑆2     (5.44) 

 𝐷𝑀𝑆1 representa o primeiro estágio no processo de atomização, onde há a 

geração de instabilidades da superfície, devido as forças hidro e aerodinâmicas, e sua 

magnitude é determinada pelo número de Reynolds e do número de Weber (WANG, 

X. F.; LEFEBVRE, 1987). 

𝐷𝑀𝑆1 ∝ (𝑅𝑒 ∙ √𝑊𝑒)
−𝑥

∝ (
𝜎𝐿

0,5 ∙ 𝜇𝐿

𝜌𝐺
0,5 ∙ ∆𝑃𝐿

)

𝑥

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
1−1,5𝑥

     (5.45) 

 O termo 𝐷𝑀𝑆2 representa o estágio final do processo de atomização, onde a 

alta velocidade faz com que as instabilidades formadas no primeiro estágio sejam 

amplificadas e quebrem o jato em ligamentos e, em seguida, gotas. Este segundo 

termo depende fortemente do número de Weber, porém o número de Reynolds não é 

mais relevante (WANG, X. F.; LEFEBVRE, 1987). 

𝐷𝑀𝑆2 ∝ 𝑊𝑒−𝑦 ∝ (
𝜎𝐿 ∙ 𝜌𝐿

𝜌𝐺 ∙ ∆𝑃𝐿
)

𝑦

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
1−𝑦

     (5.46) 

 Sendo assim, a equação de DMS pode ser apresentada da seguinte forma: 

𝐷𝑀𝑆 = 𝐴 (
𝜎𝐿

0,5 ∙ 𝜇𝐿

𝜌𝐺
0,5 ∙ ∆𝑃𝐿

)

𝑥

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
1−1,5𝑥

+ 𝐵 (
𝜎𝐿 ∙ 𝜌𝐿

𝜌𝐺 ∙ ∆𝑃𝐿
)

𝑦

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
1−𝑦

     (5.47) 
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 Sabe-se que a velocidade do gás não exerce influência na formação das gotas, 

porém pode influenciar na deformação, coalescência e quebra das gotas, efeitos que 

não foram considerados no modelo proposto. Desta forma, a correlação proposta 

considera a velocidade do gás na equação e para que a unidade de métrica não seja 

afetada, o termo 𝑢𝑜𝑅 𝑢𝐺⁄ , velocidade relativa inicial da gota dividida pela velocidade do 

gás, foi incluído nas duas partes da equação. 

𝐷𝑀𝑆 = 𝐴 ∙ (
𝑢𝑜𝑅

𝑢𝐺
)

𝑘

∙ (
𝜎𝐿

0,5 ∙ 𝜇𝐿

𝜌𝐺
0,5 ∙ ∆𝑃𝐿

)

𝑥

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
1−1,5𝑥

+ 𝐵 ∙ (
𝑢𝑜𝑅

𝑢𝐺
)

𝑧

∙ (
𝜎𝐿 ∙ 𝜌𝐿

𝜌𝐺 ∙ ∆𝑃𝐿
)

𝑦

 

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
1−𝑦

     (5.48) 

 A Equação 5.48 possui seis incógnitas, e os seus valores foram definidos 

utilizando cálculo pelo método de regressão linear no Software MATLAB 2017, 

utilizando como referência os resultados experimentais de kGa. A equação final será 

apresentada nos resultados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A análise dos resultados é composta pelo estudo teórico da absorção de SO2 

na torre de nebulização, simulando o modelo matemático no software Matlab 2017. 

Foram avaliados dois modelos, um sem distribuição e sem formação de filme líquido 

e outro com distribuição e com formação de filme líquido. Além disso, foram analisadas 

diferentes correlações do Diâmetro Médio de Sauter (DMS) e proposta uma nova 

correlação. Os resultados são apresentados de acordo com os seguintes tópicos: 

• Avaliação dos modelos com e sem distribuição do tamanho das gotas e 

formação de filme líquido; 

• Avaliação das correlações de DMS; 

• Comparação dos resultados das simulações com os dados experimentais; 

• Proposta de uma nova correlação de DMS; 

• Simulação do modelo mais bem avaliado, utilizando a correlação proposta; 

6.1 Avaliação dos modelos com e sem distribuição do tamanho das 
gotas e formação de filme líquido 

 A simulação da absorção em torre de nebulização, utilizando o modelo 

matemático, requer a definição de algumas correlações, dentre elas, o Diâmetro 

Médio de Sauter. Foram avaliadas correlações de DMS disponíveis na literatura, para 

o tipo de bico pulverizador utilizado no trabalho experimental de Codolo (2010), e que 

utilizam em suas equações informações disponíveis. 

 A determinação da correlação que melhor representa o processo é importante 

e pode ser realizada, comparando os resultados calculados com os experimentais. Os 

resultados podem ser avaliados pela concentração de saída, eficiência ou kGa. Onde 

os dois primeiros são parâmetros que não devem ser avaliados individualmente, por 

fornecerem informações genéricas, apesar de importantes, e serem calculados no 

final do modelo. O kGa é um parâmetro específico e determinado em processo 

intermediário. Além disso, Codolo e Bizzo (2013), Javed et al. (2006) e Turpin et al. 

(2009), concluíram que o entendimento do kGa é necessário para a compreensão da 

torre de nebulização. 
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 Inicialmente, os diâmetros foram calculados pelas correlações de DMS, para 

cada uma das condições operacionais da Tabela 5.1, e estão apresentados nas 

Tabelas 6.1 e 6.2. 

Tabela 6.1 – DMS utilizando as correlações de Radcliffe (1960), Dombrowski e Johns (1963), 

Orzechowski (1976) e Jasuja (1979). 

DO (mm) 
Vazão de 
líquido  
(m3h-1) 

DMS (mm) 
Radcliffe 

(1960) 
Dombrowski e 
Johns (1963) 

Orzechowski 
(1976) 

Jasuja 
(1979) 

2,4 0,8 0,492 0,307 0,615 0,409 
2,4 1,0 0,421 0,251 0,531 0,343 
2,4 1,5 0,341 0,196 0,437 0,268 
3,2 1,5 0,575 0,386 0,734 0,470 
3,2 2,0 0,492 0,319 0,635 0,392 
4,4 0,8 0,549 0,369 0,724 0,426 
4,4 1,0 0,469 0,300 0,624 0,356 
5,6 1,0 0,683 0,478 0,906 0,533 
5,6 1,5 0,538 0,356 0,725 0,404 

Tabela 6.2 – DMS utilizando as correlações de Babu et al. (1982), Kennedy (1985), Wang e 
Lefebvre (1987), e Lefebvre (1989). 

DO (mm) 
Vazão de 
líquido  
(m3h-1) 

DMS (mm) 
Babu et al. 

(1982) 
Kennedy 

(1985) 
Wang e Lefebvre 

(1987) Lefebvre (1989) 

2,4 0,8 0,493 0,713 0,294 0,338 
2,4 1,0 0,426 0,665 0,247 0,275 
2,4 1,5 0,361 0,610 0,201 0,206 
3,2 1,5 0,738 1,059 0,372 0,396 
3,2 2,0 0,650 1,025 0,319 0,320 
4,4 0,8 0,929 1,643 0,375 0,351 
4,4 1,0 0,802 1,542 0,315 0,284 
5,6 1,0 1,339 2,398 0,477 0,454 
5,6 1,5 1,093 2,298 0,375 0,329 

 Os valores de DMS apresentados nas Tabelas 6.1 e 6.2 mostram que, 

independentemente da correlação, o diâmetro da gota diminui com o aumento da 

vazão de líquido (QL), para o mesmo diâmetro de orifício (DO). Provavelmente, isso 

ocorre devido a influência dos parâmetros QL e ∆PL (pressão de pulverização) nas 

equações de DMS, pois para todas as correlações a vazão de líquido é diretamente 

proporcional ao diâmetro e ∆PL inversamente proporcional. Consequentemente, a 

pressão de injeção pode ter maior influência que a vazão de líquido 
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 De acordo com a Tabela 5.1, a variação da pressão é maior que a variação de 

vazão de líquido. Por exemplo, analisando duas condições operacionais com o 

mesmo diâmetro de orifício, na condição 1 a vazão de líquido é 0,8 m3h-1 e a pressão 

0,65 bar, enquanto na condição 3 a vazão é 1,5 m3h-1 e a pressão 2,4 bar. Portanto, 

enquanto a vazão de líquido duplicou, a pressão de pulverização praticamente 

quadriplicou, o que a torna mais relevante. 

 A fim de escolher a correlação de DMS que melhor representa o fenômeno, os 

valores de kGa teórico foram calculados utilizando o modelo matemático sem 

distribuição no tamanho das gotas e sem formação do filme líquido. Dentre as 

condições operacionais avaliadas as condições que forneceram o menor (DO 2,4 mm, 

QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos) e o maior DMS (DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico) estão 

apresentas nas Figuras 6.1 e 6.2. respectivamente. As Figuras das demais condições 

estão no Apêndice B e as Tabelas dos valores de kGa para cada correlação estão no 

Apêndice A. 

 
Figura 6.1 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 Nas Figuras 6.1 e 6.2 é possível observar comportamentos diferentes em 

função dos valores de kGa. As correlações de Radcliffe (1960), Orzechowski (1976), 

Babu et al. (1982) e Kennedy (1985) forneceram resultados mais próximos aos 

experimentais. Por outro lado, as correlações de Dombrowski e Johns (1963), Wang 

e Lefebvre (1987), e Lefebvre (1989) resultaram em valores mais distantes do 

experimental. Valores intermediários foram obtidos por Jasuja (1979). 
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Figura 6.2 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 

 Provavelmente, as correlações que forneceram valores de kGa teórico mais 

próximos ao experimental fornecem a área interfacial de transferência de massa mais 

próxima à gerada experimentalmente pela pulverização. 

 Com o objetivo de avaliar melhor os resultados de kGa do modelo matemático 

sem distribuição e sem formação do filme líquido e os resultados calculados pelas 

correlações de Orzechowski (1976), Babu et al. (1982) e Kennedy (1985), a variação 

de kGa pela velocidade do gás foram apresentadas nas Figuras 6.3, 6.4 e 6.5, 

respectivamente, para a condições operacionais que geram menor e o maior DMS e 

uma intermediária. As Figuras das outras condições são apresentadas no Apêndice B  

 
Figura 6.3 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 
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Figura 6.4 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura 6.5 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 

 Nas condições operacionais com 5 bicos pulverizadores, Figura 6.3, a 

correlação de Kennedy (1985) proporcionou resultados teóricos mais próximos aos 

experimentais, enquanto para a condição com 1 bico e o diâmetro de orifício de 4,4 

mm, Figura 6.4, foi a correlação de Babu et al. (1982). A correlação de Orzechowski 

(1976) representou melhor as condições com 1 bico pulverizador com diâmetro de 

orifício de 5,6 mm. 

 Apesar dos resultados apresentados nas Figuras 6.3, 6.4 e 6.5 serem próximos 

aos experimentais, é possível observar que o comportamento das curvas teóricas é 

diferente do experimental, havendo pouca variação do kGa teórico com o aumento da 

velocidade do líquido. Esta diferença pode estar relacionada ao diâmetro das gotas, 
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sendo que o modelo matemático sem distribuição considera todas ao gotas do mesmo 

tamanho. Gotas menores podem sofrer maior desaceleração, tornando o tempo de 

residência maior, contribuindo para o aumento de kG, além de aumentar a área 

superficial, o que favorece a de transferência de massa. 

 Portanto, o modelo sem distribuição pode não ser adequado para compreender 

o processo envolvido, sendo necessário avaliar também os parâmetros até então 

negligenciados. 

 A distribuição de Rosin-Rammler foi escolhida para representar os diâmetros 

das gotas geradas pela pulverização, Equação 4.39, e para a sua utilização é 

necessário determinar o parâmetro de agudez ou módulo da distribuição. De acordo 

com Lefebvre e McDonell (2017), em processo de atomização, o valor do parâmetro 

de agudez pode variar de 1,5 a 4, sendo que quanto maior o valor, mais favorecidos 

são os diâmetros maiores. 

 Neste trabalho, após várias simulações, os resultados fornecidos pela variação 

do parâmetro de agudez, mostraram que 3,0 é um valor adequado para o modelo 

desenvolvido, assim como o número de elementos na distribuição, 20, e o menor 

diâmetro da distribuição, equivalente à 1% da fração volumétrica. Por sua vez, o 

diâmetro máximo representa 99,9 % do líquido em forma de gotas, ou seja, essa 

porcentagem de gotas tem diâmetro inferior ao máximo, de acordo com Lefebvre e 

McDonell (2017). A Figura 6.6 apresenta a distribuição gerada pelos diâmetros da 

correlação de Orzechowski (1976). A distribuição com fração volumétrica acumulado 

está disponível no Apêndice B. 

 
Figura 6.6 – Distribuição do diâmetro das gotas para a correlação de Orzechowski (1976). 
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 Aparentemente, de acordo com a Figura 6.6, o parâmetro de agudez de 3,0 

favorece os diâmetros intermediários. Além disso, pode-se observar que quanto maior 

o DMS, maior é a faixa de distribuição, pois a amplitude da distribuição está 

relacionada ao tamanho máximo da gota. 

 Além da distribuição, outro fenômeno importante para a qualidade do modelo 

matemático, é o filme líquido formado na parede interna do equipamento. Apesar de 

Bozorgi et al. (2006) afirmar que o filme líquido não tem contribuição significativa na 

transferência de massa, os trabalhos de Codolo e Bizzo (2016), e Darake et al. (2016) 

indicaram que a formação de filme líquido reduz consideravelmente a quantidade de 

gotas, o que pode causar variações de até 23% nos resultados. 

 A Figura 6.7 apresenta a influência do filme líquido, gerado pelas Equações 

5.33 e 5.41, detalhadas na metodologia, na vazão líquida. 

 
Figura 6.7 – Fração volumétrica da vazão líquida em função da altura da torre. 

 A vazão de líquido dentro de uma torre de nebulização pode estar em forma de 

gotas ou filme líquido na parede do equipamento. A Figura 6.7 apresenta a fração 

volumétrica do líquido, em forma de gotas ou filme, para as configurações de 1 bico 

ou 5 bicos pulverizadores. Na configuração de 1 bico, até 1101 mm, ou 1,101 m a 

partir do bico pulverizador, todo o líquido é encontrado em forma de gotas, e para a 

configuração com 5 bicos, o filme líquido começa a ser formação a partir de 547 mm 

da atomização.  

 Determinada a distribuição e o filme líquido, foi possível avaliar o modelo 

matemático com distribuição do tamanho de gotas e com formação de filme líquido. 

Foram avaliadas as condições que forneceram o menor DMS (DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-
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1 e 5 bicos), Figura 6.8, e maior DMS (DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico), Figura 6.9. 

As Figuras das demais condições estão no Apêndice B e as Tabelas dos valores de 

kGa para cada correlação estão no Apêndice A. 

 
Figura 6.8 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura 6.9 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 

 O comportamento da variação de kGa com a velocidade do gás nas Figuras 6.8 

e 6.9 é igual ao das Figuras 6.1 e 6.2, onde as correlações de Radcliffe (1960), 

Orzechowski (1976), Babu et al. (1982) e Kennedy (1985) forneceram resultados mais 

próximos aos experimentais. 

 A fim de detalhar o comportamento das curvas de kGa, as Figuras 6.10, 6.11 e 

6.12 apresentam os resultados para as condições operacionais que geram menor, 

intermediário e o maior DMS. As Figuras das outras condições estão no Apêndice B 
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Figura 6.10 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura 6.11 – kGa em função de uG para DO 4,4mm, QL 0,8 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura 6.12 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 



50 

 

 Novamente, a correlação de Kennedy (1985) proporcionou resultados teóricos 

mais próximos aos experimentais, para as simulações com 5 bicos, Babu et al. (1982) 

representou melhor a condição com 1 bico e o diâmetro de orifício de 4,4 mm, e 

Orzechowski (1976) representou melhor as condições com 1 bico pulverizador com 

diâmetro de orifício de 5,6 mm. 

 Foram avaliados dois modelos matemáticos, um sem distribuição do diâmetro 

das gotas e sem formação de filme líquido, e outro com distribuição e com formação 

de filme líquido, os quais apresentaram resultados semelhantes para o cálculo de kGa. 

Os modelos foram comparados para determinar qual modelo fornece os resultados 

teóricos mais próximos aos experimentais. Os resultados são apresentados nas 

Figuras 6.13 a 6.16. As Figuras das demais condições estão no Apêndice B. 

 
Figura 6.13 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores. 

 A Figura 6.13 apresenta a variação de kGa em função de velocidade do gás 

para DO 2,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores, utilizando as correlações de 

Orzechowski (1976) e Kennedy (1985). Observa-se que, apesar de valores próximos, 

as curvas dos modelos com distribuição apresentam maior variação em função da 

velocidade do gás, quando comparados aos modelos sem distribuição. 

 As curvas dos modelos com distribuição apresentaram valores teóricos mais 

próximos aos experimentais na Figura 6.14, que representa a variação de kGa com uG 

para DO 3,2 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores. 

 A variação de kGa em função de uG para DO 4,4mm, QL 0,8 m3h-1 e 1 bico 

pulverizador é apresentada na Figura 6.15. 
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Figura 6.14 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores. 

 
Figura 6.15 – kGa em função de uG para DO 4,4mm, QL 0,8 m3h-1 e 1 bico pulverizador. 

 Assim como na Figura 6.13, as curvas dos modelos com e sem distribuição 

possuem valores próximos, porém, as curvas com distribuição tendem a variar mais 

com o aumento da velocidade do gás. 

 Assim como as Figuras 6.13 e 6.15, a variação de kGa em função de uG para 

DO 5,6 mm, QL 1,5 m3h-1 e 1 bico pulverizador. A Figura 6.16, resultou em curvas 

semelhantes para os dois modelos matemáticos, onde o que considera a distribuição 

e a formação de filme líquido apresentou comportamento com maior semelhança à 

curva experimental. 

 De forma geral, as curvas para os modelos com distribuição e com formação 

de filme forneceram valores de kGa semelhantes ao modelo que negligencia esses 
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parâmetros, porém, são mais sensíveis à variação da velocidade do gás e, em alguns 

casos, possuem valores mais próximos aos experimentais. 

 
Figura 6.16 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,5 m3h-1 e 1 bico pulverizador. 

 Além disso, apesar da correlação de Orzechowski (1976) fornecer os melhores 

resultados apenas nas condições com 1 bico pulverizador e diâmetro de orifício de 5,6 

mm, foi a correlação que melhor representou todas as condições. Desse modo, o 

modelo com distribuição do diâmetro das gotas e com formação de filme líquido, 

juntamente com a correlação de Orzechowski (1976), fornecem os resultados mais 

próximos aos experimentais. 

6.2 Avaliação do modelo utilizando a correlação de Orzechowski (1976). 

 Em processos de absorção gás-líquido, quando o diâmetro das gotas não é 

determinado experimentalmente, a avaliação do kGa passa a ser uma forma 

interessante de comparar os resultados experimentais com os teóricos. O coeficiente 

volumétrico de transferência de massa, kGa, é obtido pela multiplicação do coeficiente 

individual de transferência de massa da fase gasosa, kG, com a área interfacial 

específica de transferência de massa, a. Desse modo, o parâmetro kGa e os termos 

individuais, kG e a, são apresentados e avaliados. 

 A Figura 6.17 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.18 o kGa, 

para as condições com 5 bicos pulverizadores e diâmetro de orifício de 2,4 mm. 

 Na Figura 6.17, é possível observar que os valores de kG são praticamente 

constantes em relação à velocidade do gás para as condições QL 1,0 m3h-1 e QL 1,5 
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m3h-1, DMS de 0,531 e 0,437 mm, respectivamente, e sofre um pequeno aumento 

para a condição QL 0,8 m3h-1, DMS de 0,615 mm. No entanto, a área interfacial 

aumenta com o aumento da velocidade do gás e com a vazão de líquido. 

Provavelmente, a maior desaceleração das gotas menores, provoca arrasto do gás, 

aumentando o tempo de residência e consequentemente a área interfacial. 

 
Figura 6.17 – kG (a) e a (b) em função de uG para 5 bicos e DO 2,4 mm. 

 O aumento de kGa em função da variação da velocidade do gás e da vazão de 

líquido é apresentado na Figura 6.18. 

 
Figura 6.18 – kGa em função de uG para 5 bicos e DO 2,4 mm. 

 Como dito anteriormente, o kGa teórico é resultado da multiplicação de kG e a. 

Como o coeficiente individual foi praticamente constante, a variação se deu em função 

(a) (b) 
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da área interfacial e, comparando as Figuras 6.18 e 6.17, é possível observar a 

semelhança entre as curvas, tamanha a influência. Além disso, observa-se que os 

valores teóricos de kGa são mais distantes dos experimentais para a vazão maior de 

líquido, possivelmente pela maior quantidade de gotas menores, que são mais afetas 

pelo escoamento do ar, o que acarreta o aumento de kGa. 

 A Figura 6.19 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.20 o kGa, 

para as condições com 5 bicos pulverizadores e diâmetro de orifício de 3,2 mm. 

 
Figura 6.19 – kG (a) e a (b) em função de uG para 5 bicos e DO 3,2 mm. 

 
Figura 6.20 – kGa em função de uG para 5 bicos e DO 3,2 mm. 

 De acordo com a Figura 6.19, kG aumenta com o aumento da velocidade do 

gás, fenômeno diferente do que ocorreu para os bicos de 2,4 mm, Figura 6.17. É 

possível que esse aumento seja proveniente do aumento da velocidade relativa da 

(a) (b) 
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gota, devido à influência desse parâmetro em kG. Assim como observado na Figura 

6.17, a área interfacial aumentou com o aumento de uG, porém em menor intensidade, 

provavelmente devido ao aumento do DMS e, consequentemente, houve menor 

influência do arrasto, o que não gerou maior influência no tempo de residência. 

 O comportamento do kGa, na Figura 6.20, foi semelhante ao da Figura 6.18, 

porém, com valores mais próximos aos experimentais, possivelmente pelo aumento 

do DMS e menor influência do arrasto nas gotas menores. 

 A Figura 6.21 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.22 o kGa 

para as condições com 1 bico pulverizador e diâmetro de orifício de 4,4 mm. 

 
Figura 6.21 – kG (a) e a (b) em função de uG para 1 bico e DO 4,4 mm. 

 
Figura 6.22 – kGa em função de uG para 1 bico e DO 4,4 mm. 

(a) (b) 
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 O comportamento de kG e a apresentado na Figura 6.21 é muito semelhante ao 

que ocorreu na Figura 6.19, provavelmente devido aos valores de DMS que as 

condições geraram, 0,734 e 0,635 mm, para a condição com DO 3,2 mm e 0,724 e 

0,624, para DO 4,4 mm. Apesar das gotas serem aproximadamente do mesmo 

tamanho para as 2 condições, a vazão de líquido é menor, o que reflete na área 

interfacial menor. O comportamento do kGa da Figura 6.22 é similar ao da Figura 6.20. 

No entanto, o kGa gerado nas condições da Figura 6.20 estão na faixa de 0,0543 a 

0,0703 kmol m-3s-1atm-1, para QL 1,5 m3h-1, e de 0,0898 a 0,1258 kmol m-3s-1atm-1, 

para QL 2,0 m3h-1, e da Figura 6.22 estão na faixa de 0,0281 a 0,0362 kmol m-3s-1atm-

1, para QL 0,8 m3h-1, e de 0,0443 a 0,0627 kmol m-3s-1atm-1, para QL 1,0 m3h-1. Embora 

o comportamento das curvas seja similar, o kGa é maior, aproximadamente o dobro, 

devido às condições de pulverização, 5 bicos e DO 3,2 mm, na Figura 6.20, e 1 bico e 

DO 3,2 mm, na Figura 6.22. Como o diâmetro das gotas geradas são próximos, 

provavelmente a diferença nos valores de kGa é devido a vazão de líquido, pois 

praticamente dobra. 

 A Figura 6.23 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.24 o kGa, 

para as condições com 1 bico pulverizador e diâmetro de orifício de 5,6 mm. 

 
Figura 6.23 – kG (a) e a (b) em função de uG para 1 bico e DO 4,4 mm. 

 Tanto o comportamento quanto os valores de kG e a da Figura 6.23 são 

semelhantes à Figura 6.21. Apesar das vazões de líquido serem maiores, o aumento 

do diâmetro do bico reduz a pressão de injeção, tornando as gotas maiores. Portanto, 

o aumento do DMS para o bico 5,6 mm contrabalanceou o aumento de QL.  

(a) (b) 
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Figura 6.24 – kGa em função de uG para 1 bico e DO 5,6 mm. 

 Na Figura 6.24, observa-se a curva do kGa teórico atravessando a curva 

experimental, apesar da variação dos valores de kGa com a velocidade do gás se 

distanciarem dos valores experimentais. 

 Além do kGa, outro parâmetro importante para avaliação do modelo é a 

concentração. Apesar da análise pelo kGa indicar o comportamento do equipamento, 

em relação à velocidade e a área superficial gerada, a concentração reflete 

diretamente o resultado, tornando-o de fácil compreensão. A Figura 6.25 apresenta a 

concentração em relação à altura da torre. 

 
Figura 6.25 – Concentração de SO2 em função da altura da torre para 5 bicos (a) e 1 bico (b). 

 A Figura 6.25 apresenta a variação da concentração de SO2 ao percorrer a 

torre, até a saída. Isso foi possível devido a divisão da torre em sessões de 1 mm, o 

(a) (b) 
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que permitiu o acompanhamento desse parâmetro. Observa-se que para todas as 

condições, a maior velocidade do gás fornece a maior concentração de saída. Pode 

ser que isso ocorra pois quanto mais rápido o gás percorre a torre, menor é a tempo 

para a transferência de massa. Então, apesar do aumento da velocidade relativa 

aumentar a área interfacial, em alguns casos, ela pode prejudicar a eficiência.  

 As Figuras 6.26 a 6.27 apresentam a concentração de saída de SO2 em relação 

à velocidade do gás e a comparação com os resultados experimentais. 

 
Figura 6.26 – Concentração de saída de SO2 em função de uG para 5 bicos. 

 Observa-se nas Figura 6.26 e 6.27 que a concentração de saída teórica ficou 

mais próxima dos valores experimentais para as condições com 1 bico pulverizador e 

mais discrepante para 5 bicos. Esse comportamento pode estar relacionado à 

hidrodinâmica da torre para as condições com 5 bicos pulverizadores, pois o modelo 

matemático desenvolvido não considera a interação entre os jatos, o que pode causar 

coalescência ou quebra das gotas, alterando o diâmetro das gotas e 

consequentemente a área interfacial. Outro motivo que pode ter influenciado a 

modelagem para 5 bicos é o menor diâmetro das gotas formadas. A presença de gotas 

muito pequenas pode resultar em movimento ascendente destas, o que não é 

considerado pelas considerações do modelo empregado no presente trabalho. Gotas 

muito pequenas podem ficar em suspensão, o que aumenta o tempo de residência e 

consequentemente a área interfacial. 
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Figura 6.27 – Concentração de saída de SO2 em função de uG para 1 bico. 

 As Figuras 6.28 e 6.29 apresentam a eficiência na remoção de SO2 em relação 

à velocidade do gás e a comparação com os resultados experimentais. 

 
Figura 6.28 – Eficiência na remoção de SO2 em função de uG para 5 bicos. 

 Assim como para a concentração de saída, nas Figuras 6.26 e 6.27, a eficiência 

apresentou o mesmo comportamento das Figuras 6.28 e 6.29, om valores mais 

próximos aos experimentais para as condições com 1 bico e mais distante para 5 

bicos. Também fica evidente a importância da avaliação da concentração e eficiência 

em conjunto com o kGa. De acordo com a condição DO 2,4 mm e QL 1,5 m3h-1, a 
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concentração de saída teórica é muito próxima da experimental, evidenciando, 

erroneamente, que esta é a condição com maior eficiência teórica. Provavelmente, 

deve-se alto valor de kGa para essa condição. Portanto, as avaliações isoladas da 

concentração de saída e da eficiência, principalmente para condições com alta 

eficiência experimental, podem não ser adequadas para avaliação, pois pode levar a 

conclusões não confiáveis. 

 
Figura 6.29 – Eficiência na remoção de SO2 em função de uG para 1 bico. 

 A relação da eficiência experimental na remoção de SO2 com a teórica é 

apresentada na Figura 6.30. 

 
Figura 6.30 – Relação da eficiência experimental na remoção de SO2 com a teórica para 5 bicos 

(a) e 1 bico (b). 

(a) (b) 
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 No tipo de gráfico da Figura 6.30, quanto mais próximas as curvas de eficiência 

estiverem da linha tracejada, melhores são as correlações dos resultados teóricos em 

relação aos experimentais. Neste gráfico, assim como nas Figuras 6.26 a 6.29, as 

condições com 1 bico pulverizador estão melhor representadas. 

 As concentrações são resultantes do modelo matemático e a avaliação isolada 

pode induzir ao erro. A velocidade das gotas pode indicar o comportamento tão bem 

quanto a concentração ao percorrer a torre. Por se tratar de modelo com distribuição, 

A Figura 6.31 apresenta a média das velocidades ao percorrer a torre. 

 
Figura 6.31 – Média das velocidades da gota em relação à altura da torre para 5 bicos (a) e 1 

bico (b). 

 A figura acima indica a velocidade inicial das gotas para as diferentes condições 

de operação, e o comportamento médio ao percorrer a torre. Para todas as condições, 

quanto maior a velocidade do gás, menor é a média das velocidades da gota. Isso 

ocorre, pois, a operação é em contracorrente e o aumento da velocidade do gás 

desacelera as gotas mais rapidamente.  

 O movimento das gotas é baseado no balanço de forças que atuam sobre as 

mesmas, conforme Figura 4.10. Quando as forças entram em equilíbrio, a aceleração 

é zero e o movimento continua em velocidade terminal. Essa velocidade é conhecida 

como terminal, que é apresentada na Figura 6.32. 

 

 A Figura 6.32 apresenta as velocidades terminais em relação a distribuição de 

gotas, onde o subscrito 1 representa a menor gota da distribuição e 20 a maior. Apesar 

de apresentar velocidades terminais menores que 1, a média das velocidades finais, 

na Figura 6.31, é maior que 6. Isso ocorre por ser a média das velocidades de uma 

(a) (b) 

(a) (b) 
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distribuição. Para avaliar o comportamento de cada gota, é preciso avaliar as 

condições operacionais separadamente. 

 
Figura 6.32 – Velocidade terminal da gota em relação à distribuição para 5 bicos (a) e 1 bico 

(b). 

 A velocidade das gotas em relação à altura da torre foi avaliada para a condição 

que fornece o menor diâmetro de gota, DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e uG 1,6 m s-1, Figura 

6.33, e para o maior diâmetro DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e uG 0,4 m s-1, Figura 6.34. 

 
Figura 6.33 – Velocidade da gota em relação à altura da torre para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e uG 

1,6 m s-1. 

 Observa-se nas Figuras 6.33 e 6.34, que as gotas menores sofrem rápida 

desaceleração e atingem a velocidade terminal rapidamente devido ao tamanho da 

gota. As gotas maiores da distribuição sequer atingem a velocidade terminal. 

 Avaliando o valor da velocidade da menor gota, nas Figuras 6.33 e 6.34, e o 

valor da velocidade terminal, nos respectivos gráficos ao lado, nota-se que o valor 

(a) (b) 
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está diferente. Isso ocorre porque a velocidade terminal é relativa e, em alguns casos, 

a velocidade da gota seria negativa, indicando um retorno em sua trajetória. 

 
Figura 6.34 – Velocidade da gota em relação à distribuição para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e uG 

1,6 m s-1. 

 Porém, como o modelo considera que todas as gotas caem, foi necessário 

estabelecer uma velocidade mínima da gota, Figura 6.35. 

 
Figura 6.35 – Velocidade mínima da gota em relação a velocidade do gás. 

 Definir a velocidade mínima da gota foi uma alternativa encontrada para 

garantir que todas as gotas caíssem, pois as velocidades calculadas para as gotas 

menores podem ser negativas, representando o movimento em direção contrária. A 

velocidade mínima da gota foi considerada a velocidade terminal para uma gota com 

o diâmetro médio, DMS, menos a velocidade do gás. 

(b) (a) 
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 Após avaliar os modelos com e sem distribuição, as correlações de DMS, a 

formação do filme líquido, a distribuição do tamanho da gota, kGa e seus respectivos 

parâmetros, as concentrações de saída, a eficiência e as velocidades das gotas, foi 

possível notar que, apesar da rotina reproduzir a absorção de SO2 em uma torre de 

nebulização, seu comportamento é diferente para cada condição operacional. 

Segundo Codolo e Bizzo (2013), é difícil prever a taxa de transferência de massa em 

torres de nebulização devido à complexidade hidrodinâmica do equipamento. Além 

disso, as correlações de DMS disponíveis na literatura, em sua maioria, são para 

combustíveis em injeção e não para água em torre de nebulização, sendo assim uma 

correlação de DMS foi proposta para essas condições e será validada com os dados 

experimentais de Codolo e Bizzo (2013). 

6.3 Correlação de DMS proposta 

 A correlação proposta se baseou no trabalho de Wang e Lefebvre (1987), 

Equação 5.47. Avaliando as Figuras 6.18, 6.20, 6.22 e 6.24, nota-se que apesar do 

kGa calculado se aproximar do experimental, não sofre a mesma variação com o 

aumento da velocidade do gás. Na tentativa de resolver essa questão, o parâmetro 

𝑢𝐺 𝑢𝑂𝑅⁄  foi acrescentado na equação, onde 𝑢𝐺 é a velocidade do gás e 𝑢𝑂𝑅 a 

velocidade relativa inicial da gota. O parâmetro 𝑢𝑂𝑅 foi incluído para não modificar o 

dimensionamento da correlação, Equação 5.48. A velocidade inicial da gota é um 

parâmetro utilizado por autores para o equacionamento de DMS, como na Equação 

4.29 de Dombrowski e Johns (1963). 

 Não foram encontradas correlações de DMS na literatura que utilizassem a 

velocidade do gás como parâmetro em suas equações para o tipo de bico de 

pulverização utilizado por Codolo e Bizzo (2013). Porém, sabe-se que dentro da torre 

de nebulização há interação dos jatos, quebra, coalescência e deformação de gotas, 

fenômenos não considerados no modelo matemático, além do retorno de gotas 

menores, que podem variar com a velocidade do gás. Portanto, a utilização do 

parâmetro 𝑢𝐺 na correlação é utilizado para simplificar os efeitos hidrodinâmicos da 

torre. 

 Para a determinação dos parâmetros desconhecidos da Equação 5.48, utilizou-

se regressão linear, comparando a equação ao diâmetro ajustado da gota. Esse 

diâmetro é o DMS necessário para que o kGa teórico, calculado pelo modelo 
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matemático com distribuição e com formação de filme líquido, seja igual ao kGa 

experimental. A Tabela 6.3 apresenta o diâmetro ajustado da gota para as diferentes 

condições experimentais. 

 Observa-se na Tabela 6.3 que para velocidades do gás mais altas, o diâmetro 

da gota necessário para atingir o kGa experimental é menor. Provavelmente, porque 

gotas menores aumentam a área interfacial de transferência de massa e, portanto, o 

kGa teórico, como ocorre para os valores experimentais. Assim, pode-se definir a 

correlação proposta de DMS, Equação 6.1. 

Tabela 6.3 – Diâmetro ajustado da gota para as diferentes condições experimentais. 

Condição 

operacional 

Velocidade do gás (m s-1) 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

1 0,962 0,910 0,833 0,788 0,773 0,787 0,793 

2 0,816 0,745 0,697 0,665 0,655 0,648 0,657 

3 0,715 0,622 0,582 0,562 0,561 0,568 0,581 

4 1,324 1,222 1,112 1,052 0,988 0,992 0,996 

5 1,196 1,055 0,937 0,869 0,856 0,823 0,802 

6 0,977 0,93 0,837 0,798 0,788 0,797 0,817 

7 0,849 0,809 0,767 0,720 0,708 0,705 0,707 

8 1,040 1,020 0,921 0,879 0,855 0,853 0,865 

9 0,855 0,822 0,722 0,721 0,698 0,691 0,695 

𝐷𝑀𝑆 = 40 ∙ (
𝑢𝑜𝑅

𝑢𝐺
)

0,2333

∙ (
𝜎𝐿

0,5 ∙ 𝜇𝐿

𝜌𝐺
0,5 ∙ ∆𝑃𝐿

)

0,4594

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
0,3109

 

+0,4 ∙ (
𝑢𝑜𝑅

𝑢𝐺
)

−1,3569

∙ (
𝜎𝐿 ∙ 𝜌𝐿

𝜌𝐺 ∙ ∆𝑃𝐿
)

0,4691

∙ (𝑡𝑓 ∙ cos 𝜃)
0,5309

     (6.1) 

 A Figura 6.36 apresenta a variação do DMS da correlação proposta em função 

da variação da velocidade do gás, comparado à de Orzechowski (1976) e ao DMS 

ajustado. 

 De acordo com a Equação 6.1, nota-se que na correlação proposta a 

velocidade do gás é inversamente proporcional ao DMS. O mesmo ocorre com o DMS 

ajustado, cujos valores calculados pela correlação proposta são próximos e ambas as 

curvas seguem tendências iguais. A correlação de Orzechowski (1976) não utiliza a 

velocidade do gás como parâmetro e por isso o valor é constante. Comparando esses 

resultados à curva do DMS ajustado, é possível notar que para as condições 

operacionais com 5 bicos, a correlação de Orzechowski (1976) forneceu valores 
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menores, e para as condições com 1 bico apresentou valores próximos ao DMS 

ajustado. Gotas menores promovem maior área interfacial e maior kGa. Isso pode 

explicar o motivo dos resultados utilizando o modelo matemático com distribuição e 

com filme líquido e a correlação de Orzechowski (1976) fornecer valores de kGa 

teóricos próximos ao experimental para a condição de 1 bico e valores maiores para 

a condição de 5 bicos. 

 
Figura 6.36 – Correlação de DMS proposta em função da velocidade do gás. 

 Assim como na seção 6.2, o coeficiente individual de transferência de massa 

da fase gasosa, kG, a área interfacial específica de transferência de massa, a, e o 

coeficiente volumétrico de transferência de massa, kGa, serão avaliados. 

 A Figura 6.37 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.38 o kGa, 

para as condições com 5 bicos pulverizadores e diâmetro de orifício de 2,4 mm. 

 
Figura 6.37 – kG (a) e a (b) em função de uG para 5 bicos e DO 2,4 mm. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 Assim como na Figura 6.17, a variação de kG em relação à velocidade do gás 

foi avaliada na Figura 6.37, para as mesmas condições operacionais e outra 

correlação de DMS, onde os valores de kG são praticamente constantes. Porém, na 

Figura 6.37, kG varia em relação a uG, provavelmente devido à diminuição do DMS 

com o aumento da velocidade do gás, conforme Tabela 6.3. De acordo com a Equação 

5.19, kG aumenta com a diminuição do diâmetro da gota. Por sua vez, a área interfacial 

varia entre 1 e 11 m2m-3 na Figura 6.37, DMS na faixa de 0,541 a 0,906 mm, e entre 

5 e 30 m2m-3 na Figura 6.17, DMS na faixa de 0,437 a 0,615 mm, destacando que 

gotas menores geram área interfacial maior.  

 A Figura 6.38 apresenta a variação de kGa com a velocidade do gás, 

demonstrando proximidade entre os valores teóricos com os experimentais, 

possivelmente pelo aumento do DMS da correlação proposta. A condição com QL 0,8 

m3h-1 acarreta a formação de gotas menores, conforme observado na Tabela 6.3, o 

que pode explicar a maior distância entre os valores teóricos e experimentais, quando 

comparado as outras condições da Figura 6.38. 

 
Figura 6.38 – kGa em função de uG para 5 bicos e DO 2,4 mm. 

 A Figura 6.39 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.40 o kGa 

para as condições com 5 bicos pulverizadores e diâmetro de orifício de 2,4 mm. 
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Figura 6.39 – kG (a) e a (b) em função de uG para 5 bicos e DO 3,2 mm. 

 Assim como avaliado nas Figuras 6.37a e 6.37b, a kG varia com a velocidade 

do gás e a área interfacial diminuiu em relação à Figura 6.19, provavelmente devido 

ao aumento do DMS, assim como o kGa apresentou valores teóricos mais próximos 

aos experimentais na Figura 6.40, em comparação à Figura 6.20. A correlação 

proposta melhorou a variação do kGa com a velocidade do gás bem como aproximou 

os valores teóricos dos experimentais, em relação à Figura 6.20. 

 
Figura 6.40 – kGa em função de uG para 5 bicos e DO 3,2 mm. 

 A Figura 6.41 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.42 o kGa 

para as condições com 1 bico pulverizador e diâmetro de orifício de 4,4 mm. 

(a) (b) 
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Figura 6.41 – kG (a) e a (b) em função de uG para 1 bico e DO 4,4 mm. 

 
Figura 6.42 – kGa em função de uG para 1 bico e DO 4,4 mm. 

 O comportamento do kG, na Figura 6.41, seguiu o comportamento das 

condições com 5 bicos pulverizadores e diferente das Figuras 6.37 e 6.39, a área 

interfacial não sofreu redução significativa, em relação à mesma condição e outra 

correlação de DMS, Figura 6.21. Possivelmente, por ser uma condição que 

apresentou proximidade entre o kGa teórico e o experimental, conforme Figura 6.22, 

o que também pode ser observado na Figura 6.42. 

 A Figura 6.43 apresenta os valores de kG e a teóricos, e a Figura 6.44 o kGa 

para as condições com 1 bico pulverizador e diâmetro de orifício de 5,6 mm. 

(a) (b) 
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Figura 6.43 – kG (a) e a (b) em função de uG para 1 bico e DO 5,6 mm. 

 
Figura 6.44 – kGa em função de uG para 1 bico e DO 5,6 mm. 

 Na Figura 6.43, kG apresentou variação com a velocidade do gás, assim como 

nas Figura 6.37, 6.39 e 6.41, porém, a área interfacial aumentou em relação à Figura 

6.23, principalmente para a condição com QL 1,0 m3h-1, que varia entre 3 e 9 m2m-3, 

na Figura 6.43, e entre 2,2 e 5,5 m2m-3, na Figura 6.23. 

 A Figura 6.45 apresenta a comparação dos valores de kGa calculados pelo 

modelo matemático com distribuição e com filme líquido com a correlação de 

Orzechowski (1976) e a correlação proposta, aos resultados experimentais. 

 Na Figura 6.45, o modelo com a correlação proposta para DMS, apresenta 

valores de kGa teórico mais próximos aos experimentais para as condições com 5 

bicos pulverizadores, provavelmente devido à redução da área interfacial, como foi 

(a) (b) 
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discutido nas Figuras 6.37 e 6.39. Em todas as condições, as curvas de kGa teórico 

representaram melhor o comportamento experimental, no modelo com a correlação 

proposta para DMS quando comparadas às curvas do modelo que utilizou a 

correlação de Orzechowski (1976), possivelmente devido à consideração do 

parâmetro uG na Equação 6.1. 

 

 
Figura 6.45 – Comparação dos valores de kGa em função de uG para as condições com 5 bicos, 

DO 2,4mm (a) e DO 3,2mm(b), e 1 bico, DO 2,4mm (c) e DO 3,2mm (d). 

 Assim como o tópico 6.2, as concentrações de SO2, eficiências na remoção de 

SO2 e velocidades da gota foram calculadas pelo modelo com distribuição e com 

formação de filme líquido. A Figura 6.46 apresenta a concentração de SO2 em relação 

à altura da torre. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 6.46 – Concentração de SO2 em função da altura da torre para 5 bicos (a) e 1 bico (b). 

 Na Figura 6.46, assim como na Figura 6.25, a concentração de saída é maior 

nas curvas onde a velocidade de gás é mais alta em relação às curvas onde a 

velocidade do gás é mais baixa, para a mesma condição de operação. Porém, 

diferente da Figura 6.25 (a), onde as curvas de concentração para uG 0,4 m s-1 sofrem 

ligeira queda em relação à altura da torre, o mesmo não acontece na Figura 6.46 (a). 

Possivelmente pela diminuição do kGa, conforme Figura 6.45, ocasionada pela 

redução da área interfacial, diminuindo a transferência de massa e, 

consequentemente, tornando a curva de redução da concentração mais suave. 

 As Figuras 6.47 a 6.48 apresentam a variação da concentração de saída de 

SO2 em relação à velocidade do gás e a comparação com os resultados 

experimentais. 

 
Figura 6.47 – Concentração de saída de SO2 em função de uG para 5 bicos. 

(a) (b) 
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Figura 6.48 – Concentração de saída de SO2 em função de uG para 1 bico. 

 Nota-se que as curvas se aproximaram dos valores experimentais e que para 

5 bicos, a condição com DO 2,4 mm e QL 1,0 m3h-1 apresentou maior variação, e para 

1 bico foi a condição com DO 5,6 mm e QL 1,0 m3h-1. As eficiências na remoção de 

SO2 estão apresentadas nas Figuras 6.49 e 6.50. 

 
Figura 6.49 – Eficiência na remoção de SO2 em função de uG para 5 bicos. 
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Figura 6.50 – Eficiência na remoção de SO2 em função de uG para 1 bico. 

 As eficiências apresentadas nas Figuras 6.49 e 6.50 indicam que o aumento da 

velocidade do gás reduz a eficiência na remoção de SO2. A relação da eficiência 

experimental na remoção de SO2 com a teórica é apresentada na Figura 6.51. 

 
Figura 6.51 – Relação da eficiência experimental na remoção de SO2 com a teórica para 5 bicos 

(a) e 1 bico (b). 

 É possível notar na figura 6.51 a aproximação das curvas de eficiência 

experimental em função da eficiência teórica da linha tracejada, isto indica que o 

modelo matemático apresentou bons resultados.  

 A Tabela 6.4 apresenta as considerações dos modelos e as principais 

conclusões. 

(a) (b) 
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Tabela 6.4 – Considerações e principais resultados dos modelos propostos. 

Considerações Resultados obtidos 
Correlações de DMS                                           

A interação entre os jatos pode alterar a área superficial 
de transferência de massa. 

Variação do diâmetro de orifício   

Configurações de bicos diferentes                          

Variação da pressão de pulverização                           
Considerar a formação de filme líquido e distribuição do 
diâmetro das gotas aumenta a precisão da modelagem. Variação da vazão de líquido  

Variação da vazão de gás 

Distribuição do diâmetro da gota  Devido ao arrasto do gás, as gotas menores são difíceis 
de serem representadas pelo modelo. 

Formação de filme líquido 
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7 CONCLUSÕES 

 Foram realizados dois modelos matemáticos para a operação de uma torre de 

nebulização de absorção de SO2: um sem distribuição do tamanho das gotas e sem 

formação do filme líquido e outro com distribuição e com formação de filme líquido, 

sendo esse o modelo que apresentou a menor variação entre o kGa teórico e 

experimental, e a eficiência teórica mais próxima da experimental. 

 Oito correlações de DMS foram avaliadas para cada modelo, sendo que a 

correlação de Orzechowski (1976) apresentou resultados mais próximos aos 

experimentais. Porém, as condições operacionais com 5 bicos nebulizadores 

apresentaram maior variação que as condições com 1 bico, provavelmente devido à 

interação entre os jatos, que pode alterar a área interfacial de transferência de massa. 

Foi verificado também que a variação de kGa é pouco afetada pelo aumento da 

velocidade, o que indica dificuldade em representar as gotas menores. 

 Uma nova correlação de DMS foi proposta, baseada do estudo de Wang e 

Lefebvre (1987), considerando a velocidade do gás na equação, com o objetivo de 

compensar a coalescência, quebra e deformação de gotas, e suspensão de gotas 

menores, que são afetadas pelo aumento da velocidade do gás. Os valores de kGa 

teórico utilizando essa correlação e a de Orzechowski (1976) foram comparados aos 

experimentais, sendo que os resultados que utilizaram a correlação proposta 

apresentaram valores mais próximos. 

 O trabalho demostrou que o kGa e a eficiência do modelo são fortemente 

afetados pelo diâmetro das gotas e os efeitos sobre ela, sendo necessário aprofundar 

o estudo sobre a hidrodinâmica interna da torre de nebulização. 

7.1 SUGESTÕES PARA OS PRÓXIMOS TRABALHOS 

• Estudo da coalescência, quebra e deformação das gotas ao longo da torre; 

• Análise do diâmetro e distribuição de gota ao longo da torre; 

• Estudo da interação dos jatos gerados pelos bicos pulverizadores; 

• Estudo da suspensão de gotas menores. 
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Apêndice A 

Tabela A.1 – kGa teórico – Radcliffe (1960) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,098 0,165 0,400 0,120 0,197 0,055 0,085 0,048 0,092 

0,6 0,107 0,186 0,480 0,126 0,210 0,057 0,088 0,049 0,094 

0,8 0,118 0,215 0,617 0,133 0,225 0,060 0,092 0,051 0,097 

1,0 0,134 0,259 0,741 0,143 0,246 0,062 0,098 0,052 0,100 

1,2 0,158 0,336 0,801 0,155 0,277 0,066 0,105 0,054 0,104 

1,4 0,195 0,397 0,850 0,171 0,329 0,070 0,115 0,056 0,108 

1,6 0,254 0,430 0,891 0,196 0,423 0,075 0,132 0,058 0,113 

Tabela A.2 – kGa teórico – Dombrowski e Johns (1963) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,485 1,218 2,833 0,415 0,930 0,207 0,488 0,124 0,373 

0,6 0,637 1,292 2,892 0,487 1,185 0,245 0,642 0,135 0,443 

0,8 0,759 1,330 2,940 0,597 1,521 0,304 0,741 0,149 0,558 

1,0 0,789 1,360 2,981 0,785 1,608 0,402 0,782 0,170 0,703 

1,2 0,812 1,385 3,018 0,914 1,674 0,437 0,815 0,202 0,766 

1,4 0,831 1,407 3,051 0,964 1,728 0,464 0,843 0,257 0,816 

1,6 0,847 1,426 3,080 1,003 1,775 0,486 0,867 0,316 0,858 

Tabela A.3 – kGa teórico – Orzechowski (1976) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,054 0,081 0,154 0,068 0,104 0,030 0,042 0,027 0,048 

0,6 0,057 0,085 0,163 0,070 0,106 0,030 0,043 0,028 0,049 

0,8 0,059 0,090 0,174 0,072 0,110 0,031 0,044 0,028 0,049 

1,0 0,063 0,096 0,190 0,075 0,113 0,031 0,045 0,029 0,050 

1,2 0,066 0,103 0,215 0,077 0,117 0,032 0,046 0,029 0,051 

1,4 0,071 0,114 0,264 0,080 0,121 0,033 0,047 0,030 0,052 

1,6 0,078 0,132 0,323 0,083 0,126 0,034 0,048 0,030 0,053 
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Tabela A.4 – kGa teórico – Jasuja (1979) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,175 0,346 1,120 0,211 0,420 0,117 0,228 0,087 0,214 

0,6 0,200 0,422 1,382 0,232 0,484 0,129 0,268 0,092 0,236 

0,8 0,237 0,549 1,451 0,261 0,578 0,147 0,334 0,098 0,269 

1,0 0,295 0,655 1,504 0,302 0,735 0,175 0,427 0,105 0,323 

1,2 0,395 0,692 1,549 0,364 0,916 0,222 0,471 0,115 0,417 

1,4 0,427 0,722 1,588 0,470 0,992 0,271 0,505 0,130 0,483 

1,6 0,451 0,747 1,622 0,565 1,051 0,300 0,534 0,156 0,533 

 

Tabela A.5 – kGa teórico – Babu et al. (1982) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,098 0,159 0,314 0,067 0,098 0,018 0,026 0,013 0,023 

0,6 0,106 0,177 0,366 0,069 0,101 0,019 0,026 0,014 0,023 

0,8 0,118 0,204 0,450 0,071 0,104 0,019 0,026 0,014 0,023 

1,0 0,133 0,244 0,584 0,074 0,107 0,019 0,027 0,014 0,023 

1,2 0,156 0,313 0,652 0,076 0,110 0,019 0,027 0,014 0,023 

1,4 0,193 0,379 0,705 0,079 0,114 0,020 0,027 0,014 0,024 

1,6 0,252 0,414 0,749 0,082 0,118 0,020 0,028 0,014 0,024 

 

Tabela A.6 – kGa teórico - correlação de Kennedy – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,039 0,047 0,066 0,033 0,040 0,007 0,008 0,005 0,007 

0,6 0,040 0,049 0,067 0,034 0,041 0,007 0,008 0,005 0,007 

0,8 0,041 0,050 0,068 0,034 0,041 0,007 0,008 0,005 0,007 

1,0 0,043 0,051 0,069 0,035 0,042 0,007 0,008 0,005 0,007 

1,2 0,044 0,053 0,071 0,036 0,042 0,007 0,008 0,005 0,007 

1,4 0,046 0,055 0,072 0,036 0,043 0,007 0,008 0,005 0,007 

1,6 0,048 0,057 0,074 0,037 0,043 0,007 0,009 0,005 0,007 
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Tabela A.7 – kGa teórico – Wang e Lefebvre (1987) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,543 1,248 2,620 0,448 0,898 0,186 0,379 0,119 0,287 

0,6 0,730 1,308 2,681 0,530 1,138 0,216 0,478 0,129 0,331 

0,8 0,813 1,345 2,730 0,657 1,482 0,264 0,612 0,143 0,398 

1,0 0,841 1,375 2,773 0,883 1,571 0,347 0,658 0,162 0,516 

1,2 0,863 1,400 2,810 0,969 1,638 0,397 0,694 0,191 0,604 

1,4 0,882 1,422 2,843 1,017 1,693 0,425 0,723 0,240 0,659 

1,6 0,897 1,442 2,874 1,055 1,739 0,448 0,749 0,300 0,704 

 

Tabela A.8 – kGa teórico – Lefebvre (1989) – sem distribuição – sem filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,331 0,802 2,491 0,366 0,885 0,238 0,586 0,139 0,491 

0,6 0,408 1,029 2,553 0,423 1,119 0,286 0,784 0,153 0,603 

0,8 0,541 1,075 2,603 0,509 1,466 0,364 0,837 0,172 0,804 

1,0 0,621 1,109 2,646 0,648 1,556 0,456 0,876 0,201 0,890 

1,2 0,649 1,137 2,684 0,821 1,623 0,488 0,907 0,245 0,946 

1,4 0,670 1,160 2,718 0,875 1,678 0,513 0,934 0,324 0,992 

1,6 0,688 1,181 2,749 0,917 1,725 0,534 0,958 0,365 1,031 

 

Tabela A.9 – kGa teórico – Radcliffe (1960) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,083 0,148 0,390 0,103 0,187 0,060 0,105 0,047 0,107 

0,6 0,092 0,169 0,479 0,111 0,206 0,064 0,116 0,049 0,116 

0,8 0,103 0,199 0,636 0,120 0,230 0,070 0,131 0,052 0,127 

1,0 0,119 0,247 0,678 0,132 0,264 0,078 0,154 0,055 0,141 

1,2 0,142 0,312 0,715 0,148 0,315 0,088 0,189 0,059 0,161 

1,4 0,182 0,331 0,751 0,171 0,402 0,104 0,240 0,065 0,191 

1,6 0,207 0,351 0,786 0,206 0,457 0,130 0,252 0,072 0,243 
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Tabela A.10 – kGa teórico – Dombrowski e Johns (1963) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,315 0,756 2,040 0,290 0,652 0,178 0,415 0,110 0,351 

0,6 0,402 0,866 2,187 0,337 0,816 0,210 0,540 0,121 0,420 

0,8 0,484 0,933 2,315 0,408 1,035 0,261 0,624 0,136 0,531 

1,0 0,523 0,994 2,431 0,529 1,110 0,336 0,662 0,157 0,648 

1,2 0,560 1,051 2,539 0,599 1,180 0,358 0,697 0,188 0,685 

1,4 0,594 1,103 2,642 0,640 1,247 0,379 0,732 0,242 0,721 

1,6 0,627 1,154 2,742 0,680 1,312 0,399 0,765 0,274 0,756 

Tabela A.11 – kGa teórico – Orzechowski (1976) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,047 0,077 0,174 0,058 0,096 0,030 0,047 0,025 0,049 

0,6 0,050 0,083 0,195 0,060 0,101 0,031 0,050 0,025 0,051 

0,8 0,053 0,091 0,226 0,063 0,107 0,032 0,053 0,026 0,054 

1,0 0,058 0,102 0,274 0,067 0,115 0,034 0,057 0,027 0,056 

1,2 0,064 0,117 0,357 0,071 0,125 0,036 0,062 0,028 0,060 

1,4 0,072 0,141 0,385 0,076 0,139 0,039 0,068 0,029 0,064 

1,6 0,083 0,182 0,405 0,083 0,158 0,042 0,078 0,031 0,069 

 

Tabela A.12 – kGa teórico – Jasuja (1979) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,140 0,283 0,928 0,177 0,368 0,124 0,253 0,088 0,253 

0,6 0,161 0,347 1,107 0,197 0,428 0,140 0,306 0,095 0,292 

0,8 0,192 0,458 1,182 0,223 0,521 0,165 0,395 0,105 0,350 

1,0 0,243 0,499 1,249 0,262 0,682 0,203 0,458 0,118 0,447 

1,2 0,294 0,532 1,312 0,322 0,750 0,262 0,484 0,136 0,524 

1,4 0,314 0,563 1,373 0,411 0,795 0,278 0,508 0,163 0,551 

1,6 0,334 0,593 1,432 0,438 0,840 0,294 0,533 0,211 0,579 
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Tabela A.13 – kGa teórico – Babu et al. (1982) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,083 0,143 0,322 0,057 0,090 0,017 0,025 0,011 0,020 

0,6 0,091 0,163 0,386 0,059 0,095 0,017 0,026 0,012 0,021 

0,8 0,102 0,190 0,491 0,062 0,101 0,018 0,027 0,012 0,021 

1,0 0,118 0,234 0,584 0,066 0,108 0,018 0,028 0,012 0,021 

1,2 0,141 0,302 0,617 0,070 0,117 0,019 0,029 0,012 0,022 

1,4 0,180 0,321 0,648 0,075 0,128 0,020 0,031 0,013 0,022 

1,6 0,206 0,340 0,679 0,082 0,144 0,020 0,033 0,013 0,023 

 

Tabela A.14 – kGa teórico – Kennedy (1985) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,033 0,043 0,067 0,027 0,033 0,006 0,007 0,004 0,005 

0,6 0,034 0,045 0,071 0,027 0,034 0,006 0,007 0,004 0,005 

0,8 0,036 0,048 0,075 0,028 0,034 0,006 0,007 0,004 0,005 

1,0 0,038 0,051 0,081 0,029 0,035 0,006 0,007 0,004 0,006 

1,2 0,041 0,055 0,088 0,030 0,036 0,006 0,007 0,004 0,006 

1,4 0,044 0,060 0,099 0,031 0,037 0,006 0,007 0,004 0,006 

1,6 0,049 0,067 0,113 0,032 0,038 0,006 0,007 0,004 0,006 

 

Tabela A.15 – kGa teórico – Wang e Lefebvre (1987) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,396 0,879 2,039 0,349 0,718 0,183 0,385 0,119 0,323 

0,6 0,525 0,960 2,186 0,414 0,913 0,217 0,494 0,131 0,383 

0,8 0,574 1,033 2,314 0,518 1,112 0,271 0,590 0,149 0,477 

1,0 0,618 1,099 2,430 0,651 1,192 0,344 0,626 0,173 0,606 

1,2 0,659 1,160 2,538 0,700 1,267 0,366 0,660 0,211 0,640 

1,4 0,698 1,217 2,641 0,747 1,339 0,388 0,693 0,277 0,675 

1,6 0,734 1,270 2,741 0,792 1,407 0,408 0,725 0,294 0,708 
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Tabela A.16 – kGa teórico – Lefebvre (1989) – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,252 0,601 1,929 0,290 0,709 0,227 0,556 0,136 0,500 

0,6 0,310 0,742 2,070 0,338 0,899 0,276 0,715 0,153 0,627 

0,8 0,408 0,802 2,193 0,409 1,101 0,360 0,764 0,175 0,800 

1,0 0,442 0,857 2,304 0,530 1,181 0,408 0,809 0,209 0,851 

1,2 0,474 0,907 2,408 0,599 1,255 0,434 0,851 0,264 0,898 

1,4 0,504 0,955 2,507 0,640 1,326 0,459 0,892 0,316 0,944 

1,6 0,533 1,000 2,603 0,681 1,395 0,483 0,932 0,335 0,989 

 

Tabela A.17 – kGa teórico – correlação proposta – com distribuição – com filme líquido. 

uG 
(m/s) 

Condições operacionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,4 0,014 0,023 0,051 0,021 0,036 0,014 0,023 0,013 0,029 

0,6 0,017 0,029 0,069 0,026 0,045 0,018 0,030 0,016 0,037 

0,8 0,020 0,035 0,088 0,030 0,053 0,021 0,037 0,019 0,044 

1,0 0,023 0,041 0,113 0,034 0,062 0,024 0,044 0,021 0,052 

1,2 0,026 0,048 0,149 0,038 0,071 0,028 0,054 0,024 0,061 

1,4 0,029 0,058 0,208 0,042 0,083 0,032 0,066 0,026 0,073 

1,6 0,033 0,070 0,279 0,047 0,097 0,037 0,084 0,029 0,087 
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Apêndice B 

 
Figura B.1 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.2 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.3 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.4 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 2,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.5 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.6 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.7 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,5 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.8 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.9 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 



92 

 

 
Figura B.10 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.11 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 2,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (sem 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.12 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.13 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,5 m3h-1 e 1 bico pulverizador (sem 

distribuição e filme líquido). 

 

Figura B.14 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 
distribuição e filme líquido). 
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Figura B.15 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 
distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.16 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.17 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 2,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.18 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.19 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.20 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,5 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 
distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.21 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.22 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.23 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.24 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 2,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.25 – kGa em função de uG para DO 4,4 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 
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Figura B.26 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,5 m3h-1 e 1 bico pulverizador (com 

distribuição e filme líquido). 

 
Figura B.27 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 0,8 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores. 

 
Figura B.28 – kGa em função de uG para DO 2,4 mm, QL 1,5 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores. 
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Figura B.29 – kGa em função de uG para DO 3,2 mm, QL 2,0 m3h-1 e 5 bicos pulverizadores. 

 
Figura B.30 – kGa em função de uG para DO 4,4mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador. 

 
Figura B.32 – kGa em função de uG para DO 5,6 mm, QL 1,0 m3h-1 e 1 bico pulverizador. 
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Figura B.32 – Distribuição da correlação de Orzechowski. 


