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Resumo 

 

A escassez de água para consumo humano é um problema cada vez mais atual. Deste 

modo, existe uma necessidade de aprimorar as técnicas para a obtenção de água potável. A 

dessalinização, que consiste na remoção de sais dissolvidos na água do mar ou água salobra, é 

considerada uma técnica viável para este processo. Dentro dos processos de dessalinização 

destacam-se os métodos de separação por membrana, onde a osmose inversa é o processo de 

separação por membrana mais utilizado. O principal desafio que, atualmente, esta indústria 

enfrenta é a produção de água potável com elevada qualidade gastando a menor energia possível 

no processo, diminuindo o fenómeno de polarização por concentração. Este fenómeno é o 

principal problema inerente aos processos de separação por membrana, pois promove a 

acumulação de resíduos na parede da membrana e consequentemente reduz o fluxo permeado. 

Nesta dissertação, usaram-se técnicas de Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC), para 

estudar a hidrodinâmica em canais de alimentação de uma membrana semipermeável de 

dessalinização com espaçadores dispostos em ziguezague e transversais ao escoamento. As 

soluções numéricas foram obtidas através do FLUENT, para escoamentos laminares em canais 

preenchidos com quatro tipos diferentes de filamentos, para quatro comprimentos de células 

distintos. Foi investigada a hidrodinâmica para dois regimes de escoamento distintos; regime 

estacionário e regime não estacionário. Em regime estacionário estudou-se de que forma a 

existência da permeabilidade afeta a hidrodinâmica no interior das células que constituem os 

canais de alimentação. Os resultados para este regime mostram a distribuição das velocidades, 

as isolinhas da função corrente, a queda de pressão e as tensões de corte na parede impermeável 

da membrana, para diferentes números de Reynolds (10 ≤ Re ≤200). Para o escoamento em 

regime não estacionário, foi utilizada uma função sinusoidal e uma função com a forma 

característica de um batimento cardíaco, de modo a estudar a influência da variação temporal 

da velocidade de entrada na célula no comportamento da hidrodinâmica. Os resultados 

apresentados, para este regime de escoamento, mostram a distribuição da velocidades, a 

velocidade média no interior do canal, as isolinhas da função corrente, a queda de pressão e as 

tensões de corte na parede impermeável da membrana, para números de Reynolds a oscilar 

entre 50 e 150. A diminuição da distância entre os filamentos conduz ao aparecimento de zonas 

de recirculação mais ativas, que poderão promover a transferência de massa e a diminuição da 

camada de concentrações. Em contrapartida esta diminuição aumenta a queda de pressão, e 

consequentemente, a energia gasta no processo, além de diminuir a área útil da membrana. A 
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utilização da função característica do batimento cardíaco demonstra ter resultados promissores, 

no que diz respeito ao gasto de energia no processo e na otimização das zonas de recirculação, 

em comparação com a função sinusoidal.  

 

Palavras-Chave: Dessalinização, Membranas, Espaçadores em Ziguezague, 

Escoamento Estacionário, Escoamento Não Estacionário  
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Abstract 

 

The scarcity of water for human consumption is a growing problem. Thus, there´s a need 

to improve the techniques for obtaining potable water. Desalinization, which consists in 

removing salts dissolved on the sea water or brackish water, is considered a viable technique 

for this process. Desalinization processes include the membrane separation, where the reverse 

osmosis is the most widely used separation process. The main challenge which this industry 

faces, is the production of high quality water, spending a lesser energy in the process, decreasing 

the concentration polarization phenomena. This phenomena is the main problem inherent in the 

membrane separation processes, it promotes the accumulation of solute on the wall of the 

membrane and consequently reduces the permeate flux. In this study is used Computational 

Fluid Dynamics techniques to investigate the hydrodynamics of feed channels of a 

desalinization membrane filled with spacers in zigzag arrangements and transverse to the flow. 

Numerical solutions were obtained with FLUENT, for laminar flows in channels filled with 

four different spacers, for four length of cells. Hydrodynamics was investigated for two 

different states; steady-state and unsteady-state. In steady-state was studied how the existence 

of permeability affects the hydrodynamic inside the feed channels The results show the velocity 

profile, the distribution of velocity, the streamlines, the pressure drop and the shear stresses on 

the impermeable wall of the membrane for different Reynolds numbers (10 ≤ Re ≤200) .For 

unsteady flow a sine function and a characteristic function of a heartbeat was used, in order to 

study the influence of temporal variation in the feed velocity in the hydrodynamic behavior. 

The results show the distribution of velocity, the average velocity within the channel, the 

streamlines, the pressure drop and the shear stresses on the impermeable wall of the membrane, 

to the Reynolds number range between 50 and 150. The reduction in the distance between the 

filaments of the spacers, leads to the appearance of more active recirculation zones that can 

promote mass transfer and decreasing concentrations layers. On the other hand, this reduction 

increases the pressure drop and consequently the energy expended in the process, and reduce 

the useful area of the membrane. The use of the characteristic function of the heartbeat 

demonstrates promising results, regarding to the energy spent in the process and optimization 

of the recirculation zones, in comparison to the sine function. 

 

Keywords: Desalinization, Membrane, Zig-zag spacers, Steady-state Flow, Unsteady-

state Flow  
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Nomenclatura  

 

Lista de símbolos romanos  

AF - Área projetada dos filamentos (mm2) 

At  - Área total das paredes (mm2) 

cf  - Concentração de soluto na alimentação (mol/L) 

cp - Concentração de soluto no produto (mol/L) 

df – Largura da célula (mm) 

h – Altura da célula (mm) 

hf – Altura do filamento (mm) 

g – Aceleração da gravidade (m/s2) 

L – Comprimento de célula  

Lf – Razão entre a distância e a altura do canal 

Pf – Razão entre a altura do canal e a altura do filamento 

pf – Pressão da alimentação (Pa) 

pc – Pressão do concentrado (Pa)  

p - Queda de pressão (Pa)  

pd - Queda de pressão diferencial (Pa)  

p/L - Queda de pressão por unidade de comprimento (Pa/m ou Pa/mm)  

Qf – Caudal de alimentação (m3/s) 

Qp – Caudal permeado (m3/s) 

R – Recuperação  

Re – Número de Reynolds  

S – Segundos  

sen – Seno  

SR – Percentagem de rejeição de soluto ou seletividade  

t – Tempo (s) 

T – Período (s) 

TCP – Tensões de corte na parede (Pa) 

TCP/L – Tensões de corte na parede por unidade de comprimento (Pa/m ou Pa/mm) 
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v  - Velocidade média do fluido na entrada da célula (m/s) 

vp – Velocidade de permeabilidade (mm/s) 

vx – Velocidade segundo o eixo do x (m/s) 

vy - Velocidade segundo o eixo do y (m/s) 

x – Abcissa 

y - Ordenada  

 

Lista de símbolos gregos  

µ - Viscosidade dinâmica (kg/m.s) 

 - Massa volúmica (kg/m3) 

 

Lista de abreviações  
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Estrutura da Dissertação 

 

 No Capítulo I é apresentada a motivação e objetivos deste estudo. Este fornece uma 

introdução e revisão aos processos de separação por membrana e aos problemas associados aos 

métodos de separação por membrana, nomeadamente, a polarização por concentração e a 

acumulação de resíduos. É feita uma revisão às configurações dos módulos de membrana, aos 

fatores que afetam o desempenho dos módulos e à modificação da hidrodinâmica nos canais de 

alimentação dos módulos de membrana.   

 No Capítulo II é feita a formulação do problema. São apresentadas as equações de 

governo do escoamento, os modelos geométricos usados neste estudo bem como as condições 

de fronteira impostas para os escoamentos estudados.  

 O Capítulo III refere-se à simulação computacional, onde inicialmente, é feita uma 

introdução à Dinâmica dos Fluidos Computacional e ao método numérico usado nas simulações 

bem como à sua importância neste tipo de investigações.  

 No Capítulo IV é feita a análise e a discussão dos resultados obtidos das simulações 

computacionais efetuadas. São analisados e discutidos os resultados obtidos para os 

escoamentos em regime estacionário e em regime não estacionário.     

 Para finalizar, no Capítulo V, são apresentadas as conclusões retiradas do presente estudo 

e feitas recomendações para trabalhos futuros.  
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1 Introdução 
 

Neste capítulo apresenta-se a motivação para a elaboração deste estudo bem como os seus 

objetivos. Além disto, pretende-se dar a conhecer os principais trabalhos desenvolvidos nesta 

área e as suas contribuições para o desenvolvimento e melhoria dos processos de separação por 

membrana e de dessalinização.  

 

1.1  Motivação 
 

O Planeta não é somente água doce. Do volume astronómico de água existente e 

disponível no nosso planeta, apenas 3% não é salgada, sendo que, três quartos dessa água doce 

ficam nos glaciares e nas calotas polares. A água é recurso limitado e finito, vital para a própria 

existência de vida na Terra e para o desenvolvimento económico e social. Contudo o stresse 

colocado sobre este recurso, devido às necessidades crescentes do desenvolvimento das 

sociedades modernas, está a torna-lo um bem cada vez mais escasso (Tsiourtis, 2001). 

A exploração dos recursos de água doce naturais combinada com o aumento da 

população, a mudança do estilo de vida, o uso ineficiente da água, a contaminação da água 

potável disponível, entre outros fatores, faz com que os recursos de água doce não sejam 

suficientes para suprimir a maior parte das necessidades da população mundial (Baalousha 

2005). Devido a estes fatores a procura de água potável tem levado a uma necessidade crescente 

de procurar novas fontes alternativas de água potável. 

A dessalinização fornece uma boa alternativa para colmatar os problemas de escassez de 

água potável, uma vez que fornece água limpa, que de outra forma não estaria acessível para a 

produção agrícola, industrial, uso em serviços e uso doméstico (Marcovecchio et al., 2005; 

Fritzmann et al., 2007). É um dos métodos mais antigos utilizados pelo Homem como forma 

de tratamento da água. Hoje em dia ainda continua a ser uma solução muito comum e eficaz 

(Qiblawey e Banat, 2008). É um meio de obtenção de água doce a partir da água do mar, que 

vem sendo utilizado desde há mais de 50 anos e atualmente é uma forma de produção de 

elevadas quantidades de água bastante viável, tanto a nível tecnológico como a nível 

económico, e com grande qualidade (El-Sadek, 2010). 

Esta técnica tem vindo a ser cada vez mais utilizada, especialmente em regiões áridas da 

bacia do Mediterrâneo e do Médio Oriente, onde as populações têm sofrido com a falta de água 
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doce ou pela água com alta concentração de sais (Delyannis e Belessiotis, 2010). Em geral, a 

dessalinização é feita através de processos por membrana, para remover os sais de água do mar 

ou água salobra que de algum modo poderá ajudar a responder às necessidades crescentes de 

água potável.  

Um dos principais problemas associados aos métodos de separação por membrana é a 

polarização por concentração, que pode levar à acumulação de resíduos nas paredes da 

membrana. De acordo com Johnson e Busch (2010), a minimização da acumulação de 

incrustações através da conceção de espaçadores pode representar uma importante 

oportunidade para melhorar a eficiência operacional das membranas de dessalinização. 

Contudo, a grandeza de uma potencial melhoria associada aos espaçadores na redução das 

incrustações através de hidrodinâmica ainda não é completamente compreendida. 

Um dos principais desafios nesta área é a produção de elevada quantidade e qualidade de 

água potável, gastando a menor energia possível. Assim, a queda de pressão (p) a que fica 

sujeito o escoamento através das membranas é um fator de extrema importância no processo de 

separação por membrana, uma vez que está diretamente ligada à energia despendida no 

processo. 

Pretende-se assim, com este estudo, contribuir para um melhor entendimento da 

hidrodinâmica no interior dos canais de alimentação de membranas, através da investigação do 

comportamento hidrodinâmico em membranas semipermeáveis com diferentes configurações 

de espaçadores quando sujeitas a escoamentos estacionários e não estacionários.  

 

1.2 Revisão Bibliográfica 
 

Nesta secção apresenta-se uma revisão de trabalhos feitos nesta área de modo a dar a 

conhecer os princípios básicos e fundamentais do funcionamento das membranas bem como 

das técnicas de separação por membrana.   

 

1.2.1 Processos de tratamento de água por membrana  

 

Os sistemas de membranas são amplamente utilizados nos processos de tratamento de 

água. Dependendo do tamanho dos poros, os processos de separação por membrana podem ser 

classificados como microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nano filtração (NF) e osmose 

inversa (OI).  
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Na Figura 1.1 pode-se ver a capacidade de separação dos diferentes métodos de 

separação por membrana, consoante o tamanho das partículas e das moléculas bem como as 

respetivas quedas de pressão necessárias em cada processo.  

 

 

Os processos de MF e UF por membrana são usados para remover pequenas partículas 

coloidais e bactérias. Para a remoção de vírus e moléculas de grande tamanho, como as 

proteínas, é usado, somente, a UF. A NF e OI são capazes de remover as mais pequenas 

partículas e componentes, como por exemplo, os sais dissolvidos na água. As membranas de 

nano filtração separam, tipicamente, moléculas com um peso molecular maior do 

que  200 g/mol e as de osmose inversa conseguem remover praticamente todos os componentes 

dissolvidos na água (Fritzmann, et al., 2007).   

Da Figura 1.1 também é de realçar que o processo de osmose inversa é o que acarreta 

uma maior p, de todos os processos expostos, com o seu valor a variar entre os 10 e 200 bar. 

Por outro lado a filtração é o que necessita de menor p. 

Como já enunciado, existem diferentes processos de separação por membrana, baseados 

em diferentes princípios e mecanismos de separação de acordo com os tamanhos das partículas 

que é possível separar. Apesar destas diferenças, todos os processos de separação por 

membrana, têm algo em comum, ou seja, a membrana.  
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Figura 1.1 - Capacidade de separação nos processos de separação por membrana (adaptado 

de Fritzmann, et al., 2007) 
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A membrana é o elemento principal de todos os processos de separação por membrana e 

pode ser considerada como uma barreira de permeabilidade seletiva entre as duas fases (Mulder, 

1997).  

Na Figura 1.2, mostra uma representação esquemática de uma membrana de separação.   

 

 

 

A fase 1 é, normalmente, considerada a alimentação ou a parte a montante da membrana, 

enquanto, a fase 2 é considerada o permeado ou seja a parte a jusante da membrana. A separação 

é alcançada porque a membrana tem a capacidade de transportar um componente da mistura da 

alimentação mais rapidamente do que qualquer outro. Contudo, deve ser compreendido, que a 

membrana não é uma barreira seletiva ideal. Assim, a eficiência desta é determinada por dois 

parâmetros; a seletividade e o fluxo através da membrana, que é basicamente, a taxa de fluxo 

ou de permeabilidade, assuntos que serão melhor explorados na secção 1.2.5. 

Também é importante compreender que, o processo de separação por membrana difere 

do processo normal de separação ou filtração simples (Greenlee et al., 2009), ambos 

esquematizados na Figura 1.3. 

No processo de filtração simples todos os afluentes passam através do filtro e apenas os 

compostos contaminados são removidos. Na filtração por membranas, o fluido de alimentação 

pressurizado escoa tangencialmente através da membrana. Uma pequena porção do fluido de 

entrada permeia a membrana enquanto o restante fluido continua a escoar paralelamente à 

Membrana Fase 1 Fase 2 

Força motriz 

Alimentação Permeado 

Figura 1.2 - Representação esquemática de um sistema de separação por membrana de duas 

fases (adaptado de Mulder, 1997) 
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superfície da membrana levando consigo os contaminantes rejeitados pela membrana. A parte 

da água filtrada é chamada “permeado” enquanto a outra é chamada “concentrado” (Shakaib, 

2008).   

 

 

 

A OI é o processo de separação mais utilizado, sendo aplicado na indústria química, têxtil, 

petroquímica, eletroquímica e do papel, bem como no tratamento de águas residuais dos 

municípios (Bódalo-Santoyo et al., 2003). Mas a maior aplicação do processo de OI é na 

dessalinização de água salobra e água do mar para a obtenção de água potável (Wagnick, 2002). 

Isto devido à sua versatilidade de operação em vastas gamas de salinidade da água de 

alimentação, o baixo custo de bombeamento de água, o processo pode ser feito à temperatura 

ambiente e é requerido pouco espaço para o processo (Shakaib, 2008).   

Nicolaisen (2002) afirma que, nas últimas duas décadas as tecnologias de separação por 

membrana têm sofrido um grande desenvolvimento, principalmente como método de obtenção 

de água potável. Como exemplo, cita o desenvolvimento de novas membranas que trabalham a 

pressões mais baixas, com uma redução de 28 bar para 7 bar na pressão do fluido e que garantem 

uma maior rejeição do sal por OI, com o aumento desta de 97,0% para 99,5%. 

 

1.2.2  Separação por osmose inversa 

 

Como já foi enunciado, existem vários processos de separação por membrana dos quais 

se destaca o processo de separação por osmose inversa, devido às vantagens associadas a este 

método.  

Figura 1.3 - Processos de filtração: a) filtração simples b) filtração cruzada (adaptado de Shakaib, 2008) 

Alimentação 

Alimentação 

Permeado Permeado 

Concentrado 

a) b) 
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O primeiro a observar que quando uma membrana animal é colocada entre água pura e 

álcool, a água passa pela membrana para o álcool, causando um aumento da pressão, mas o 

álcool não passa para a água, foi o físico francês Abbeacute Jean Antoine Nollet (1700-1770). 

Posteriormente, o termo osmose foi utilizado para descrever a passagem espontânea de água de 

uma solução diluída para uma solução mais concentrada através de determinadas membranas, 

mais tarde foram chamadas como “membranas semipermeáveis”. Para interromper a passagem 

espontânea de água numa solução por osmose, uma certa pressão, igual ou superior à pressão 

osmótica da solução, deve ser aplicada contra a direção do caudal. A aplicação de uma pressão 

superior à pressão osmótica resulta na inversão do sentido do caudal, desde a solução mais 

concentrada para a menos concentrada. Esta tecnologia é denominada de OI (Berk, 2007), e 

está representada na Figura 1.4 que mostra o processo de osmose (a) e de OI (b). 

 

 

 

Teoricamente, a única energia gasta no processo de dessalinização, é consumida pela 

bomba, que bombeia a água de alimentação a valores superiores à pressão osmótica (Kalogirou, 

2005). A energia necessária para uma unidade de OI varia com diferentes parâmetros, sendo o 

principal, o teor de sal dissolvido na água. A energia especifica que é consumida neste processo 

é menor quando comparada com outros tipos de tecnologias comerciais de dessalinização 

(Mezher et al., 2010).  

a) 

b) 

Figura 1.4 - Representação de: a) processo de osmose; b) processo OI (Adaptado de 

http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/images/stories/membranas9.png) 
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Enquanto os modelos de sistemas de membranas com diferentes graus de complexidade 

têm sido desenvolvidos desde o início da década de 60, os relatórios de utilização de modelos 

matemáticos baseados na Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) surgiram nas últimas 

décadas do século passado na literatura e têm permitido aumentar o entendimento sobre os 

fenómenos de separação (Wiley e Fletcher, 2002). 

Wiley e Fletcher (2002), descreveram a validação e aplicação de modelos DFC a 

processos de separação por membranas que envolvem a remoção seletiva de componentes no 

canal de alimentação e transfere-os para o canal permeável.   

Dababneh e Al-Nimr (2002), propuseram um modelo matemático para simular o 

comportamento de uma unidade OI para dessalinização de água do mar em condições estáveis 

e transientes. Nesse modelo a pressão necessária para superar a pressão osmótica e iniciar o 

processo OI é fornecida utilizando energia mecânica potencial resultante da diferença entre o 

nível elevado da coluna de água do mar e o baixo nível da coluna de purificação da água. 

Por outro lado, Fritzmann, el al. (2007), fez uma revisão ao estado da arte da 

dessalinização por osmose inversa. Estes autores afirmam que, apesar da técnica de OI estar 

bem desenvolvida, nos anos mais recentes têm sido feitos estudos no sentido de diminuir o 

consumo de energia gasto na aplicação desta técnica, visto que esta é a mais aplicada. É de 

destacar o desenvolvimento de membranas de grande fluxo e a introdução de sistemas e 

dispositivos de recuperação de energia. Algumas inovações, que contribuem para melhor 

desempenho da dessalinização por osmose inversa, também são destacadas pelos autores. 

Sendo estas o desenvolvimento de módulos da membrana enrolados em espiral de largo 

diâmetro, introdução de membranas com maior rejeição e fluxo, e a gestão mais eficiente na 

substituição da membrana de modo a aumentar a sua vida útil.      

Num trabalho mais recente, Sassi e Mujtaba (2011), estudaram, para o estado 

estacionário, a otimização do design e das condições de operação num processo de 

dessalinização por OI. Estes autores concentraram-se na previsão do desempenho e otimização 

do sistema de dessalinização baseado no processo de OI utilizando uma membrana com 

módulos enrolados em espiral. Os resultados das simulações foram comparados com os 

encontrados na literatura e estavam em concordância, com erros relativos de 0,71% e 1,02%, 

em termos de recuperação de água e rejeição de sal, respetivamente. Também foram 

investigados parâmetros de funcionamento como a concentração e pressão da alimentação, e 

parâmetros de design, como o número de elementos, a espessura e comprimento dos filamentos 
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que constituem os espaçadores. Os resultados mostram que a energia recuperada no permutador 

de pressão acarreta uma redução dos custos de bombagem de água em 50%.   

 

1.2.3 Polarização por concentração e acumulação de resíduos nos sistemas de 

membrana 

 

Os processos por membrana são utilizados para remover, de forma eficaz, vários tipos de 

impurezas como por exemplo sólidos dissolvidos, matéria orgânica, metais pesados e partículas 

suspensas. Apesar dos diversos benefícios da tecnologia de separação por membrana em 

comparação por outras técnicas de separação, o fenómeno de polarização por concentração e as 

incrustações estão inerentes a todos os processos por membranas (Shakaib, 2008).  

O fluxo permeado em qualquer processo por membrana depende da permeabilidade da 

membrana. À medida que o processo de filtração ocorre através da membrana semipermeável, 

as impurezas rejeitadas começam a acumular-se na superfície da membrana. Depois de um certo 

período de tempo, é formada uma camada de concentração na superfície da membrana devido 

ao soluto. Este fenómeno, no qual a concentração de soluto ou das partículas é maior na 

vizinhança da membrana em comparação com a observada no fluido, é denominado como 

polarização por concentração (Baker, 2004; Kim e Hoek, 2005). Devido a este fenómeno há 

uma redução da permeabilidade, bem como do fluxo e da seletividade da membrana. 

Dependendo do processo de separação, a polarização por concentração condiciona de maneira 

diferente o processo. Assim, esta pode afetar significativamente o desemprenho da separação 

por OI, isto porque o soluto que fica retido na parede da membrana resulta numa maior pressão 

osmótica em comparação com a do fluido que aí escoa. Portanto é necessária uma maior pressão 

para superar a pressão osmótica (Porter, 1972; Baker, 2004).   

Como já foi referido os processos de separação por membrana são realizados através da 

filtração cruzada (Figura 1.3 e Figura 1.5). Devido ao modo de funcionamento nestes processos 

ocorrem condições favoráveis ao entupimento da membrana devido à polarização por 

concentração. 

Na Figura 1.5 pode-se ver como se forma a camada de polarização por concentração no 

processo de filtração cruzada. Assim, a polarização por concentração está diretamente 

relacionada com as incrustações que são consideradas irreversíveis e reduzem 

permanentemente a permeabilidade da membrana. As incrustações ocorrem devido à deposição 

de sólidos na membrana acompanhado pela cristalização e compactação da estrutura da 
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membrana, interações químicas entre o material que é feita a membrana e os componentes da 

solução, entupimento dos poros e crescimento de bactérias. Estas incrustações na membrana 

diminuem a produtividade da mesma e o seu período de vida. Este fenómeno pode ser reduzido 

escolhendo materiais apropriados para a construção da membrana e com o tratamento da água 

de alimentação. Além destes métodos, as incrustações podem ser limitadas através da 

modificação da hidrodinâmica nos canais de alimentação, fazendo reduzir a polarização por 

concentração (Sablani et al., 2001).  

 

 

Figura 1.5 - Esquema representativo do processo de filtração cruzada (adaptado de 

Farrell, 2008) 

 

1.2.4 Configuração dos módulos de membrana 

 

O termo módulos de membranas é usado para descrever a montagem completa da 

membrana que inclui as camadas da membrana, o suporte, os arranjos para o isolamento, as 

disposições para a entrada, permeado e saída. Os elementos da membrana são alojados em 

recipientes sob pressão de aço inoxidável ou epoxy reforçado com fibra de vidro e é feito um 

arranjo dos mesmos em paralelo ou em série de modo a obter a quantidade e qualidade desejada 

de permeado. A alimentação é introduzida na entrada da membrana por uma bomba de alta 

pressão, sendo previamente submetida a um pré-tratamento, com as pressões a variar entre 1 e 
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60 bar, dependendo do tipo de processo. O produto é removido do módulo a baixa pressão 

enquanto o concentrado continua a escoar tangencialmente e vai muitas vezes alimentar outros 

módulos se estes estiverem ligados em série (Kalogirou, 2005; Shakaib, 2008).  

Na Figura 1.6 pode-se observar um esquema do princípio de funcionamento de um 

sistema de OI.  

 

 

 

 Neste sistema está presente um mecanismo de recuperação de energia. Nos anos mais 

recentes têm sido feitos estudos no sentido de diminuir o consumo de energia com a introdução 

de sistemas e dispositivos de recuperação de energia.  

 No caso apresentado, parte da alimentação passa através da membrana, onde a maior parte 

dos sólidos dissolvidos são removidos. Os restantes são rejeitados a alta pressão. Em instalações 

de grandes dimensões e de grande capacidade, é economicamente viável a recuperação da 

energia da salmoura rejeitada com a utilização de uma turbina adequada (Kalogirou, 2005).  

 A configuração da membrana é o que permite que esta opere em segurança a pressões 

dentro dos limites sem fugas internas ou externas, resultando em quedas de pressões mínimas 

e permite um fácil esvaziamento e manutenção das membranas. Em seguida apresenta-se as 

configurações mais usadas nas membranas.   

Água do mar 

Esterilizador 

Ácido 

Filtro 

Duplo 

Pré-tratamento 

Anti incrustante 

Filtro de 

cartucho 

Bomba de alta 

pressão 

Instalação de 

OI 

Módulos de 

membranas 

Pós-tratamento 

Descarbonizador 

Produto 

Cal 

Salmoura  

Turbina de 

recuperação de 

energia 

Figura 1.6 - Princípio de funcionamento de um sistema de osmose inversa (adaptado de Kalogirou, 

2005) 
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1.2.4.1- Plate-and-frame  

 O módulo Plate-and-frame, que se pode ver na Figura 1.7, consiste num conjunto de 

canais de alimentação plana e de permeado.  

 

 

 A solução de alimentação entra nas frames ligadas em paralelo através de um coletor. O 

canal de escoamento na estrutura de alimentação inclui um separador entre frames adjacentes. 

Uma parte da alimentação é permeada através da membrana, e de seguida, é direcionada para 

o coletor do permeado (Morão, 2008; Shakaib, 2008). 

 A principal vantagem da utilização deste tipo de módulo é a elevada quantidade de 

permeado e a boa capacidade de limpeza, mas o custo é muito elevado (Wagner, 2001).  

 

1.2.4.2– Tubular  

 Na Figura 1.8 está esquematizado um módulo tubular de uma membrana. Estes módulos 

são compostos por camadas de membranas que formam tubos. Estes são fixados em 

reservatórios sob pressão. Num único módulo existe um certo número de tubos que estão 

ligados entre si em U. A solução de alimentação escoa no interior dos tubos. Uma parte da 

Alimentação 

Permeado Permeado 

Concentrado 

Membrana 

Figura 1.7 - Modulo plate-and-frame (adaptado de Shakaib, 2008) 
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alimentação é permeada através dos tubos e entra numa estrutura porosa de suporte, sendo assim 

obtido o permeado.  

 Este tipo de módulos tem pouca tendência a danos e entupimento e boa capacidade de 

limpeza, mas têm um pequeno rácio entre a área/ volume da membrana e um preço elevado 

(Wagner, 2001).  

 

 

 

1.2.4.3– Fibra oca  

Os módulos em fibra oca incluem membranas em fibras orientadas paralelamente ao tubo 

central perfurado, como se pode observar na Figura 1.9. 

 

Alimentação 

Permeado 

Concentrado 

Membrana Carapaça  

Tubo 

Tampa Defletor  

Figura 1.8 - Módulo tubular (adaptado de Shakaib, 2008) 
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A solução pressurizada de alimentação entra no tubo central, onde escoa radialmente para 

fora desse tubo e é distribuída à volta do exterior das fibras. Uma porção da água de alimentação 

é permeada através da fibra, enquanto o resto torna-se salmoura, saindo do módulo como 

concentrado.   

A principal vantagem da utilização destes módulos é a possibilidade de compactar uma 

grande área de membrana num único módulo (Baker, 2004), mas têm um elevado custo de 

implementação (Wagner, 2001). 

 

1.2.4.4– Enrolada em espiral 

Os módulos enrolados em espiral (Figura 1.10) têm sido muito utilizados em aplicações 

industriais para a obtenção de água potável devido ao seu baixo custo e à sua razão área/volume 

(Geraldes et al., 2002). O desempenho deste módulo depende de vários fatores entre os quais a 

geometria da folha, altura do canal, tipo de filamentos, propensão a incrustações, facilidade de 

limpeza e condições de operação (Schwinge et al., 2004). 

 

 

  

Na Figura 1.10 pode-se ver a representação de um módulo enrolado em espiral. Este dispositivo 

é feito de membranas em folha que são enroladas à volta de um tubo de permeado. Folhas de 
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Figura 1.10 - Modulo enrolado em espiral (adaptado de Shakaib, 2008). 
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membrana adjacentes são separadas por uma rede de espaçadores, que fazem com que exista 

um canal entre as membranas, onde escoa a solução de alimentação. Além desta função, 

segundo Geraldes et al. (2004), os espaçadores provocam uma perturbação periódica nas 

camadas por polarização de concentração, podem criar padrões de circulação que aumentem a 

transferência de massa e dependendo da configuração podem diminuir a queda de pressão que 

se reflete diretamente na potência da bomba. Os módulos contêm um involucro chamado 

transportador do permeado que recolhe a água do produto. A água permeada através da 

membrana entra neste transportador e é levada em direção do tubo central através de poros 

sendo depois recolhida pela saída do permeado. O invólucro exterior compacta as camadas de 

membranas, formando um módulo completo.  

Os módulos em espiral podem ser instalados em recipientes ou reservatórios sob 

pressão, normalmente com quatro a seis módulos por reservatório. Na Figura 1.11 pode-se 

observar um esquema que contém dois módulos enrolados em espiral. 

O final de cada módulo é equipado com um dispositivo anti-telescopic (ATD) que tem 

como função prevenir que as folhas do módulo se desloquem sob a diferença de pressão entre 

a alimentação e os resíduos necessários para forçar o fluido de alimentação a passar através do 

módulo (Baker, 2004). 

 

 

Figura 1.11 - Esquema de módulos enrolados em espiral montados num reservatório sob pressão (adaptado de 

Baker, 2004). 

Saída do 

concentrado 
Saída do 

permeado 

Tampa 

Anel de 

retenção 

Anel de 

retenção 

Saída do 

permeado 

Alimentação 

Adaptador de 

módulo para 

tampa 

Módulo 

interconector 

Membrana 

enrolada em 

espirar com 

ATD 



Capítulo I - Introdução 

17 
 

A Figura 1.12 mostra a tendência do custo da utilização de módulos de membranas 

enroladas em espiral, entre os anos de 1980 e 2000.  

 Como se pode verificar da análise da Figura 1.12 existe uma tendência na redução dos 

custos da utilização deste tipo de módulos de membranas. Ao longo das duas décadas analisadas 

na figura os custos sofreram uma redução superior a 60%.  

 Semiat (2000) afirma que, no futuro, este tipo de membranas vão continuar a sofrer 

melhorias e que a sua utilização vai ser cada vez mais frequente e que o preço irá continuar a 

baixar. Estudos mais recentes mostram que esta previsão veio-se a realizar. Johnson e Busch 

(2010) afirmam no seu trabalho que em diferentes partes do mundo, como por exemplo, nos 

Emirados Árabes Unidos, Itália e Espanha, as centrais de dessalinização estão a apostar nos 

módulos de membranas enrolados em espiral em vez dos módulos em fibra oca. Com esta 

substituição dos módulos houve poupanças significativas em termos monetários. Os mesmos 

autores também afirmam que, devido aos desenvolvimentos dos módulos enrolados em espiral, 

como por exemplo na geometria e configuração dos filamentos, há uma melhoria na eficiência 

dos módulos e uma diminuição nos tempos de fabricos, o que resulta numa redução dos custos 

dos módulos enrolados em espiral.   

 

 

 

 Bou-Hamad et al. (1998), publicou um estudo onde eram comparadas duas estações de 

OI que operavam da mesma forma em que a única diferença era a configuração dos módulos 
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Figura 1.12 - Tendência do custo de utilização de membranas enroladas em 

espiral (adaptado de Semiat, 2000). 
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das membranas. Numa estação era usado uma membrana em fibra oca enquanto na outra, uma 

membrana enrolada em espiral. Este estudo teve a duração de um ano e os dados recolhidos 

nesse período mostraram que os módulos enrolados em espiral têm maior durabilidade e menos 

tendência a acumular resíduos. Durante o tempo de estudo os módulos enrolados em espiral 

tiveram de ser limpos apenas uma vez, por outro lado, os em fibra oca foram limpos quatro 

vezes. 

 Um outro estudo publicado por Khedar (2002), onde o autor compara a longo prazo, 

diferentes módulos (fibra oco e enrolados em espiral) que operaram numa estação de OI, mostra 

que a percentagem de produto numa estação com módulos em fibra oca diminui rapidamente 

devido à compactação da membrana. As incrustações afetam o desempenho dos módulos, sendo 

que, os módulos em fibra oca são os mais afetados. Também se verificou que, os módulos 

enrolados em espiral têm uma melhor restauração do desempenho depois de sofrerem uma 

limpeza química. Por outro lado, os módulos em fibra oca, são deteriorados mais rapidamente 

e a limpeza química não restaura completamente o seu desempenho em termos de fluxo 

permeado e rejeição de sal.     

 

1.2.5 Fatores que afetam o desempenho dos módulos de membrana 

 

 O desempenho dos módulos de membrana depende de vários fatores, tais como as 

propriedades do material que a membrana é construída, as condições de operação (i.e. a pressão 

aplicada no processo), a razão entre fluxo de alimentação e produto e as características da 

solução de alimentação, como por exemplo, o tipo de impurezas e as suas concentrações e 

temperatura (Schwinge et al., 2004, Shakaib, 2008). O tipo de material que constitui as 

membranas deve ser resistente a incrustações, mecanicamente estável de modo a suportar as 

pressões necessárias para o processo e de baixo custo. Os parâmetros de operação como a 

pressão e a velocidade do escoamento devem ser ajustados ao tipo de material que é feita a 

membrana e ao tipo de módulo usado de modo a obter o produto e a qualidade que se deseja. 

Como já referido as características do fluido de alimentação também são um fator de sucesso 

no desempenho da membrana. Assim, um pré-tratamento da solução de alimentação é 

aconselhável e é considerada a chave dos processos por membrana. Como exemplos de pré-

tratamentos pode-se citar a adição de anti incrustantes e produtos químicos nos sistemas de OI.  

 Segundo Shakaib (2008), o desempenho das membranas depende dos seguintes 

parâmetros: 
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i) Recuperação (R)    

 A recuperação é a percentagem da solução de alimentação que é convertida em produto 

(permeado). Este parâmetro é calculado da seguinte forma: 

100
p

f

Q
R

Q
  ,       (1.1) 

 onde, pQ  é o caudal de produto (permeado) e fQ  é o caudal de alimentação.   

ii) Percentagem de rejeição de soluto (SR) ou seletividade  

 A percentagem de soluto que é rejeitado pela membrana é definida por: 

 

1 100
p

f

c
SR

c

 
   
 
 

,      (1.2) 

 em que, pc  é a concentração de soluto no produto e fc  é a concentração de soluto na 

alimentação. O valor SR varia entre 0% (soluto e solvente passam livremente através da 

membrana) e 100% (membrana semipermeável “ideal”, retenção completa de soluto) (Mulder, 

1991). 

iii) Queda de pressão diferencial (pd) 

 Este parâmetro é a diferença de pressões entre a alimentação e o concentrado, e é expresso 

da seguinte forma: 

d f cp p p   ,       (1.3) 

onde, fp é a pressão de alimentação e cp  a pressão do concentrado.  

 Uma redução significante na rejeição de sal (soluto) e na recuperação ou um aumento de 

pd (15% dos valores normais de operação) indica que o sistema não está a operar corretamente 

(Shakaib, 2008).   

 

1.2.6 Modificação da hidrodinâmica no canal de alimentação da membrana 

 

 Além dos fatores já referidos em 1.2.5, existem outras formas de melhorar o desempenho 

das membranas pela alteração da hidrodinâmica nos canais de alimentação. Foi provado por 

diversos autores (Cao et al., 2001; Geraldes et al., 2001; Schwinger et al., 2002; Schwinger et 

al., 2004; Saeed et al., 2012, Sousa et al., 2014 e Amokrane et al., 2015) que esta alteração 

pode prevenir a acumulação de soluto junto das paredes da membrana e assim reduzir o 



Capítulo I - Introdução 

20 

fenómeno de incrustação, consequentemente, há um aumento do fluxo permeado. Em seguida 

mostram-se algumas das técnicas usadas para modificar a hidrodinâmica nos canais de 

alimentação dos módulos de membrana. 

 

1.2.6.1– Melhoria da geometria dos filamentos  

 Mulder, (1991), afirma que os filamentos (ou espaçadores) são uma parte essencial dos 

módulos das membranas enroladas em espiral e também são usados nos módulos plate-and-

frame. Os espaçadores, além de separarem camadas de membranas adjacentes criando um canal 

onde escoa o fluido de alimentação, segundo Geraldes et al. (2004), os espaçadores provocam 

uma perturbação periódica nas camadas de polarização por concentração, podendo criar 

padrões de recirculação e aumentam as tensões de corte nas paredes, podendo, desta forma, 

aumentar a transferência de massa.  

 O estudo da hidrodinâmica, com o auxílio da DFC, no interior dos canais de alimentação, 

usando filamentos, já vem sendo investigado há algum tempo. Cao et al. (2001) investigou, 

através da DFC, o efeito de diferentes arranjos dos filamentos. Foram feitas simulações usando 

três filamentos cilíndricos com arranjos diferentes: filamentos a tocar a mesma parede do canal, 

filamentos a tocar paredes opostas do canal (ziguezague) e filamentos suspensos no canal. As 

simulações revelaram detalhadamente os padrões de escoamento, distribuição da velocidade e 

distribuição turbulenta da energia cinética, no canal de alimentação com filamentos. Os 

resultados mostraram que a presença dos filamentos aumenta as tensões de corte locais na 

parede da membrana e produz zonas de remoinhos. Também se verificou que a localização da 

região onde as tensões de corte tinham o maior valor e dos remoinhos estava intimamente 

relacionada com os filamentos cilíndricos e a sua posição no canal. Comprando as simulações, 

conclui-se que a seleção da distância entre filamentos e a sua localização é muito importante na 

otimização da configuração dos filamentos. Verificou-se que, ao colocar os filamentos 

cilíndricos de forma alternada na parede superior e inferior ou suspensos no meio do canal, a 

diferença na transferência de massa na parede superior e inferior pode ser igualada. As 

simulações sugerem que os filamentos suspensos é a configuração mais desejada. A redução da 

distância entre os filamentos pode reduzir o valor máximo das tensões de corte e aumentar a 

atividade dos remoinhos, que pode melhorar a transferência de massa. Por outro lado, a redução 

da distância entre filamentos, leva ao aumento de p, e consequentemente, ao incremento dos 

custos operacionais. A seleção da configuração ideal é um “jogo” entre estes dois fatores.     
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 Geraldes et al. (2001), investigou o escoamento laminar incompressível a duas dimensões 

em canais retangulares preenchidos com filamentos transversais quadrados, adjacentes a uma 

parede semipermeável de modo a ter uma visão sobre o escoamento de alimentação de um 

módulo enrolado em espiral usado na NF e OI. Foi feito um estudo numérico com auxílio à 

DFC e experimental que teve por base a visualização do escoamento e medições dos valores de 

p. Para as simulações numéricas foi assumido um perfil totalmente desenvolvido. Foram 

testados espaçadores com a razão entre a distância e a altura do canal (Lf) de 1,9; 3,8 e 5,7. A 

razão (Pf) entre a altura do canal e a altura do filamento, foi investigada, com valores iguais a 

0,25 e 0,75 no estudo numérico e 0,5 no estudo experimental. Os resultados mostram que existe 

a formação de zonas de recirculação a jusante dos filamentos. Para baixos números de Reynolds 

(Re) e Pf e para valores elevados de Lf, as zonas de recirculação não alcançam o segundo 

filamento, enquanto, para elevados Re e Pf, e baixos valores de Lf, as zonas de recirculação 

estendem-se desde o primeiro até o segundo filamento. Adicionalmente, para Pf = 0,75, forma-

se uma zona secundária de recirculação dentro da principal zona de recirculação. Cada uma 

destas situações está associada a diferentes padrões de crescimento de camadas de concentração 

e consequentemente diferentes distribuições na concentração de soluto nas paredes da 

membrana. Desta forma, é possível fazer uma gestão do fluxo, de modo a superar as 

dificuldades impostas pelo fenómeno de polarização por concentração.  

 Schwinger el al. (2002), estudou como a utilização de filamentos nos sistemas de 

membranas afeta sua hidrodinâmica. Para essa investigação auxiliou-se da DFC. Os padrões de 

escoamento foram examinados para um único filamento adjacente à parede e centrado no canal 

para três configurações diferentes, na parede inferior, em ziguezague e submersos, com 

variações no comprimento da malha e no diâmetro dos filamentos e com Re a variar entre 90 e 

768. Os resultados mostram que são formadas zonas de recirculação a montante e jusante de 

cada filamento. O seu tamanho e forma dependem da configuração, comprimento de malha e 

diâmetro do filamento e do valor de Re. Para o mesmo Re e o mesmo diâmetro do filamento, 

um filamento adjacente à parede da membrana produz uma região de circulação maior que um 

filamento no centro do canal. Para valores críticos de Re ou de largura da malha, com filamentos 

na parede inferior ou submersos, as zonas de recirculação entre filamentos seguidos são unidas 

e formam uma grande zona de recirculação. No caso dos filamentos em ziguezague, obrigam o 

padrão de circulação no canal a obter uma forma em ziguezague, que faz com que a zona de 

recirculação se anexe à parede da membrana. A queda de pressão aumenta com Re, com o 

aumento do diâmetro dos filamentos e com a diminuição do comprimento da malha. A queda 
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de pressão também varia consoante o tipo de filamento usado. Os filamentos submersos 

produzem um maior valor das tensões de corte na parede (TCP) mas uma maior queda de 

pressão, em comparação com os filamentos em ziguezague ou situados na parede inferior. A 

utilização de um espaçador eficaz numa membrana enrolada em espiral deve fornecer uma 

maior transferência de massa e reduzir a concentração de soluto nas paredes enquanto mantem 

um baixo valor de p ao longo do canal. Com este estudo da hidrodinâmica pode ser concluído 

que as TCP e o tamanho das zonas de recirculação irão muito provavelmente aprimorar a 

transferência de massa num canal preenchido com filamentos.  

 De modo a provar o possível aumento da transferência de massa num canal preenchido 

com espaçadores, o mesmo autor (Schwinger et al., 2002) publicou um estudo complementar 

ao anteriormente revisto. Nesse estudo, usou a DFC, para compreender de que maneira o 

número de Reynolds, o comprimento de malha e o diâmetro dos filamentos afeta de forma 

positiva a transferência de massa, para as mesmas configurações dos filamentos usados no 

estudo anterior (i.e. na parede inferior da membrana, suspensos e em ziguezague). Para os 

filamentos na parede inferior e em ziguezague, a transferência de massa aumenta com o 

decréscimo do comprimento da malha, chega ao seu valor máximo, sofrendo depois uma 

diminuição com o decremento contínuo do comprimento da malha. No que diz respeito a p, 

há um aumento do seu valor com a diminuição do comprimento da malha. Os resultados do 

filamento submerso mostram um aumento contínuo da transferência de massa e p com a 

diminuição do comprimento da malha. Para todos os filamentos, a transferência de massa 

incrementa com o aumento do diâmetro dos filamentos. Em termos globais, as simulações 

revelaram que, os espaçadores dispostos em ziguezague são a configuração mais eficiente para 

os módulos de membranas enroladas em espiral.  

 Schwinger et al. (2004), publicou uma revisão das técnicas e aproximações para a análise 

e otimização do desempenho de módulos de membranas enrolados em espiral. A análise do 

design dos módulos de membranas enrolas em espiral e o seu arranjo das matrizes (Figura 1.13), 

combinado com técnicas numéricas e experimentais, pode ajudar a identificar o arranjo mais 

eficaz das matrizes de módulos, a sua melhor geometria e configuração dos seus espaçadores 

dependendo do tipo de aplicação. Na Figura 1.13, podem-se ver quatro exemplos de arranjos 

das matrizes de módulos. A escolha entre os vários arranjos depende de critérios como a 

eficiência da separação, o tipo e volume do fluido a ser processado e a quantidade de energia a 

ser gasta no processo. Os resultados mostraram que a geometria das membranas enroladas em 

espiral, como o comprimento e largura da folha, altura do canal de alimentação e permeado, e 
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o arranjo das matrizes dos módulos, têm de ser otimizados de modo a obter o melhor 

desempenho da membrana. Além destes fatores, para otimizar as membranas enroladas em 

espiral, as características dos filamentos, como a transferência de massa e p, têm de ser 

considerados de modo a obter a maior transferência de massa à menor queda de pressão possível 

e necessária. A otimização dos espaçadores, módulos e arranjo das matrizes dos módulos pode 

levar a redução de p, aumento da produtividade e diminuição de incrustações, que 

consequentemente, acarreta poupanças em termos de operação. 

 

 

 

 Num estudo mais recente Saeed et al. (2012), usou a DFC para investigar os padrões do 

escoamento no interior dos módulos de membranas. Foi analisado o efeito de diferentes 

disposições dos filamentos, onde era feito variar os ângulos dos filamentos, no canal de uma 

membrana de OI. Os resultados revelaram que o alinhamento dos filamentos com a direção do 
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Figura 1.13 - Arranjos dos módulos em matriz: a) matriz em serie; b) matriz em paralelo; c) matriz 

afunilada e d) matriz afunilada com bomba entre estágios (adaptado de Schwinger el al., 2004) 
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escoamento tem uma grande influência na geração de correntes de recirculação nos canais 

preenchidos com espaçadores. A otimização da orientação dos filamentos pode levar a padrões 

de recirculação no interior do módulo desejáveis, e consequentemente, poderá aumentar o 

desempenho da membrana. As TCP não têm o mesmo valor nos primeiros filamentos mas 

tendem a ser iguais nos filamentos que se seguem (depois de 2 ou 3 filamentos). Filamentos 

orientados transversalmente e axialmente ao escoamento, e posicionados na parede inferior da 

membrana, produzem um maior valor de tensões de corte na parede superior do que na inferior. 

A p depende, principalmente, da orientação dos filamentos. O seu valor é mais elevado para 

o caso em que o filamento está mais inclinado na direção do eixo do canal. Assim, o filamento 

que acarretou maior p foi o que estava posicionado perpendicularmente ao escoamento de 

entrada. A visualização do escoamento neste estudo parece ter bastante valor na compreensão 

da formação de correntes de recirculação em canais de alimentação preenchidos com 

espaçadores em membrana de OI, que podem, potencialmente, levar ao desenvolvimento de 

módulos de membranas mais eficientes com arranjos otimizados dos espaçadores. 

 Sousa et al. (2014) estudou a hidrodinâmica em canais de alimentação de uma membrana 

de dessalinização com espaçadores dispostos em ziguezague e transversais ao escoamento, 

usando a DFC para as simulações computacionais, considerando que os perfis das velocidades 

são totalmente desenvolvidos. Foram testados quatro filamentos e quatro comprimentos de 

células. O valor de Re variou entre 10 e 300. Os resultados revelaram que para valores de Re 

superiores a 100 há formação de zonas de recirculação a jusante dos filamentos. Quando os 

filamentos estão mais próximos há uma formação de zonas de recirculação mais ativas. O autor 

afirma que estas poderão aumentar a transferência de massa e em conjunto com a queda de 

pressão, poderá haver um aumento da eficiência do processo. 

 Amokrane et al. (2015) usou um modelo baseado na DFC que combina a dinâmica dos 

fluidos e a transferência de massa numa membrana enrolada em espiral, com os espaçadores 

dispostos em ziguezague, para investigar o impacto de novas configurações de filamentos. Este 

autor afirma que os espaçadores dispostos em ziguezague parecem ter mais vantagens no 

desempenho de membranas por OI, em comparação com a configuração dos filamentos 

submersos no centro do canal de alimentação. Pretende-se com este estudo analisar o impacto 

das novas configurações na polarização por concentração, coeficiente de transferência de massa 

e queda de pressão. Os resultados mostram que a incorporação de novas configurações para os 

filamentos, tal como, formas elípticas e ovais, geram p mais baixas comparando com os as 

geometrias convencionais. Por outro lado, a espessura da camada de polarização por 
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concentração, induzida por filamentos elípticos e ovais é maior quando comparada com a 

induzida por filamentos circulares. O coeficiente de transferência de massa obtido com 

filamentos circulares é o maior. Outro resultado de interesse diz respeito à inclinação do 

espaçador oval, que altera o escoamento na vizinhança dos filamentos, o que pode atrasar a 

acumulação de resíduos, pois diminuiu as zonas mortas. A ideia da inclinação dos espaçadores 

ovais fornece melhor desempenho em comparação com os circulares. No entanto, a principal 

dificuldade reside na sua fabricação e configuração. Segundo o autor são necessários mais 

estudos para identificar as dificuldades e permitir o seu fácil uso na indústria.  

 

1.2.6.2– Lavagem invertida periódica 

 Esta técnica é usada na MF e UF para lavagem da membrana. Nesta técnica, é aplicada 

uma pressão reversa de modo a que o permeado escoe através da membrana em sentido 

contrário. Isto faz com que a camada depositada nas paredes se descole e se afaste da superfície 

da membrana. Esta técnica também pode ser feita utilizando ar comprimido (Al-Bastaki e 

Abbas, 2001).  

 

1.2.6.3– Pulverização de gás 

 A pulverização de gás ou injeção de bolhas de ar é usada para reduzir a polarização por 

concentração e aumentar a transferência de massa. As bolhas no escoamento principal 

promovem a mistura e redução da espessura da camada de polarização por concentração. A 

eficiência deste processo depende do tamanho das bolhas, frequência, pressão do fluido, 

velocidade e do tipo de processo de separação por membrana (Shakaib, 2008; Zamani et al., 

2015).  

 

1.2.6.4– Canal helicoidal e rotativo 

 Esta técnica promove o aparecimento de correntes secundárias, que são normalmente 

chamadas de vórtices de Dean e Taylor. Estas correntes promovem uma mistura e inibição do 

crescimento da camada limite de concentração. Estes canais resultam num design complicado 

e num aumento dos custos do processo (Shakaib, 2008).   

 

1.2.6.5– Vibração ultrassónica 

 Com a aplicação de vibrações ultrassónicas há um aumento do fluxo permeado devido à 

quebra da polarização por concentração, resultado da transmissão acústica perto da superfície 
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da membrana (Kyllönen et al., 2005; Muthukumaran et al., 2005). A eficiência desta técnica 

depende da frequência ultrassónica, intensidade, características do canal, propriedades da 

membrana, velocidade, temperatura e pressão (Shakaib, 2008).  

 

1.2.6.6– Campo eletromagnético 

 O campo eletromagnético é criado com o uso de bobinas elétricas aplicadas nos 

reservatórios sob pressão nos módulos de membrana. Ng et al. (2008) mostrou num trabalho 

recente que, o efeito eletromagnético pode mitigar o fenómeno de entupimento, ligando e 

desligando o campo eletromagnético durante o processo de separação. Os resultados mostraram 

que o fluxo permeado foi maior e mais estável quando o campo estava ligado.  

 

1.2.6.7– Operação cíclica e regime não estacionário 

 Al-Bastaki e Abbas (2001) usaram a alimentação cíclica de modo a aumentar o 

desempenho dos módulos de membranas. Esta técnica gera instabilidades no escoamento, que 

provoca distorções nas camadas de incrustações e aumenta o fluxo de permeabilidade em cerca 

de 6,5 %, em comparação com o estado estacionário. A operação cíclica pode necessitar de 

dispositivos adicionais como um gerador de pulsações, pistões de oscilação e válvulas 

pneumáticas. 

 Ahmad e Lau (2006) estudaram o impacto de diferentes filamentos, em regime não 

estacionário, na polarização por concentração. Os filamentos testados tinham uma configuração 

cilíndrica, retangular e triangular. Foram feitas simulações usando a DFC e o tempo das 

simulações foi fixado em 1 segundo. Os intervalos de análise para as simulações não 

estacionárias foram de 0,0001 segundos. O valor do número de Reynolds variou entre 50 e 

1200. Os resultados mostram que há a formação de vórtices instáveis, que se formam, movem 

e dissipam-se em diferentes filamentos do canal da membrana. Os filamentos cilíndricos e 

triangulares demostraram vórtices instáveis para Re = 200, enquanto os retangulares para 

Re = 300. Com Re de operação ideal (Re = 400), os filamentos cilíndricos podem gerar um 

baixo fator de concentração de resíduos quando comparado com o retangular. Além disto, o 

filamento cilíndrico é o mais apropriado para se usar nos módulos de membranas enroladas em 

espiral. 

 Lau et al. (2009) estudou tridimensionalmente, o escoamento laminar em estado não 

estacionário de modo a otimizar o ângulo das malhas de espaçadores em módulos de 

membranas enrolados em espiral. As simulações foram feitas usando a DFC e o tempo das 
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simulações foi fixado em 1 segundo, com intervalos de análise para as simulações não 

estacionárias de 0,0001 segundos. O valor do número de Reynolds variou entre 200 e 700. Na 

Figura 1.14 pode-se ver a geometria da malha de espaçadores. Os ângulos α e β, variaram entre 

diferentes graus de modo a entender de que maneira esta variação melhora o desempenho da 

membrana. O angulo α foi testado para 30, 90 e 120 graus e o β para 0, 15, 30, 15 e 60 graus. 

Os resultados mostram que a existência de escoamento não estacionário pode interromper 

significativamente o desenvolvimento de concentração na membrana. Filamentos com 

diferentes geometrias e diferentes ângulos podem gerar diferentes graus de interrupção na 

camada de concentração na membrana. Os filamentos podem ser otimizados em termos de 

polarização por concentração e consumo de energia. A malha com os ângulos α = 120 e β = 30 

foi a identificada como a ideal uma vez que o fator de polarização por concentração foi o menor 

e há maior instabilidade no escoamento gerando maiores tensões de corte.   

 

 

 

 Muito recentemente Zamani et al. (2015) fez uma revisão aos métodos não estacionários 

incluindo pulverização de gás, vibração, e pulsações no escoamento. As pulsações no 

escoamento são um método eficaz em termos de custo para aumentar o fluxo permeado através 

da membrana. O aumento das tensões de corte e a oscilação da lavagem invertida foram 

sugeridos como os dois melhores mecanismos responsáveis por um aumento do fluxo permeado 

empregando pulsações no escoamento. O efeito da lavagem invertida só é prevalente para 

Direção média 

do escoamento 

Direção média 

do escoamento 

Membrana 

superior 

Membrana 

inferior 

Figura 1.14 - Geometria da malha de espaçadores. a) vista superior e b) vista tridimensional 

(adaptado de Lau et al., 2009) 
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membranas microporosas, não sendo aplicada a sistemas de OI. Em estado não estacionário há 

um decremento da camada de polarização por concentração. A diferença entre o típico 

escoamento de Hagen-Poiseuille e o escoamento pulsado com uma onda quadrada simétrica 

(Figura 1.15 a) está na velocidade do perfil associado, como se pode ver na Figura 1.15 b. 

Considerando que o escoamento de Hagen-Poiseuille tem um perfil de velocidade parabólico 

com a velocidade máxima no centro, o escoamento pulsado tem um gradiente de pressão 

oscilante que produz um perfil de velocidade com dois máximos iguais mais próximo da parede 

do que do centro da membrana. Este fenómeno aumenta as tensões na parede, que resulta no 

transporte contrário ao escoamento do soluto reduzindo a polarização por concentração e as 

incrustações. 

 

 

1.3 Objetivos  
 

 Este trabalho tem como principal objetivo investigar numericamente, com recurso à 

Dinâmica de Fluidos Computacional, para uma membrana comercial, FilmTec™ Modelo XLE-

4040, a hidrodinâmica no interior de uma célula de uma membrana semipermeável de 

dessalinização. São analisadas diferentes configurações de espaçadores de modo a apurar a sua 

influência nas quedas de pressão de operação e consequentemente nos custos energéticos 

associados ao processo de dessalinização. Pretende-se, assim, estudar o efeito da 

permeabilidade da membrana no escoamento, procurando otimizar a geometria dos espaçadores 

a fim de reduzir a acumulação de incrustações nas paredes da membrana. Para isso serão 

testados dois tipos de escoamentos, regime estacionário e não estacionário, em condições 

operacionais típicas.  
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Período 

Valor 
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p
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tu
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Figura 1.15 - a) Diagrama esquemático de um pulso simétrico; b) perfil de velocidade com e sem pulso 

(adaptado de Zamani et al., 2015) 
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2  Formulação do Problema 

 

Neste capítulo é feita a formulação do problema. São enunciadas as equações de governo 

que regem o escoamento e apresentadas as geometrias usadas neste estudo bem como as 

condições de fronteira.  

 

2.1 Equações de Governo 
 

Foi usado um fluido incompressível newtoniano para a simulação bidimensional do 

escoamento estacionário em regime laminar, numa célula de um canal de alimentação de uma 

membrana de dessalinização com espaçadores dispostos em ziguezague. As equações de 

governo para o escoamento são as equações da continuidade e de Navier-Stokes. Para o 

escoamento bidimensional, as equações podem ser escritas da seguinte forma:  

Equação da continuidade  

0,
yx

vv

x y


 
  

  
                                                           (2.1) 

 

 

Equação da quantidade de movimento-xx 

2( ) ( ) 2
yx x

x x y x

vv vp
v v v g

x y x x x y y x
   

        
          

           
        (2.2) 

 

 

Equação da quantidade de movimento-yy 

2( ) ( ) 2 ,
y yx

x y y y

v vvp
v v v g

x y y y y x y x
   

         
          

            
       (2.3) 

 

onde x e y são as coordenadas espaciais, ρ a massa volúmica do fluido, µ a viscosidade 

dinâmica, p a pressão estática e g a aceleração da gravidade. A componente da velocidade em 

x e y são vx e vy, respetivamente.   
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Nesta dissertação também são feitos estudos para escoamentos não estacionários. Nestas 

condições as equações de governo para os escoamentos englobam os termos dependentes do 

tempo e podem ser escritas da seguinte forma: 

Equação da continuidade  

0,
yx

vv

t x y




 
   

   
                                                           (2.4) 

 

 

Equação da quantidade de movimento-xx 

2( ) ( ) ( ) 2
yx x

x x x y x

vv vp
v v v v g

t x y x x x y y x
   

         
           

            
        (2.5) 

 

 

Equação da quantidade de movimento-yy 

2( ) ( ) ( ) 2 ,
y yx

y x y y y

v vvp
v v v v g

t x y y y y x y x
   

          
           

             
       (2.6) 

 

Neste estudo a tensão de corte é definida da seguinte forma: 

,xv

y
 





                                                                      (2.7) 

onde,  é a viscosidade dinâmica, em kg/ms e xv é o gradiente da velocidade, em m/s. 

 

2.2 Modelos Geométricos 
 

Existem várias geometrias de espaçadores, e estes têm sido caracterizados por vários 

autores, numa tentativa de verificar qual a influência que estes têm no escoamento, para a 

construção ótima de dispositivos reais (D´Almeida, 2008).  

Na Figura 2.1 pode-se ver duas formas básicas de redes de espaçadores comerciais. As 

geometrias, dos filamentos e do canal, que são usadas neste estudo vão de encontro com as 

utilizadas por Farrell (2008) e Paula (2013). Estas baseiam-se num módulo de membrana 
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enrolada em espiral (ver Figura 1.10) por OI, FilmTec™ Modelo XLE-4040. Como já referido, 

trata-se de um elemento de OI com um consumo de energia muito baixo e com a configuração 

dos filamentos em ziguezague. 

 

Neste estudo são testados quatro tipos diferentes de filamentos (Figura 2.2), todos eles 

com a mesma área de corte transversal, em quatro células com comprimentos (L) diferentes 

como se pode verificar na Tabela 2.1. Os filamentos estão dispostos em ziguezague, e segundo 

Schwinger et al. (2002) e Amokrane et al. (2015), esta disposição dos espaçadores é a mais 

eficiente para os módulos de membranas enroladas em espiral. Os filamentos, usados nos 

módulos de membranas enroladas em espiral, têm como principal função a separação das folhas 

que constituem a membrana (Schwinge et al., 2002). Além desta função, a utilização de 

filamentos, aumenta a taxa local e global de transferência de massa e minimiza a queda de 

pressão indesejada que se reflete diretamente na potência da bomba usada no sistema 

(Zimmerer e Kottke, 1996; Geraldes et al., 2002 Schwinge et al, 2002; Ahmad e Lau, 2006).   

 

Tabela 2.1 - Dimensões dos filamentos e respetiva área. 

Filamento hf (mm) df (mm) Área (mm2) 

F1 0,1000 0,3187 0,1001 

F2 0,1500 0,2125 0,1001 

F3 0,1785 0,1785 0,1001 

F4 0,2125 0,1500 0,1001 

 

 

Na Tabela 2.1 estão apresentadas as dimensões dos filamentos, onde hf é a altura do 

filamento e df é a largura do filamento, como se pode ver na Figura 2.2.  

Como a eficiência dos espaçadores varia de acordo com o comprimento da célula (Sousa 

et al., 2014), foram testados quatro comprimentos de célula (L) diferentes, sendo estes iguais a 

Figura 2.1 - Formas básicas de redes comerciais de espaçadores (Ghidossi et al., 2006) 
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4, 6, 8 e 10 mm, como se pode consultar na Figura 2.2.Todas as células tem a mesma altura 

h = 0,7 mm.  

Na Figura 2.2, pode-se observar a configuração dos filamentos usados nesta tese, sendo 

eles descritos como filamento F1 (Figura 2.1 a), F2 (Figura 2.1 b), F3 (Figura 2,1 c) e F4 

(Figura 2.1 d). Também se pode ver os diferentes comprimentos de célula, sendo estes L = 4 mm 

(Figura 2.1 a, b, c e d), L = 6 mm (Figura 2.1 e), L = 8 mm (Figura 2.1 f) e L = 10 mm (Figura 

2.1 g). Para L = 6, 8 e 10 mm apenas está representado o caso do filamento F4. 

 

 

 

Existem outros fatores que influenciam a eficiência dos filamentos tais como a altura do 

canal, o ângulo entre os filamentos e o ângulo entre os filamento e a direção do escoamento 

(D’Almeida, 2008; Saeed et al., 2012; Sousa et al., 2014, Soares et. al., 2015). Na maior parte 

dos estudos numéricos feitos, sobre a influência dos espaçadores na transferência de massa e 

no escoamento, foi usada uma forma cilíndrica simplificada para a representação dos 

espaçadores. Observações mais pormenorizadas por Johnson e Busch (2010), provaram que os 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

F2 

F3 

F4 

L = 6 mm 

L = 8 mm 

L = 10 mm 

Figura 2.2 - Célula preenchida com separadores em ziguezague para: a) L=4 mm e F1; b) L=4 mm e F2; c) L=4 mm 

e F3; d) L=4 mm e F4; e) L=6 mm e F4; f) L=8 mm e F4 e g) L=10 mm e F4. 

F1 

hf 

df 
h 

L = 4 mm 
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espaçadores usados nas membranas em espiral comerciais tinham geometrias mais complexas, 

com filamentos que variavam em espessura e em número, facto este que levou à escolha de 

quatro geometrias diferentes para os filamentos. Devido à diferente configuração geométrica 

dos filamentos, o espaço que cada um ocupa no sentido do escoamento é diferente, e assim a 

área útil não é a mesma para todos os casos. Na Tabela 2.2, pode-se observar a área útil para os 

diferentes filamentos para todos os comprimentos de célula estudados. 

A área útil de cada membrana foi calculada de acordo com a seguinte expressão: 

100,t F

t

A A

A


      (2.7) 

onde At  é área total das paredes e AF  a área projetada dos filamentos, expressas em mm2. 

 

Tabela 2.2 - Percentagem de área útil 

Filamento L=4mm L=6mm L=8mm L=10mm 

F1 92,03% 94,69% 96,02% 96,81% 

F2 94,69% 96,46% 97,34% 97,88% 

F3 95,54% 97,02% 97,77% 98,21% 

F4 96,25% 97,50% 98,13% 98,50% 

 

Da análise da tabela pode-se inferir que, quando L = 10 mm, a área útil é maior do que 

para os outros comprimentos. Isto é de esperar pois este comprimento corresponde à célula de 

maior comprimento usado neste estudo. De uma comparação entre os filamentos pode-se 

afirmar que F4 é o que garante mais área útil, uma vez que é o filamento com menor área 

projetada.  

 

2.3 Condições de Fronteira 
 

Para realizar as simulações do escoamento no interior de uma célula da membrana de 

dessalinização foi necessário introduzir condições físicas realistas para as condições de 

fronteira da célula. A Figura 2.3 mostra um esquema de uma célula limitada por dois filamentos 

transversais consecutivos adjacentes à parede, separados por uma distância L. 

Na célula esquematizada os filamentos estão dispostos em ziguezague e é representativa 

dos casos estudados nesta tese. A altura da célula h é igual a 0,7 mm e o seu comprimento L. 

Os filamentos têm uma altura hf  e uma largura df . 
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Uma vez que as malhas computacionais utilizadas têm um elevado número de elementos, 

torna-se necessário recorrer a métodos computacionais, para simular o escoamento em canais 

preenchidos com obstáculos periódicos. Devido à existência de periodicidade na geometria, os 

estudos numéricos feitos para o escoamento no interior de uma membrana podem ser 

restringidos ao domínio computacional de uma célula contendo dois filamentos. Esta técnica já 

vem sendo utilizada com alguma frequência por outros autores (e. g., Geraldes et al., 2002; 

Subramani et al., 2006; Sousa et al., 2014, Soares et al., 2015).   

 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática de uma célula da membrana com filamentos 

dispostos em ziguezague. 

 

Devido à periocidade do escoamento, para membranas impermeáveis, podemos escrever 

as seguintes equações: 

 
(0, ) ( , ),

(0, ) ( , ),

x x

y y

v y v L y y

v y v L y y

 

 
  (2.8) 

onde, vx e vy são as velocidades segundo o eixo dos x e dos y, respetivamente, na entrada e na 

saída da célula.  

No caso das membranas semipermeáveis a periocidade do escoamento mantém-se mas 

o fluxo de saída em cada uma das células é reduzido do fluxo permeado.  

Neste trabalho o número de Reynolds, Re, é definido da seguinte forma: 

 
v h

Re



   (2.9) 

onde, v  é a velocidade média do fluido na entrada da célula,  é a massa volúmica do fluido 

utilizado, assumindo ser água com o valor de 998,2 kg/m3, h a altura da célula, ver Figura 2.2, 

sendo o seu valor igual a 0,7 mm e μ a viscosidade dinâmica da água, em que o seu valor é 

0,001003 kg/ms (Farrell, 2008; Sousa, 2013; Sousa et al., 2014;) .   

L 

x 

y 

Parede impermeável 

Parede permeável 
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Foram estudados dois regimes de escoamento, sendo o primeiro em estado estacionário e 

o segundo em estado não estacionário. Devido a este facto foi necessário fazer a distinção das 

condições de fronteira para ambos os casos.  

De modo a fazer um estudo mais aproximado à realidade, foi necessário determinar o 

perfil das velocidades na entrada e na saída da célula. Tanto quanto é do nosso conhecimento à 

exceção dos trabalhos de Silva et al. (2014) e Soares et al. (2015), nos estudo encontrados na 

literatura (e.g., Patankar et al.,1977; Geraldes et al., 2002; Subramani et al., 2006, Sousa et al., 

2014) foi considerado como condição de entrada um perfil totalmente desenvolvido, o que 

corresponde a uma aproximação grosseira da realidade, pois devido à periodicidade dos 

filamentos o perfil não chega a ser totalmente desenvolvido.  

Para obter os perfis de velocidades de entrada, em regime estacionário, foram realizadas 

várias simulações consecutivas. Começando com uma simulação onde se impõe como condição 

fronteira na entrada da célula uma velocidade constante correspondente a cada um dos valores 

de Re estudados, velocidade essa calculada através da eq. 2.9. Na saída da célula foi imposta a 

condição de escoamento outflow disponível no FLUENT. Com esta condição admite-se que 

não existem fluxos difusivos das variáveis na direção de saída do escoamento ou se existem a 

sua influência tem pouco impacto na solução do escoamento. Num primeiro caso considerou-

se as paredes impermeáveis. Quando a solução é alcançada, a condição fronteira na entrada é 

substituída pela solução obtida para o perfil da velocidade na saída da célula. Este processo foi 

repetido até que as diferenças entre os perfis de velocidades de entrada e de saída foram 

inferiores a 0,2%. 

Deste modo foi possível determinar um perfil mais realista representado na Figura 2.4, 

que como se pode observar, não chega a ser totalmente desenvolvido, pelo facto do perfil não 

ser simétrico. Também é de realçar que quando existe permeabilidade, há uma diferença entre 

o perfil de entrada e de saída, sendo essa diferença dada pelo fluxo permeado.  
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Figura 2.4 - Perfil das velocidades na entrada e na saída da célula 

para Re=200 e para o filamento F2, com vp = 0,1 mm/s. 
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Para o escoamento em membranas semipermeáveis, considerou-se a parede inferior da 

membrana permeável com um caudal de permeado constante. Uma vez que existe 

permeabilidade, parte do caudal é perdido através da membrana permeável e assim para se 

verificar a equação de conservação da massa este caudal tem que ser somado ao caudal de saída 

da célula. Sabendo o caudal permeado e o perfil do caudal de saída, procedeu-se à soma dos 

mesmos, sendo o resultado dessa soma igual ao perfil do caudal de entrada da próxima 

simulação. Assim, garantiu-se a conservação da massa. Para estes casos o processo também foi 

repetido até as diferenças entre os perfis de duas simulações consecutivas serem menores do 

que 0,2%. 

 

Figura 2.5 - Função sinusoidal 

 

Para o escoamento em regime não estacionário, usando uma função sinusoidal (Figura 

2.5), foi estudado em primeiro lugar o caso da membrana impermeável. Assim, para este caso, 

as paredes da membrana são consideradas impermeáveis. Para definir o perfil da velocidade na 

entrada, foram usados os resultados obtidos no escoamento em regime estacionário. Uma vez 

que já se sabia qual o perfil da velocidade para cada uma das configurações das geometrias 

usadas e para os valores de Re estudados. Na entrada da célula foi imposto o perfil obtido para 

a solução estacionária com Re = 100. Para obtermos a variação sinusoidal do perfil, com o 

número de Reynolds a variar entre 50 e 150, este foi multiplicado por (1 0,5 (20 ))sen t , quando 

o período em estudo foi de 0,1 s. Quando o período usado foi de 10 s, o perfil foi multiplicado 

por (1 0,5 (0,2 ))sen t de modo a ajustar o período. Para este caso, onde as paredes da membrana 

são impermeáveis, considerou-se que o perfil de entrada e saída eram iguais, uma vez que, a 
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diferença entre eles é sempre menor do que 0,2%. Como se trata do regime não estacionário, 

para as condições de entrada e saída, foi necessário introduzir no FLUENT um programa 

desenvolvido pelo utilizador para descrever estes perfis. A seguir apresenta-se o programa que 

define o perfil de entrada e saída para o filamento F2 com L = 4 mm com o período de 0,1 s, 

para o caso em que a membrana é impermeável, ou seja, a velocidade de permeabilidade é igual 

zero (vp = 0 mm/s). 
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Como já enunciado, foram usados os perfis já conhecidos do estudo em regime 

estacionário. Assim, foi feito um ajuste polinomial de quinto grau de modo a saber qual a 

equação que melhor se ajusta ao perfil, como se pode ver na Figura 2.5. No programa as 

variáveis descritas pelas letras a, b, c, d, e, g, correspondem aos coeficientes da equação 

polinomial que descreve o perfil. Essa equação foi multiplicada por (1 0,5 (20 ))sen t para um 

período de 0,1 s e por (1 0,5 (0,2 ))sen t para um período de 10 s, de modo a obter a variação 

sinusoidal pretendida.  

 

No programa foram definidos dois perfis, um de entrada (velocidade_xinlet) e outro de 

saída (velocidade_xoutlet). Deste modo, quando o programa é lido no FLUENT, associa-se 

cada um desses perfis à condição fronteira de entrada e de saída da célula, respetivamente.   

De modo a verificar de que maneira a permeabilidade afeta o escoamento em regime não 

estacionário, foram feitas simulações para uma membrana semipermeável. Para estes estudos 

considerou-se a parede inferior da membrana permeável com um caudal permeado constante. 

Mais uma vez foram usados os resultados do estudo em regime estacionário. O procedimento 

empregue foi semelhante ao anteriormente explicado para regime não estacionário em 

membranas impermeáveis, mas devido à permeabilidade, foram calculadas as equações dos 

perfis da velocidade de entrada e de saída, sendo que estes diferem um do outro pela diferença 

do caudal permeado. Obtidos os perfis, estes foram multiplicados por (1 0,5 (20 ))sen t , para 

um período igual a 0,1 s e por (1 0,5 (0,2 ))sen t , para um período de 10 s.  

Mais uma vez foi necessário recorrer a um programa desenvolvido pelo utilizador para 

descrever a variação temporal do perfil da velocidade na entrada e na saída da célula. Para o 

caso em que a membrana é semipermeável, o programa que define o perfil de entrada e de saída 

v(t) = 221 399 218 924 290 000,00t5 - 643 254 447 400 555,00t4 + 
730 769 543 752,57t3 - 409 007 793,61t2 + 113 099,44t - 12,174

R² = 1,00
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Figura 2.6 - Perfil da velocidade de entrada com a respetiva equação para F2 com 

L = 4 mm e vp = 0 mm/s. 
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é muito semelhante ao que já foi, anteriormente, exposto neste capítulo. Em seguida apresenta-

se o programa utilizado para definir o perfil de entrada e de saída para uma membrana 

semipermeável (vp = 0,1 mm/s) em que se utiliza o filamento F2 com L = 4 mm.  
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Para este programa foi necessário fazer alguns ajustes, em comparação com o observado 

para o caso em que vp = 0 mm/s, pois o perfil da velocidade de entrada e saída diferem um do 

outro devido ao caudal permeado. Assim, foi necessário acrescentar os coeficientes aa, bb, cc, 

dd, ee, gg, para descreverem a equação polinomial do perfil de saída que depois é multiplicado 

pela respetiva função sinusoidal.  

 

 

Figura 2.7 - Imagem Doppler com o perfil da velocidade sanguínea na artéria aorta abdominal. 

 

Para finalizar foi feito, também, um estudo em regime não estacionário em que a função 

que descreve o escoamento é a função retirada de um batimento cardíaco, que se pode ver na 

Figura 2.6. A principal motivação desta escolha assenta no facto do corpo humano ser 

considerado um sistema bastante eficiente. Deste modo, todos os processos inerentes à 

sobrevivência humana evoluíram de modo a minimizar os gastos energéticos. Um dos processos 

mais surpreendentes é o sistema circulatório onde o coração é órgão responsável pelo 

bombeamento do sangue durante vida de ser humano, que pode durar mais de um século  

No primeiro caso consideramos as paredes da membrana impermeáveis. 

Para determinar a forma do perfil da velocidade foi feita uma digitalização do perfil para 

um ciclo cardíaco com o software Dagra. A função que descreve o batimento (Figura 2.7) foi 

analisada num período de 1,53 segundos. 

Uma vez determinada a equação do batimento cardíaco foi necessário fazer um ajuste da 

mesma, de modo a esta compreender as velocidades estudadas no caso da função sinusoidal, 

que correspondem a velocidades típicas para uma membrana de dessalinização. Começou-se 

por normalizar a função do batimento cardíaco à velocidade máxima de 52,818 cm/s, de modo 

a obter-se o perfil representado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – Perfil da velocidade retirado da imagem Doppler e ajuste polinomial 

para um batimento cardíaco. 

 

 

Figura 2.9 - Perfil da velocidade normalizada do batimento cardíaco. 

 

De seguida foi multiplicada pelas equações dos perfis já determinados para os 

escoamentos estacionários e assim foram obtidos os perfis de entrada e de saída usados nas 

simulações. Tratando-se de um escoamento em regime não estacionário, foi necessário produzir 

um programa para descrever os perfis das velocidades que tenha em conta a variação temporal. 

Em seguida apresenta-se o programa que define os perfis de entrada e de saída para o filamento 

F2 com L = 4mm, para o caso em que a membrana é impermeável (vp = 0 mm/s). Uma vez que 

a diferença entre o perfil de entrada e saída é menor que 0,2 %, considerou-se que ambos eram 

iguais. 

v(t) = 5,2885t5 - 25,5557t4 + 45,5834t3 - 35,6172t2 + 10,4270t
R² = 1,0000
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De modo a verificar se a permeabilidade exerce alguma influência no escoamento nas 

membranas quando se utiliza uma função deste tipo, também foi feito um estudo para uma 

membrana semipermeável. Para isso foi considerada a parede inferior permeável com uma 

permeabilidade constante sendo a velocidade de permeabilidade igual a 0,1 mm/s.  

Assim, as condições de entrada e saída do escoamento na célula, foram introduzidas no 

FLUENT através de uma função definida pelo utilizador. A função que define os perfis das 

velocidades na entrada e na saída da célula foi obtida pela multiplicação da equação do 

batimento cardíaco (Figura 2.8) pelo perfil obtido para regime estacionário. Na presença de 

permeabilidade há necessidade de diferenciar o perfil da velocidade de entrada do perfil da 

velocidade de saída uma vez que parte do caudal é permeado através da parede permeável da 

membrana. Assim, foi necessário reescrever o programa utilizado para o caso impermeável, 

como se pode ver em seguida. 
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O programa de entrada e de saída para o estudo impermeável e semipermeável teve de 

ser adaptado consoante o tipo de filamento e comprimento a utilizar, pois para cada 

configuração existe o respetivo perfil. 

Para todos os estudos foram aplicadas condições de não deslizamento nas paredes da 

membrana impermeável e sobre os filamentos o que implica que a velocidade é nula nestas 

fronteiras. 
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3 Simulações Computacionais  
 

Os métodos computacionais em mecânica dos fluidos foram inicialmente desenvolvidos 

na década de 1960 para resolver equações lineares bidimensionais. Com o decorrer dos anos, a 

potência computacional possibilitou o desenvolvimento de métodos tridimensionais e 

posteriormente, na década de 1970, a resolução de equações de comportamento não linear. As 

simulações usadas na Dinâmica de Fluidos Computacional (DFC) eram restritas ao uso da 

marinha e aeronáutica e apenas computadores de alto desempenho tinham a capacidade de 

resolver os sistemas de equações (e.g. Queiroz, 2008). 

Nas últimas décadas a DFC evoluiu significativamente oferecendo grande flexibilidade 

na resolução de uma grande diversidade de problemas em engenharias. As técnicas existentes 

são cada vez mais poderosas e abrangem uma vasta gama de aplicações, que vão desde a 

meteorologia, aerodinâmica, hidrodinâmica, combustão, processos químicos e de fabrico etc... 

Os métodos experimentais dão informação mais confiável sobre um processo físico 

através de medições reais mas na grande maioria das vezes, reproduções deste tipo à escala real 

são proibitivamente caras e em muitos dos casos, impossíveis. A reprodução a uma escala mais 

pequena é uma possibilidade, que posteriormente é extrapolada para a escala real, mas que regra 

geral revela-se inviável. É também importante ter em atenção as dificuldades de medição em 

diversas situações, assim como, o erro associado ao equipamento de medição nos métodos 

experimentais (Patankar, 1980; Paula, 2013).  

Os métodos analíticos também apresentam muitas limitações, uma vez que só podem ser 

aplicados em problemas cujas hipóteses, na maior parte das vezes, simplificativas não os 

desviam demasiadamente do fenómeno físico real e em geometrias simples, mas mesmo assim 

têm um papel importante no que respeita à validação dos métodos numéricos (Gonçalves, 

2007).  

A utilização de métodos numéricos praticamente não apresenta restrições. De entre as 

principais vantagens desta ferramenta destacam-se (Versteeg e Malalasekera, 1995):  

  Baixo custo de aquisição e operação;  

  Fornecimento de diversas informações a respeito de um problema;  

 Facilidade de rápida mudança de parâmetros;  

 Simulação de escoamentos com detalhe realista da geometria em estudo;  

 Oferta de informações detalhadas sobre o escoamento estudado;  

 Permite o uso de condições de fronteira. 
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A DFC é uma ferramenta extremamente útil no estudo do comportamento da 

hidrodinâmica e tem sido muito utilizada nas últimas décadas com sucesso em estudos 

relacionados com problemas de dessalinização, nano filtração e de osmose inversa (Fimbres-

Weihs e Wiley, 2006; Koutsou, et al., 2007; Paula et al., 2014). Pelo que naturalmente tem 

vindo a ser aplicada na investigação do comportamento da hidrodinâmica no interior de 

membranas de dessalinização, de modo a otimizar a configuração dos espaçadores e a condições 

operacionais de filtração de sais em diversos processos de escoamento e de transferência de 

massa (Schwinger et al., 2002; Saeed et al., 2012; Amokrane et al., 2015). 

No presente estudo o FLUENT foi usado para simular a hidrodinâmica no interior de uma 

célula do canal da membrana de dessalinização preenchida com espaçadores. Este software foi 

usado para resolver numericamente as equações de conservação de massa e da quantidade de 

movimento. 

Paula et al. (2014) executou várias simulações para testar a independência dos resultados 

da resolução malha para geometrias e configurações dos filamentos semelhantes às estudadas 

nesta dissertação. Para os estudos aqui apresentados as malhas escolhidas garantem que os 

resultados obtidos diferem em menos de 3% quando comparados com os resultados obtidos 

com malhas mais finas. O número de nós das malhas varia consoante o comprimento L da célula 

e o tipo de filamento usado, como se pode observar na Tabela 3.1. Como é natural quando maior 

L maior será o número de nós necessários.  

 

Tabela 3.1 - Número de nós da malha. 

Filamento L=4mm L=6mm L=8mm L=10mm 

F1 27875 42804 57699 73042 

F2 27851 42426 57623 72550 

F3 27497 42447 57134 72145 

F4 28752 43520 58594 73592 

 

A resolução das malhas utilizadas revelou ser suficiente para os objetivos dos estudos 

realizados. Foram também feitos alguns testes que permitem confirmar os resultados obtidos 

por Paula et al. (2014), a fim de validar os nossos resultados.  
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Na Figura 3.1, pode-se observar um exemplo de uma malha utilizada, neste caso para 

L = 8 mm e F3. 

 

 

Figura 3.1 - Malha utilizada para L = 8 mm e F3 

 

3.1 Método numérico  

 

Na discretização das equações governativas é usado o Método dos Volumes Finitos 

(MVF) com um esquema de diferenciação central de segunda ordem para os termos difusivos, 

um esquema Upwind de segunda ordem para os termos convectivos e para a interpolação da 

pressão o esquema Standard. O algorítmico SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-

Linked Equations) foi utilizado para tratar o acoplamento entre a velocidade e a pressão.  

O algoritmo SIMPLE realiza a seguinte sequência de procedimentos, que se encontra 

esquematizado na Figura 3.1:   

i) Na primeira iteração são introduzidos os valores iniciais para a pressão p* e velocidade 

vx
* e vy

*, as iterações que se seguem tomam os valores da iteração anterior, ou seja, p* 

= pn-1, vx
* = vx

n-1 e vy
* = vy

n-1;  

ii) Em cada iteração, é resolvida a equação de quantidade de movimento discretizada, 

para determinar os novos valores de vx
* e vy

*; 

iii)  Para determinar o campo das pressões corrigidas de p* é resolvida a equação de 

correção de pressão.  
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iv)  A pressão e a velocidade são corrigidas e usados parâmetros de subrelaxação. Estas 

equações conservam a massa e a quantidade de movimento dentro dos limites 

residuais.  

v) Se a convergência for obtida para os resíduos pré estabelecidos o procedimento 

iterativo é interrompido. Caso contrario, as novas quantidades obtidas são atribuídos a 

p*, vx
* e vy

*, e o procedimento i) é iniciado.  

O critério de convergência foi definido em 10-12 para todos os resíduos das equações da 

continuidade e da quantidade de movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Algoritmo SIMPLE (Sousa, 2013) 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

O desempenho das membranas de dessalinização em espiral é afetado por vários fatores 

tal como a geometria das folhas (número e dimensões), os filamentos, as incrustações, a 

capacidade de limpeza e as condições de operação (Schwinge et al., 2004). Em regime 

estacionário, a rejeição seletiva de soluto por estas membranas aumenta a concentração do 

soluto na superfície da membrana. Este fenómeno, conhecido por polarização por concentração, 

tem efeitos negativos no bom funcionamento da membrana, isto é, aumenta a taxa de 

incrustações diminuindo desta forma a produtividade e a qualidade da água permeada (Geraldes 

et al., 2002).  

A partir da simulação numérica da hidrodinâmica em canais de alimentação de uma 

membrana de dessalinização pode-se inferir que a relação entre a distância entre os filamentos 

e o comportamento das variáveis dinâmicas (campo das velocidades, isolinhas da função 

corrente, queda de pressão, tensões de corte nas paredes da membrana) associada a espaçadores 

elípticos dispostos em ziguezague pode promover uma recirculação ativa e benéfica. Além 

disso, a combinação entre a forma dos filamentos com a distância entre os mesmos, deve ser 

tomada em conta na promoção de uma recirculação ativa e consequentemente uma transferência 

de massa através da membrana mas eficiente, gastando a mínimo de energia no processo. 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos estudos da hidrodinâmica no interior 

de uma célula de uma membrana com espaçadores em ziguezague e feita a respetiva análise. 

Os estudos restringem-se ao escoamento laminar incompressível em regimes estacionário e não 

estacionário.  

 

4.1 Escoamento Estacionário  
 

Nesta secção são apresentados os resultados para o escoamento estacionário numa célula 

da membrana. Pretende-se com este estudo verificar qual a dependência da hidrodinâmica com 

a permeabilidade da membrana. Assim, começamos por apresentar o estudo para o caso da 

membrana impermeável e de seguida é comparado com o caso da membrana semipermeável 

com diferentes velocidades do caudal permeado.  
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4.1.1 Membrana Impermeável  

 

Os resultados que se seguem mostram o perfil da velocidade, a distribuição das 

velocidades, as isolinhas da função corrente, queda de pressão e tensões de corte na parede da 

membrana para os comprimentos L = 4, 6, 8 e 10 mm e altura do canal h = 0,7 mm. Foram 

testados quatro filamentos elípticos com a mesma área (ver Tabela 2.1) dispostos em 

ziguezague, para Re =10, 50, 100, 150, 200, que corresponde às velocidades médias de entrada 

na célula de 0,01435; 0,01718; 0,1435; 0,2153 e 0,2870 m/s, respetivamente.  

 

4.1.1.1 – Perfil da velocidade de entrada na célula  

Como referido na secção 2.3, referente às condições de fronteira, em todos os estudos que 

são do nosso conhecimento realizados por outros autores, é considerado na entrada um perfil 

da velocidade totalmente desenvolvido característico dos escoamentos entre placas paralelas. 

O que corresponde a uma aproximação pouco realista.   

 Uma vez que para as condições normais de funcionamento das membranas os perfis da 

velocidade no interior das células não chegam a ser completamente desenvolvidos, para que os 

perfis usados neste estudo fossem mais próximos da realidade, procedeu-se à sua determinação, 

seguindo a metodologia explicada da secção 2.3. A Figura 4.1 ilustra os perfis determinados 

para os quatro filamentos com L = 4 mm e Re = 100.  

 

 

Figura 4.1 - Perfis da velocidade de entrada para os filamentos F1, F2, F3 e F4 com L = 4 mm, Re = 100 

 

A largura dos perfis diminuem de F1 para F4 o que corresponde ao aumento da obstrução 

do caudal pelos filamentos, ver Figura 2.1. É de salientar que no caso da membrana 

impermeável os perfis das velocidades de entrada e de saída, na célula, são iguais.  
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4.1.1.2 – Distribuição das velocidades e isolinhas de função corrente 

A Figura 4.2 mostra a distribuição das velocidades na célula, com espaçadores dispostos 

em ziguezague, com comprimento de L =10 mm e altura de h = 0,7 mm, que corresponde às 

dimensões típicas da membrana comercial FilmTecTM Modelo XLE-4040 (Farrell 2008).  

 

 

Com o aumento do número de Reynolds as velocidades mais elevadas começam a 

expandir-se, por convecção, para regiões a jusante de cada filamento, concentrando-se 

principalmente na zona central. Devido à existência do filamento nesta zona, há um 

estreitamento do canal, e assim, para se verificar a equação da conservação da massa, há um 

aumento da velocidade. Para Re = 100 e 200, a jusante do filamento e junto à parede do canal, 

o fluxo apresenta baixa velocidade, o que correspondente à zona de recirculação formada a 

jusante de cada um dos filamentos.  

Para o número de Reynolds igual a 10, para L = 4 mm e para os filamentos F1 e F4 (Figura 

4.3), está claro que as velocidades mais elevadas ocorrem na região do canal entre o filamento 

e a parede da membrana oposta a este. A distribuição do campo das velocidades é quase 

simétrica em torno de cada filamento, com valores mais elevados na região central, entre a 

parede do canal e o filamento.  

 

 

 

0 

max 

Figura 4.2 - Distribuição da velocidade numa célula com L = 10 mm e Re = 10, 100 

e 200 para o filamento F4. 

0 

max 
Re = 10 

Re =100 

100 
Re = 200 

Figura 4.3 - Distribuição das velocidades numa célula com L= 4 mm, Re =10, 100 e 200 para o 

filamento F1 (esquerda) e filamento F4 (direita). 
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O comportamento a cima referido (Figura 4.2), para Re = 10, 100 e 200 e L = 10 mm, 

também é observado para L = 4  mm. Comparando a distribuição da velocidade para o canal 

preenchido com o filamento F1, com o canal preenchido com filamento F4, pode-se ver que a 

velocidade média do canal para o filamento F1 é maior do que para o filamento F4, isto porque, 

para o mesmo Re, a velocidade média de entrada é a mesma, mas a entrada é mais pequena no 

caso do filamento F4. 

As Figuras 4.4 - 4.6 mostram o efeito dos filamentos nas isolinhas, para Re = 10, 100 e 

200. É possível identificar os padrões de recirculação, em todos os casos. O comprimento do 

remoinho cresce com o aumento do número de Reynolds, e esse aumento também se verifica 

do filamento F1 para o F4, apesar de haver uma diminuição das velocidades médias nos canais 

do filamento F1 para o F4. As zonas de recirculação são regiões de baixa velocidade e o 

comprimento de células (L) parece não ter um efeito visível no comportamento das isolinhas 

da função corrente para L > 4 mm, ver Figura 4.5 e 4.7. Nas condições estudadas, para L = 4 

mm e com um número de Reynolds mais elevado (Re > 100), o aumento dos remoinhos é 

inibido pela curta distância entre os filamentos, como se pode ver pela comparação entre a 

Figura 4.6 e Figura 4.8. Os resultados aqui apresentados, para filamentos elípticos, são 

consistentes com os observados por Cao et al. (2001) e Schwinger et al. (2004) para filamentos 

cilíndricos e sugerem que a redução da distância entre os filamentos pode levar a remoinhos 

mais eficientes na promoção da transferência de massa através das paredes da membrana, e que 

a formação de remoinhos a montante e  jusante dos filamentos depende de L e de Re.   

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.4 - Isolinhas da função corrente para Re=10 e L=4 mm: a) F1, b) F2, c) F3 e d) F4 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.5 - Isolinhas da função corrente para Re=100 e L=4 mm: a) F1, b) F2, c) F3 e d) F4 
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4.1.1.3 - Tensões de corte nas paredes 

A Figura 4.9 mostra as tensões de corte na parede (TCP) superior da célula para Re = 100, 

L = 4 e 10 mm, para os quatro filamentos estudados. É de notar que para a distância de 4 mm, 

por exemplo, o eixo horizontal da figura fornece informação até a um ponto um pouco depois 

dos 5 mm apesar do cumprimento da célula ser de 4 mm, isto porque as tensões de corte também 

são calculadas ao longo da parede contornando o filamento. O mesmo é verificado para L =10 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.6 - Isolinhas da função corrente para Re = 200 e L = 4 mm: a) F1, b) F2, c) F3 e d) F4 

a) 

b) 

c) 

d) 

Figura 4.7 – Isolinhas da função corrente Re=100 e L=10 mm: a) F1, b) F2, c) F3 e d) F4 

a) 

b) 

c) 

d) 

Figura 4.8 - Isolinhas da função corrente para Re=200 e L=10 mm: a) F1, b) F2, c) F3 e d) F4 
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mm. Quando a distância entre os filamentos aumenta as tensões de corte locais na parede têm 

qualitativamente o mesmo comportamento, sendo que este fenómeno também é observado por 

Cao et al. (2001). A variação da tensão de corte com o tipo de filamento é mais pronunciada 

para o filamento F4, e essa variação torna-se menos acentuada com o aumento da distância 

entre a parede da membrana e o filamento ou seja diminui de F4 para F1. Esta diminuição pode 

ser explicada devido ao maior gradiente de velocidade que se verifica para F4, tendo presente 

a equação da tensão de corte (eq. 2.7) 
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Figura 4.9 - Tensão de corte nas paredes para Re = 100: a) L = 4 mm, b) L = 10 mm. 

Figura 4.10 - Tensão de corte média por unidade de comprimento versus 

percentagem de área útil. 
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A Figura 4.10 mostra os valores médios da tensão de corte nas paredes por unidade de 

comprimento (TCP/L), calculados a partir dos valores da tensão de corte em ambas as paredes 

do canal, para todos os filamentos e comprimentos de células estudados, para Re = 10, 100 e 

200 em função da percentagem de área útil (Silva et al., 2014). Pode-se notar que, para um dado 

filamento, as TCP/L aumentam com o número de Reynolds e diminuem com o comprimento L. 

Note que, para um L fixo, a área útil (Tabela 2.2) aumenta do filamento F1 para o F4.  

 

4.1.1.4  - Queda de pressão  

A Figura 4.11 mostra os valores da queda de pressão por unidade de comprimento (p/L) 

para todos os filamentos e comprimentos de células estudadas, para Re = 10, 100 e 200 em 

função da percentagem de área útil.  

 

 

 

A p/L diminui à medida que aumenta a distância entre filamentos (área útil também 

aumenta). Isto acontece devido à redução do número de filamentos por unidade de 

comprimento. Esta redução conduz a um decréscimo na tensão de corte média na parede (Figura 

4.9). Para um dado filamento a queda de pressão por unidade de comprimento aumenta com 

número de Reynolds e diminui com o comprimento L. A queda de pressão por unidade de 

comprimento também aumenta com área útil (do filamento F1 para o F4).  

Figura 4.11 - Queda de pressão por unidade de comprimento versus 

percentagem de área útil. 



Capítulo IV – Apresentação e Discussão dos Resultados 

62 

4.1.2 Membrana Semipermeável  

 

Nesta secção apresenta-se os resultados para o estudo da hidrodinâmica numa célula de 

um canal de alimentação de uma membrana de dessalinização semipermeável. Investigou-se a 

influência da velocidade de permeabilização na queda de pressão, o que consequentemente está 

relacionado com a energia gasta neste processo, no campo da velocidade de escoamento, nas 

tensões de corte desenvolvidas nas paredes da membrana e nas isolinhas da função corrente. 

Este estudo também teve como objetivo a otimização da geometria dos espaçadores, dispostos 

em ziguezague. 

As velocidades do caudal permeado (vp) para este estudo foram de 0,01 e 0,1 mm/s, sendo 

estas velocidades típicas para este tipo de membrana de dessalinização (e.g., Geraldes et al, 

2002; Shakaib, 2008). Os números de Reynolds característicos dos escoamentos estudados 

usados variaram entre os 10 e os 200, ver eq. 2.9.  

Os resultados que se seguem mostram a influência da permeabilidade; no perfil da 

velocidade de entrada e de saída na célula, na distribuição das velocidades no interior da célula, 

nas isolinhas da função corrente, na queda de pressão e nas tensões de corte na parede da 

membrana, para células com comprimentos L = 4, 6, 8 e 10 mm e altura h = 0,7 mm. Foram 

testados quatro filamentos elípticos, todos com a mesma área (Tabela 2.1), despostos em 

ziguezague, para os números de Reynolds igual a 10, 50, 100, 150 e 200, com as respetivas 

velocidades médias de entrada iguais a 0,0144; 0,0718; 0,1435; 0,2153 e 0,2871 m/s. 

 

4.1.2.1 - Perfis das velocidades de entrada e de saída 

Tal como para o estudo em que se utilizou uma membrana impermeável, para esta 

investigação, onde pretende-se averiguar de que maneira a permeabilidade influencia o 

escoamento, foram determinados os perfis das velocidades, de modo a estes serem o mais real 

possível. A metodologia empregue está explicada na secção das condições de fronteira. 

Aplicando esta metodologia foram determinados os perfis. A Figura 4.12 representa os perfis 

obtidos para F1 e F4, com a permeabilidade a variar entre 0 e 0,1 mm/s e para Re = 100. 

Da análise da Figura 4.12 pode-se ver que a permeabilidade tem influência desprezável 

nos perfis. A maior diferença verifica-se entre o caso impermeável e o caso em que a velocidade 

de permeabilidade é de 0,1 mm/s. Essas diferenças, para o perfil de entrada, são de 0,59% e 

0,08%, para o filamento F1 e F4, respetivamente. As diferenças foram calculadas pela média 
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aritmética das diferenças entre vp = 0 e vp = 0,1 mm/s de todos os pontos que constituem os 

perfis.  

Usando o mesmo raciocínio, as diferenças entre os perfis de saída, são de 1,30% e 2,85%, 

para F1 e F4, respetivamente, quando comparando vp = 0 mm/s com vp = 0,1 mm/s. Também é 

de realçar, através da análise da figura, que as diferenças entre os perfis de saída são maiores 

em comparação com os de entrada.  

 

 

 

4.1.2.2 - Distribuição das velocidades  

A Figura 4.13 mostra a distribuição das velocidades na célula para o caso L = 10 mm, 

usando o filamento F2. 
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Analisando a Figura 4.13, pode-se ver que a zona entre o filamento e a parede é onde a 

velocidade é máxima. Sendo que a velocidade é nula junto às paredes da membrana 

impermeável e junto dos filamentos. 

 

 

Figura 4.13 - Distribuição da velocidade numa célula com L = 10mm e Re =100 para o filamento F2 com a 

parede: a) Impermeável, b) vp = 0,01 m/s, c) vp = 0,1 m/s. 

 

Para todos os casos estudados a permeabilidade tem pouca influência na distribuição das 

velocidades. Apesar da pouca influência, esta é mais significativa comparando o caso em que 

as paredes são impermeáveis com o caso em que a parede inferior tem uma velocidade de 

permeabilidade vp = 0,1 mm/s, existindo neste caso um decréscimo da velocidade máxima de 

2,23%. Este resultado é consistente com o observado por Geraldes et al. (2002), que afirma que 

quando existe permeabilidade na parede da membrana há um pequeno decréscimo das 

velocidades no seu interior. 

Na Figura 4.14 esta representada a distribuição da velocidade numa célula com L = 4 mm 

e Re = 100 para F1 e F4 para o caso da parede impermeável e para as duas velocidades de 

permeabilidade estudadas.  

 Tal como na Figura 4.13, em que o comprimento da célula era de 10 mm, a velocidade 

máxima ocorre na zona entre o filamento e a parede oposta a este. No que diz respeito à 

velocidade mínima esta é verificada junto à parede das membranas.  

Note que a velocidade média, no interior da célula, é maior para o caso do filamento F1 

em comparação com o filamento F4, para a mesma velocidade média de entrada, isto porque, 
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a área de entrada no caso do filamento F1 é maior pois a distância entre o filamento e a parede 

da membrana oposta é maior neste caso. As diferenças verificadas nas velocidades máximas 

poderão estar relacionadas com os perfis de entrada usados e estão dentro do erro numérico das 

soluções obtidas, menor do que 3%, contudo há uma clara tendência de diminuição da 

velocidade máxima com o aumento da velocidade do permeado.  

 

Figura 4.14 - Distribuição da velocidade numa célula com L = 4 mm e Re =100 para o filamento F1 e F4 com as 

paredes impermeáveis (casos a e b); vp = 0,01 m/s (casos c e d); vp = 0,1 m/s (casos e e f). 

 

No que diz respeito à influência da permeabilidade na distribuição da velocidade, da 

análise do campo das velocidades não é possível observar alterações significativas. À primeira 

vista até se podia dizer que a permeabilidade não exerce influência nas velocidades. Uma 

análise mais detalhada às velocidades, neste caso às velocidades máximas, pode-se ver que 

estas sofrem um pequeno decréscimo, na ordem dos 1 % para F1, e 2% para F4 (comparando 

vp = 0 mm/s com vp = 0,1 mm/s).  

Os comportamentos acima descritos na distribuição das velocidades no interior do canal 

de alimentação são verificados em todos os outros casos estudados.  

 

4.1.2.3 - Isolinhas da função corrente 

Nas Figuras 4.15 e 4.16, abaixo representadas, é possível observar zonas de recirculação. 

Essas zonas situam-me a montante e/ou a jusante dos filamentos. 

Da análise das isolinhas pode-se ver que a permeabilidade parece não ter qualquer efeito 

na formação de remoinhos.  
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Para a membrana impermeável e velocidades mais baixas (Re =10) (Figuras 4.15a e 

4.16a) observa-se a formação de pequenos redemoinhos quase simétricos a montante e a jusante 

dos filamentos. A permeabilidade parece ter pouca influência na formação destes pequenos 

redemoinhos (Figuras 4.15b e 4.16b). Quando é imposta na entrada uma velocidade mais 

elevada (Re = 200), a permeabilidade parece não ter qualquer influência na formação das zonas 

de recirculação.  

 

 

 

 Os comportamentos enunciados, relativamente às isolinhas, foram observados para todos 

os filamentos e comprimentos estudados. As conclusões da secção 4.1.1 (caso da membrana 

impermeável), sobre as isolinhas, também são observadas neste estudo.  

 

4.1.2.4 - Queda de pressão 

 As Figuras 4.17 e 4.18 mostram a queda de pressão entre a entrada e a saída da célula, 

para valores do número de Reynolds a variar entre 10 e 200, para os filamentos e vp estudadas.  

 A Figura 4.17 mostra que a queda de pressão aumenta do filamento F1 para o F4, sendo 

que esse aumento é mais pronunciado para números de Reynolds mais elevados, fenómeno 

também é observado por Schwinger el al. (2002). 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

Figura 4.16 - Isolinhas da função corrente para 

L = 4 mm e F4: a) Re = 10 com vp = 0 mm/s, b) Re = 10 

com vp = 0,1 mm/s, c) Re = 200 e vp = 0 mm/s, 

d) Re = 200 com vp = 0,1 m/s. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Figura 4.15 - Isolinhas da função corrente para L = 4 mm 

e F1: a) Re = 10 e vp = 0 mm/s, b) Re = 10 com vp = 0,1 

mm/s, c) Re = 200 e vp = 0 mm/s, d) Re = 200 com vp = 0,1 

mm/s. 
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 No que diz respeito à influência da permeabilidade na queda de pressão, esta tem pouca 

influência. Contudo, é de notar que para velocidades de permeabilidade mais elevadas, o efeito 

da velocidade de permeabilidade torna-se mais pronunciado.  

O efeito da vp na queda de pressão aumenta do filamento F1 para o F4. Esse incremento, 

em valores absolutos, também se verifica com o aumento de Re. 

 

 

 

Por outro lado, a variação relativa da queda de pressão com vp, para números de Reynolds 

mais elevados torna-se menos pronunciada. Sendo que a maior influência verifica-se para o 

filamento F4 com Re =10 e vp = 0,1 mm/s, e a menor para o filamento F1 com Re = 200 e 

vp = 0,01 mm/s, com as respetivas variações relativas percentuais iguais a 22,63% e 0,16%. 

Com o aumento da distância entre os filamentos, pode-se observar, na Figura 4.18, que a 

influência da permeabilidade torna-se mais pronunciado com o aumento da vp.  

As conclusões retiradas do Figura 4.17, também são observadas na Figura 4.18. Sendo 

que a maior influência da vp na queda de pressão (variação relativa da queda de pressão) ocorre 

para o filamento F4 com Re = 10 e vp= 0,1 mm/s, e a menor para o filamento F1 com Re = 200 

e vp= 0,01 mm/s, com as respetivas variações relativas percentuais iguais a 42,92 % e 0,25%.  
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A Figura 4.19 mostra a queda de pressão por unidade de comprimento em função do 

número de Reynolds, para o filamento F1 e para todos os comprimentos de célula e velocidades 

de permeabilidade estudados.  

 

 

Figura 4.19 - Queda de pressão por unidade de comprimento versus número de 

Reynolds para o filamento F1. 
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 Analisando a Figura 4.19 é de salientar que com o aumento da distância entre os 

filamentos há uma diminuição da p/L, resultado também observado por Cao et al. (2001). 

Aumentando Re verifica-se um aumento desta tendência. 

 Estes resultados vão de encontro aos observados por Sousa et. al. (2014), para p/L em 

membranas impermeáveis. 

 No que diz respeito à permeabilidade, esta tem pouca influência, sendo que, mais uma 

vez, a maior influência verifica-se para o caso em que vp é mais elevada, como seria de esperar. 

Em termos de diferenças absolutas, a influência da vp aumenta com o número de Reynolds, 

sendo que, o maior efeito ocorre para L =10 mm com Re = 200. Já a menor influência ocorre 

para L = 4 mm e Re =10. 

 Fazendo uma análise às variações relativas percentuais, conclui-se que a maior influência 

da vp ocorre para L =10 mm e Re =10 com vp = 0,1 mm/s com um valor igual a 17,42%, já a 

menor influência ocorre para L = 4 mm e Re = 200 com vp = 0,01 mm/s, sendo o seu valor 

relativo percentual igual a 0,16%. 

 De modo a compreender como a permeabilidade afeta a p/L consoante o tipo de 

filamento usado, recorreu-se ao auxílio das Tabelas 4.1 e 4.2. Como já foi visto a maior 

influência da permeabilidade é observada para vp = 0,1 mm/s. Devido a este facto, nas tabelas 

que se seguem, apresentam-se os valores para vp = 0 mm/s e vp = 0,1 mm/s.   

 Na Tabela 4.1 pode-se observar o valor da p/L para os casos em que a parede inferior 

da membrana é impermeável (vp = 0 mm/s) e semipermeável com vp = 0,1 mm/s, para L = 4 

mm e Re = 100.  

 

Tabela 4.1 - Queda de pressão por unidade de comprimento para vp = 0 mm/s 

e vp = 0,1 mm/s, com L = 4 mm e Re = 100. 

Filamento 
p/L (Pa/m) Diferença 

relativa vp = 0 mm/s vp = 0,1 mm/s 

F1 4495,03 4378,74 2,59% 

F2 5448,68 5296,08 2,80% 

F3 6069,17 5870,13 3,28% 

F4 7895,25 7581,33 3,98% 

 

 Esta tabela vem esclarecer, a influência da permeabilidade na queda de pressão por 

unidade de comprimento, consoante o filamento usado. Assim, é de notar que, a influência da 

permeabilidade, em termos relativos, aumenta do filamento F1 para o F4. O crescimento de 
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p/L de F1 para F4 pode ser explicado devido à configuração dos filamentos. O aumento das 

diferenças relativas deverá estar relacionado com o crescimento da área útil da parede 

permeável.  

 Na Tabela 4.2 pode-se observar o valor da p/L para os casos em que a parede inferior 

da membrana é impermeável e semipermeável com vp = 0,1 mm/s, para L = 10 mm e Re = 100.  

 Com o aumento da distância entre os filamentos, verifica-se que a influência da 

permeabilidade, em termos percentuais relativos, aumenta de F1 para F4. Esta conclusão 

também é observada para o caso em que L = 4 mm (Tabela 4.1). 

 Procedendo à comparação entre a Tabela 4.1 e a Tabela 4.2, é de realçar que, com o 

aumento de L, verifica-se um incremento da influência da velocidade de permeabilidade no 

escoamento.  

 

Tabela 4.2 - Queda de pressão por unidade de comprimento para 

vp = 0 mm/s e vp = 0,1 mm/s, com L = 10 mm e Re = 100. 

Filamento 
p/L (Pa/m) Diferença 

relativa vp = 0 mm/s vp = 0,1 mm/s 

F1 3334,25 3221,27 3,39% 

F2 3415,58 3265,02 4,41% 

F3 3626,09 3430,66 5,39% 

F4 4018,75 3724,97 7,31% 

 

4.1.2.5 - Tensões de corte nas paredes 

 As Figuras 4.20 e 4.21 mostram as tensões de corte médias na parede superior da 

membrana (parede impermeável) para valores do número de Reynolds a variar entre 10 e 200, 

para todos os filamentos e vp estudados. 

As tensões de corte nas paredes tendem a diminuir do filamento F1 para o F4, para 

números de Reynolds mais baixos (Re = 10 e 50). Com o aumento de Re e, consequentemente, 

com o aumento da velocidade, existe uma tendência para o aumento das TCP a partir do 

filamento F2 para o F4, para Re = 200.   

No que diz respeito à influência da vp nas TCP, também aqui se verifica uma maior 

influência para velocidades de permeabilidade mais elevadas. Com o aumento de Re, em termos 

absolutos, há uma maior influência da vp nas tensões de corte médias desenvolvidas na parede 

impermeável (parede superior).   

Fazendo uma análise às variações das TCP relativas, para Re mais baixos, Re =10 e 

Re = 50, o efeito da vp aumenta do filamento F1 para o F4. Com o aumento do Re, ou seja, para 
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Re = 100, 150 e 200, existe um aumento da influência da vp do filamento F1 para o F3 mas 

verifica-se um decréscimo desse efeito do filamento F3 para o F4. Em termos relativos 

percentuais, o maior efeito da permeabilidade nas tensões de corte na parede, é verificado para 

o filamento F4 com Re = 10 e vp = 0,1 mm/s, com uma variação de 21,28% e o menor para o 

filamento F1 com Re = 200 e vp = 0,01 mm/s, sendo o valor igual a 0,08%. 

 

 

 

Com o aumento da distância entre os filamentos, ocorre um decréscimo nas tensões de 

corte na parede da membrana, do filamento F1 para o F4. Esta diminuição é mais pronunciada 

para números de Reynolds mais elevados, ver Figura 4.21.  

Em valores absolutos, o efeito da velocidade de permeabilidade nas TCP aumenta do 

filamento F1 para o F4 e com o incremento Re. Por outro lado, a variação relativa percentual 

das TCP aumenta com o aumento de Re e diminui com vp. Sendo que o maior efeito da vp 

verifica-se para o filamento F4 com Re = 10 e vp = 0,1 mm/s, com uma variação relativa 

percentual de 41,09%. Já o menor efeito corresponde, ao filamento F1 com Re = 200 e vp = 0,01 

mm/s com um valor igual a 0,14%.  
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Assim, é de notar que, para uma maior distância entre os filamentos, a permeabilidade 

tem uma maior influência nas tensões de corte na parede da membrana.   
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A Figura 4.22 mostra as tensões de corte médias na parede superior por unidade de 

comprimento (TCP/L), em função de Re, para o filamento F1, para os diferentes comprimentos 

e vp estudados.  

 Analisando esta figura pode-se ver que com o aumento da distância entre os filamentos 

há uma diminuição das TCP/L. É possível verificar que os valores das TCP/L crescem com o 

aumento de Re. Sendo estes resultados consistentes com os observados por Sousa et al. (2014).  

 Fazendo uma análise à influência da vp nas TCP/L, é de notar que esta tem pouca 

influência, sendo que para vp = 0,1 mm/s o efeito é mais acentuado. Em termos absolutos a 

influência aumenta com o aumento de Re, sendo o maior efeito verificado para Re = 200 e 

L = 4 mm. Já o menor efeito observa-se para Re = 10 e L = 10 mm.   

 No que diz respeito às diferenças relativas, a maior diferença verifica-se para Re = 10 e 

L = 10 mm com vp = 0,1 mm/s e a menor para Re = 200 e L = 4 mm para vp = 0,01 mm/s, com 

os respetivos valores de 16,09% e 0,08%. Assim, em termos relativos, há uma menor influência 

de vp para Re mais elevados e para distâncias menores entre filamentos  

 

4.1.2.6 - Tensões de corte locais ao longo da parede superior  

A Figura 4.23 mostra as tensões de corte ao longo da parede superior da membrana, 

contornando o filamento.  
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Em todos os casos as TCP máximas ocorrem sobre o filamento, devido ao gradiente da 

velocidade ser maior nessa zona. Os comportamentos observados no capítulo anterior 

(membrana impermeável) sobre as tensões de corte ao longo da parede superior, também foram 

verificados quando existe uma parede permeável. 

No que diz respeito à influência da velocidade de permeabilidade nas TCP locais ao longo 

da parede da membrana esta tem pouca influência, embora esse efeito aumente com o 

incremento da velocidade de permeabilidade. Tendo como exemplo a Figura 4.23c) a diferença 

relativa percentual média das TCP ao longo da parede entre a vp = 0 e vp = 0,01 mm/s é de 

0,16%. Aumentando a vp para 0,1 mm/s, a diferença relativa percentual média, comparando 

com o caso em que a parede é impermeável, é de 2,10%.  

O aumento da distância entre os filamento aleado com o aumento da vp, também 

influência as TCP ao longo da parede da membrana, sendo que o valor da diferença relativa 

percentual média para a Figura 4.23c), entre vp = 0 e vp = 0,1 mm/s para L = 4 mm é de 0,16%, 

enquanto, para os mesmos valores de vp mas com L = 10 mm (Figura 4.23 d) essa diferença é 

de 3,80%.   

 

4.2 Escoamento Não Estacionário 
 

Neste subcapítulo é estudada a influência da variação temporal da velocidade de entrada 

na célula no comportamento da hidrodinâmica. Deste modo torna-se necessário fazer o estudo 

da distribuição das velocidades, das velocidades médias no interior da célula, da queda de 

pressão e das tensões de corte desenvolvidas na parede da membrana. Este estudo restringe-se 

a números de Reynolds a variarem entre 50 e 150, de modo a que sejam englobadas velocidades 

típicas de operação deste tipo de membranas (Farrell, 2008).  

Na entrada da célula foi imposta uma função sinusoidal para a velocidade com períodos 

de 0,1 e 10 segundos. Com a escolha destes períodos também se pretende compreender melhor 

como é que a periodicidade do caudal afeta a hidrodinâmica no interior de cada uma das células 

da membrana de dessalinização. 

 

4.2.1 Função Sinusoidal com Período de 0,1 segundos  

 

Os resultados que se seguem mostram a influência do comportamento sinusoidal da 

velocidade de entrada, com um período de T = 0,1 s, na hidrodinâmica no interior de uma 
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membrana de dessalinização. São analisados o campo das velocidades, a velocidade média no 

interior da célula do canal de alimentação, as isolinhas da função corrente, a queda de pressão 

e as tensões de corte na parede da membrana, para uma célula da membrana de dessalinização 

com comprimentos L = 4, 6, 8 e 10 mm e altura de 0,7 mm. Foram também testados os quatro 

filamentos elípticos objeto de estudo nesta tese. As simulações foram realizadas para um 

período completo e com o número de Reynolds a variar entre 50 e 150. A escolha desta gama 

de valores de Re, como já foi enunciado, prende-se com o facto de englobar algumas das 

velocidades típicas de operação deste tipo de membranas de dessalinização.  

Para a análise dos resultados foram extraídos os valores das variáveis em estudo em oito 

instantes diferentes de um período, uma vez que se trata do escoamento não estacionário, 

correspondentes a intervalos de tempo de T/8. 

 

4.2.1.1 – Distribuição das velocidades  

De modo a comparar o campo das velocidades ao longo do período em estudo, nas Figuras 

4.24 - 4.26 apresentadas nesta secção foi fixada a velocidade máxima, para todos instantes, na 

velocidade máxima obtida durante o período do escoamento.  

Os resultados que se seguem (Figura 4.24) mostram a distribuição da velocidade para 

uma célula com L = 4 mm usando o filamento F1, para os diferentes instantes, para os casos da 

membrana impermeável (vp = 0 mm/s) e da membrana semipermeável (vp = 0,1 mm/s). 

À medida que o tempo avança é de notar que a velocidade média no interior da membrana, 

no caso impermeável, vai aumentando até atingir o tempo igual a T/4, que corresponde ao 

máximo do ciclo sinusoidal utilizado. A partir desse momento existe um decréscimo da 

velocidade até aos 3T/4, que corresponde ao mínimo do ciclo, sendo nesse ponto a velocidade 

máxima de 0,1047 m/s. A partir desses instante a velocidade volta a crescer, sendo que o valor 

desta no instante T é igual ao valor observado no início de cada ciclo (0,1996 m/s) uma vez que 

é a partir daí que se inicia um novo período.  

Este comportamento também é observado para o caso em que vp = 0,1 mm/s (membrana 

semipermeável). Como já concluído na secção 4.1, a permeabilidade tem pouca influência no 

campo das velocidades, contudo as velocidades máximas registadas sofrem um decréscimo de 

0,23%.  
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Na Figura 4.25 pode-se observar a distribuição da velocidade para uma célula com L = 4 

mm usando o filamento F4, para o caso onde a membrana é impermeável (vp = 0 mm/s) e 

semipermeável (vp = 0,1 mm/s).  

Analisando a Figura 4.25, e fazendo uma comparação com a Figura 4.24, é de notar que 

a velocidade máxima é maior para o F4, isto quando vp = 0 mm/s. Quando vp = 0,1 mm/s, a 

a) 
b)  

T/8 

T/4 

3T/8 

0 0,2995 0,2988 (m/s) 0 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

Figura 4.24 - Distribuição das velocidades num período T=0,1 s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 

5T/8, 3T/4, 7T/8 e T para: a) L= 4 mm, F1 e vp = 0 mm/s; b) L= 4 mm, F1 e vp =0,1 mm/s 
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velocidade máxima é maior para o F1. Já no que diz respeito à velocidade média na célula, esta 

é maior para o F1, isto porque a área de entrada é maior, à semelhança do observado na secção 

anterior para escoamentos estacionários.  

 

 

As conclusões tiradas da Figura 4.24 também são observadas na Figura 4.25. Assim, é de 

realçar que a velocidade máxima do ciclo ocorre em T/4 com um valor igual a 0,3031 m/s para 

a) b)  

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

0 0 0,2932 (m/s) 0,3031 

Figura 4.25 - Distribuição das velocidades num período T=0,1s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 

5T/8, 3T/4, 7T/8 e T para: a) L = 4 mm, F4 e vp = 0 mm/s; b) L = 4 mm, F4 e vp = 0,1 mm/s. 
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vp = 0 mm/s e 0,2932 m/s para vp = 0,1 mm/s. Quando o tempo é igual 3T/4 a velocidade máxima 

atinge o valor mínimo, sendo igual a 0,1019 m/s para vp = 0 mm/s e 0,099 m/s para 

vp = 0,1 mm/s.       

No que diz respeito à influência da permeabilidade, é de notar que, esta parece ter mais 

influência para o F4 do que para o F1, uma vez que existe um decréscimo mais acentuado da 

velocidade máxima para o F4 quando comparadas as velocidades máximas do caso 

impermeável com as do caso em que a membrana é semipermeável. Tendo-se verificado que 

para o F4, o decréscimo das velocidades máximas é na ordem dos 3,27%.   

 

 

Figura 4.26 - Distribuição das velocidades num período T = 0,1s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 

5T/8, 3T/4, 7T/8 e T para L=10 mm, F1 e vp = 0 mm/s. 

 Na Figura 4.26 mostra-se o campo das velocidades para o filamento F1, com L = 10 mm 

para os casos em que a membrana é impermeável.   

T/8  

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

0 0,2951 (m/s) 
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Com o aumento da distância entre os filamentos, pode-se ver que a velocidade máxima 

no interior da célula é menor quando comparado com o caso em que L = 4 mm.  

Tal como nos casos anteriores, a velocidade máxima ocorre no instante igual a T/4, sendo 

o seu valor igual a 0,2951 m/s. O mesmo acontece para o instante igual a 3T/4 onde a velocidade 

máxima regista o seu menor valor, sendo esse igual a 0,1050 m/s.  

Os campos das velocidades mostram ter o mesmo comportamento quando comparados 

com o caso estacionário para o mesmo perfil da velocidade na entrada, para todas as 

configurações das células estudadas. 

 

4.2.1.2 – Velocidade média no interior da célula  

Na Figura 4.27 está representada a velocidade média no interior da célula para o caso da 

membrana impermeável e da membrana semipermeável, para L = 4 mm, para todos os instantes 

em estudo e para todos os filamentos. 

 

 

 

A Figura 4.27 vem reforçar algumas das conclusões retiradas anteriormente, para o 

escoamento em regime não estacionário, no estudo do campo das velocidades, isto é, há uma 

diminuição da velocidade média no interior do canal do F1 para o F4, o que é explicado pela 

geometria dos filamentos, uma vez que, a área de entrada para F1 é a maior. Também se verifica 
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Figura 4.27 - Velocidade média no interior da célula num período T=0,1s, para L=4mm, 

com vp = 0 mm/s e vp = 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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novamente, que tal como a velocidade máxima, a velocidade média máxima ocorre para T/4. O 

mesmo ocorre para a velocidade média mínima observada para 3T/4.  

Sobre a influência da permeabilidade na velocidade média, esta sofre um pequeno 

decréscimo quando vp = 0,1 mm/s. Sendo que a maior influência é observada para 3T/8, quando 

é usado F4, com uma diferença percentual relativa entre os casos impermeável e permeável de 

2,70%. No que diz respeito à menor influência esta é verificada para o F2, para T/2, com uma 

variação relativa percentual de 0,39% entre os dois casos.   

Na Figura 4.28, está representada a velocidade média no interior da célula, para o caso 

impermeável e semipermeável, com vp = 0,1 mm/s, para todos os filamentos e com L= 10 mm.   

 

 

Figura 4.28 - Velocidade média no interior do canal num período T=0,1s, para L=10mm, com vp = 0 

mm/s e vp = 0,1mm/s, para todos os filamentos. 

 

Tal como o observado na Figura 4.27, a velocidade média no interior do canal, decresce 

de F1 para F4. O mesmo ocorre no que diz respeito à velocidade média máxima e mínima, isto 

é, a velocidade média máxima ocorre para T/4 e a média mínima para 3T/4.   

A permeabilidade tem pouca influência, embora para uma maior distância entre 

filamentos, exista uma maior ação desta. A maior influência é observada para o F4 em T/2, com 

uma diferença percentual relativa entre os dois casos de 4,14%. Já a menor, verifica-se, para 

3T/4 quando se utiliza o F1, sendo a diferença percentual relativa de 1,70%.    

Comparando as duas figuras, é de notar que, há um decréscimo da velocidade média no 

interior da célula com o aumento da distância entre os filamentos.  
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4.2.1.3 – Isolinhas da função corrente  

Este estudo restringe-se ao caso da membrana impermeável uma vez que para os casos 

de permeabilidade analisados não se observam variações significativas. As Figuras 4.29 e 4.30 

representam as isolinhas da função corrente para o caso em que a membrana é impermeável, 

para todos os filamentos com L = 4 mm.  

 

 

 

Fazendo uma análise às Figuras é possível identificar para todos os instantes em estudo 

padrões de recirculação. A partir do instante inicial é observado um crescimento dos remoinhos 

7T/8 

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

a) b) 

T 

Figura 4.29 - Isolinhas da função corrente nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 3T/4, 7T/8 e T, para 

L=4 mm e vp=0 mm/s: a) F1; b) F2. 
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até atingir 3T/8. Assim, é de realçar que, com o incremento da velocidade devido à aceleração 

do escoamento, há um aumento da área de recirculação. A partir do instante 3T/8, a velocidade 

já se encontra a decrescer, e assim também à uma diminuição nas zonas de recirculação, até o 

tempo ser igual a 7T/8. A partir daí a velocidade já sofre novamente um incremento, e por 

conseguinte, as zonas de remoinhos voltam a aumentar 

 

  
 

 

 

É de realçar que a maior área de recirculação ocorre no instante seguinte ao instante em 

que a velocidade média é máxima. Ou seja, a velocidade média máxima ocorre no instante T/4, 

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

a) b) 

3T/4 

7T/8 

T 

Figura 4.30 - Isolinhas da função corrente nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 3T/4, 7T/8 e T, para 

L=4 mm e vp = 0 mm/s: a) F3; b) F4. 
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como se pode ver nas Figuras 4.27 e 4.28, o momento seguinte 3T/8, corresponde ao instante 

analisado onde a área de recirculação é maior. O mesmo é observado para as zonas em que a 

área de remoinhos é menor. No instante 3T/4 a velocidade média tem o seu valor mínino e, no 

instante seguinte é quando a área de recirculação é menor, ver Figuras 4.29 e 4.30. Assim, as 

áreas de recirculação máxima e mínima ocorrem durante a desaceleração e da aceleração do 

escoamento, respetivamente. 

Procedendo à comparação entre os filamentos é de realçar que há um aumento do tamanho 

dos remoinhos de F1 para F4. Esta observação é consistente com a observada para o estudo em 

estado estacionário. Da análise das Figuras também parece que para F2, F3 e F4, o crescimento 

dos remoinhos é condicionado pela proximidade entre filamentos, pois esta proximidade pode 

estar a inibir o seu crescimento. Sendo assim, é necessário fazer uma análise aos outros 

comprimentos usados neste estudo. Analise essa, feita para o instante 3T/8, pois é onde o 

remoinho tem a maior área e por conseguinte espera-se que seja mais afetado pela proximidade 

entre filamentos.   

Na Figura 4.31, representa as isolinhas da função corrente para F2 com T= 0,1 s, t = 3T/8 

e vp = 0 mm/s para todos os comprimentos. 

 

 

 

Analisando a figura, pode-se ver que para o filamento F2, o crescimento do remoinho 

não é condicionado pelo comprimento da célula.  

Na Figura 4.32 estão representadas as isolinhas da função corrente para F3 com T = 0,1 s, 

t = 3T/8 e vp = 0  mm/s para todos os comprimentos. 

L = 6 mm 

L = 8 mm 

L = 10 mm 

L = 4 mm 

Figura 4.31 - Isolinhas da função corrente no instante t = 3T/8, usando F2 para 

vp = 0,1 s e para todos os comprimentos, com um período T = 0,1 s. 
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Procedendo à análise da Figura 4.32 pode-se afirmar que, tal como o sucedido para F2, 

o comprimento da célula não tem influência no crescimento dos remoinhos para o filamento 

F3.   

 

 

 

Por fim, falta analisar a Figura 4.33, onde estão apresentadas as isolinhas da função 

corrente para F4 com T = 0,1 s, t = 3T/8 e vp= 0 mm/s para todos os comprimentos.    

 

 

 

No filamento F4 é onde se verifica que os remoinhos têm a maior área, mas mesmo assim, 

fazendo uma análise à figura, não observa-se que o comprimento da célula tenha influência 

significativa no crescimento dos remoinhos.  

L = 6 mm 

L = 8 mm 

L = 4 mm 

L = 10 mm 

Figura 4.32 - Isolinhas da função corrente no instante t = 3T/8, usando F3 para 

vp=0,1 s e para todos os comprimentos, com um período T = 0,1 s. 

L = 6 mm 

L = 8 mm 

L = 4 mm 

L = 10 mm 

Figura 4.33 - Isolinhas da função corrente no instante t = 3T/8, usando F4 para 

vp=0,1 s e para todos os comprimentos, com um período T = 0,1 s. 
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Assim, para todos os filamentos, não há variação significativa do comprimento dos 

remoinhos com o comprimento da célula. Ou seja, para as condições estudadas, L não influencia 

o comprimento do remoinho. Estes resultados não são observados no estudo para a membrana 

impermeável em regime estacionário, uma vez que nesse estudo conclui-se que, para Re 

elevados (Re > 100), a formação dos remoinhos é condicionada pela curta distância entre os 

filamentos. 

 

4.2.1.4 – Queda de pressão por unidade de comprimento  

A Figura 4.34 representa a queda de pressão por unidade de comprimento no interior de 

uma célula da membrana de dessalinização para o caso em que esta é impermeável e 

semipermeável, com uma velocidade de permeabilidade igual a 0,1 mm/s, para todos os 

filamentos e L = 4mm.   

 

 

Da análise geral da Figura 4.34, verifica-se que a queda de pressão por unidade de 

comprimento aumenta durante a fase inicial de aceleração do escoamento até T/8 e de 5T/8 até 

T. Para haver um aumento da velocidade é necessário vencer a inércia do escoamento pelo que 

inicialmente é necessário um maior valor de p e consequentemente um maior dispêndio de 
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Figura 4.34 - Queda de pressão por unidade de comprimento num período T=0,1s para 

L=4mm, com vp=0mm/s e vp=0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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energia. A p/L máxima, dentro dos instantes analisados, ocorre para T/8, ou seja, para o 

instante antes de ocorrer a velocidade máxima. Já a p/L mínima verifica-se para 5T/8, que tal 

como o valor máximo de p/L, ocorre para o instante imediatamente antes de se atingir a 

velocidade média mínima, ver Figuras 4.34 e 4.27. A variação da pressão cresce do filamento 

F1 para F4, ou seja, do filamento que menos resistência oferece ao escoamento (mais achatado) 

para o que oferece maior resistência. Para o filamento F1 e no instante 5T/8, p/L toma valores 

negativos o que poderá ser explicado pela inércia do escoamento associada ao processo de 

desaceleração antes de atingir a velocidade mínima. A partir deste instante a influência da forma 

do filamento na p/L torna-se menos evidente. 

A velocidade de permeabilidade tem alguma influência na p/L, embora esta seja 

pequena. O maior efeito desta é verificada para o F1 quando t =T/2, com uma diferença 

percentual relativa entre o caso impermeável e semipermeável de 83,68%. Já a influência 

mínima é verificada para o F4 quando t=T/2, com um diferença percentual relativa entre os dois 

casos de 0,70%, como se pode observar na Tabela 4.3.  

A Tabela 4.3, mostra a diferença percentual relativa de p/L entre o caso impermeável e 

o caso semipermeável, para os instantes T/2 e 5T/8 e para todos os filamentos, com L = 4 mm. 

  

Tabela 4.3 – Valores de p/L nos instantes t=T/2 e 5T/8 para vp=0 e 0,1 mm/s, e respetivas  diferenças relativas 

percentuais , com L=4 mm para todos os filamentos. 

 

Filamento 

p/L (Pa/m) 

 T/2 Diferença 

Relativa 

p/L (Pa/m) 

5T/8 Diferença 

Relativa 
vp=0 mm/s vp= 0,1 mm/s vp= 0 mm/s vp= 0,1 mm/s 

F1 93,15 15,21 83,68 % -497,00 -525,14 -5,66 % 

F2 1602,93 1487,33 7,21 % 413,70 366,45 11,42 % 

F3 2648,80 2527,02 5,88 % 1061,39 997,41 6,03 % 

F4 4861,02 4826,79 0,70 % 2308,36 2284,82 1,02 % 

 

Com o auxílio desta tabela pretende-se compreender melhor o porquê da diferença 

relativa de 83,68% para F1 no instante T/2. Como se tratam de valores de uma ordem de 

grandeza pequena em comparação com os observados nos outros filamentos é natural que a 

diferença relativa entre eles seja maior, apesar de, em termos absolutos ser um dos que 

representa menor diferença. Outra conclusão que pode ser retirada da tabela prende-se com o 

facto de haver uma diferença relativa negativa para F1 no instante 5T/8, esse valor negativo 
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pode ser explicado como uma consequência da inércia do escoamento durante o período de 

desaceleração do escoamento.  

 Na Tabela 4.4 pode-se observar o valor da p/L média para os casos da membrana 

impermeável e permeável e a respetiva diferença entre os dois casos, com L = 4 mm, para todos 

os filamentos. O valor de p/L médio, que se pode consultar na tabela, é a média aritmética de 

todos os valores de p/L ao longos do período para os instantes analisados.    

 

Tabela 4.4 - Queda de pressão por unidade de comprimento média para 

vp = 0 e 0,1 mm/s, e diferença relativa percentual, com L = 4 mm. 

Filamento 
p/L (Pa/m) Diferença 

relativa vp=0 mm/s   vp=0,1 mm/s  

F1 4504,66 4384,24 2,67% 

F2 5555,09 5411,24 2,59% 

F3 6299,95 6002,98 4,71% 

F4 8130,81 8016,86 1,40% 

 

A Tabela 4.4 permite esclarecer de que maneira a permeabilidade afeta a p/L consoante 

o tipo de filamento usado. Assim, através da análise da mesma, pode-se constatar que apesar 

da diferença relativa estar relacionada com o tipo de filamento parece não haver uma relação 

linear com a área projetada do filamento. Estas diferenças provavelmente dependem das 

dinâmicas de escoamento geradas em torno dos filamentos.  

Fazendo uma comparação entre a Tabela 4.4 e 4.1, que expõem a influência de vp em p/L 

para o caso estacionário, pretende-se aferir de que modo o regime de escoamento afeta a 

influência da permeabilidade na p/L consoante o tipo de filamento usado. Esta comparação é 

possível uma vez que em ambas as tabelas os resultados expostos são para Re = 100. No caso 

do escoamento não estacionário o valor de Re é o valor médio. Assim, pode-se afirmar que para 

o caso estacionário a influência de vp em p/L é maior para F2 e F4 quando comparado com o 

caso em regime não estacionário. Para os filamentos F1 e F3, há uma maior influência da 

permeabilidade no caso não estacionário. 

A Figura 4.35 representa para uma célula de comprimento L = 10 mm a queda de pressão 

por unidade de comprimento para o caso impermeável e semipermeável com uma velocidade 

vp = 0,1 mm/s, para todos os filamentos e para todos os tempos analisados, sendo o período 

analisado de 0,1 s.  
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Com o aumento da distância entre os filamentos há uma diminuição da queda de pressão 

por unidade de comprimento. Esta diminuição pode ser explicada devido ao aumento da 

distância entre os filamentos, uma vez que, quando os filamentos se encontram mais próximos, 

é necessária vencer uma maior resistência criada ao escoamento pelos filamentos, o que acarreta 

uma maior queda de pressão.  

 

 

 

Os comportamentos observados na Figura 4.34, também são aplicados a este caso. Ou 

seja, na fase de aceleração há um aumento de p/L , isto é durante a fase inicial de aceleração 

do escoamento até T/8 e de 5T/8 até T. Na fase de desaceleração há uma diminuição de p/L. 

Os valores máximos e mínimos de p/L, são observados nos instantes T/8 e 5T/8, 

respetivamente, tal como no caso em que L = 4mm.   

A influência da permeabilidade em p/L é mais notória para L = 10 mm, quando 

comparada com L = 4 mm. Assim, com o aumento de L, há um incremento da influência de vp 

na p/L. Sendo que, para L =10 mm, a maior influência verifica-se para o F2 quando t = T/2, 

com uma  diferença relativa entre os casos em estudo de 82,02%. Já a menor é para o F1 quando 

t = 7T/8, com uma diferença relativa percentual de 2,33%, como se pode ver na Tabela 4.5.  

Na Tabela 4.5 estão representadas as diferenças relativas percentuais de p/L entre o caso 

impermeável e semipermeável, para L = 10 mm nos instantes T/2, 5T/8 e 7T/8, para todos os 

filamentos.  
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Figura 4.35- Queda de pressão por unidade de comprimento num período T = 0,1s para 

L = 10 mm, com vp= 0 mm/s e vp = 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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Da análise da Tabela 4.5, verifica-se que as variáveis analisadas tem um comportamento 

qualitativamente semelhante ao observado para L = 4 mm. Contudo verifica-se que p/L 

também apresenta valores negativos para t = T/2 no caso do filamento F1 e que para t = 5T/8 

também ocorrem valores negativos para F2 e F3, o que reforça a convicção de que estes valores 

estão relacionados com inercia do escoamento uma vez que para L = 10 mm a inércia é maior 

do que para L = 4 mm. 

 

Tabela 4.5 - Valores de p/L nos instantes t=T/2, 5T/8 e 7T/8 para vp=0 e 0,1 mm/s, e respetivas  diferenças 

relativas percentuais com L=10 mm para todos os filamentos. 

 

F 

p/L (Pa/m) 

T/2 Diferença 

Relativa 

p/L (Pa/m) 

5T/8 Diferença 

Relativa 

p/L (Pa/m) 

7T/8 Diferença 

Relativa vp=0 

mm/s 

vp=0,1 

mm/s 

vp=0 

mm/s 

vp=0,1 

mm/s 

vp=0 

mm/s 

vp=0,1 

mm/s 

F1 -700,63 -754,76 -7,73 % -954,24 -968,73 -1,52 % 4737,34 4627,12 2,33 % 

F2 92,00 16,54 82,02 % -427.51 -449,40 -5,12 % 4260,06 4113,65 3,44 % 

F3 720,66 603,79 16,22 % -34,12 -75,84 -122,23 % 4043,29 3877,99 4,09 % 

F4 1645,96 1449,20 11,95 % 540,56 461,96 14,54 % 3883,40 3670,18 5,49 % 

  

Na Tabela 4.6 pode-se observar o valor da p/L médio, calculado para os instantes 

analisados, para vp = 0 mm/s e vp = 0,1 mm/s e a respetiva diferença entre os dois casos, com 

L = 10 mm, para todos os filamentos. 

 

Tabela 4.6 - Queda de pressão por unidade de comprimento média para 

vp = 0 e 0,1 mm/s, e diferença relativa percentual, com L = 10 mm. 

Filamento 
p/L* (Pa/m) Diferença 

relativa vp = 0 mm/s vp = 0,1 mm/s 

F1 3352,94 3224,58 3,83% 

F2 3482,07 3308,89 4,97% 

F3 3712,80 3494,77 5,87% 

F4 4156,97 3843,81 7,31% 

 

A tabela acima representada mostra o modo como a permeabilidade afeta a p/L 

consoante o tipo de filamento usado. Assim, pode-se constatar que há um incremento da 

influência da permeabilidade de F1 para F4.  

Da comparação entre as Tabelas 4.6 e 4.2, que expõem a influência de vp em p/L para o 

caso não estacionário e caso estacionário, com o mesmo L, pretende-se avaliar de que modo o 

regime de escoamento afeta a influência da permeabilidade na p/L consoante o tipo de 
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filamento usado. Assim, pode-se afirmar que para o caso estacionário a influência de vp em 

p/L é menor, quando comparado com o caso em regime não estacionário.  

 

4.2.1.5 – Tensões de corte na parede por unidade de comprimento  

Na Figura 4.36 estão representadas, para L = 4 mm, as tensões de corte médias por 

unidade de comprimento na parede superior (parede impermeável) de uma célula de uma 

membrana de dessalinização para o caso impermeável (vp = 0 mm/s) e semipermeável (vp = 0,1 

mm/s), para os instantes analisados e em todos os filamentos. O período em análise é de 0,1 s.  

 

 

Da análise da figura pode-se inferir que existem variações das TCP/L de F1 para F4 ao 

longo do tempo. Fazendo uma comparação com a Figura 4.27 na fase de aceleração há uma 

diminuição das TCP/L de F1 para F4. À medida que a velocidade vai diminuindo, a partir de 

3T/8, existe uma inversão deste fenómeno, ou seja, há uma tendência para o aumento das TCP/L 

do F1 para F4. Com o novo aumento da velocidade, a partir de 3T/4, as TCP/L, voltam a 

diminuir de F1 para F4.   

Procedendo, novamente, a uma comparação com a Figura 4.27 pode-se concluir que, com 

o aumento da velocidade há um aumento das TCP/L. Sendo que, quando a velocidade é máxima 

(T/4) é quando se verifica o maior valor das TCP/L, neste caso com um valor igual a 307,64 
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Figura 4.36 - Tensões de corte médias por unidade de comprimento na parede superior 

da membrana num período T = 0,1s, para L=4mm, com vp=0mm/s e vp=0,1mm/s, para 

todos os filamentos. 
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Pa/m para F1 quando vp = 0 mm/s. Da mesma forma, quando a velocidade tem o seu valor 

médio mínimo (3T/4), é quando as TCP/L tem o seu valor mais baixo, sendo igual a 85,72 Pa/m, 

para F4 quando vp = 0,1 mm/s. 

A permeabilidade influência pouco as TCP/L, como se pode observar na Figura 4.36. 

Com a existência de vp há um decréscimo no valor das TCP/L. A maior influência é verificada 

para T/2 quando utilizado F4, com um diferença relativa percentual entre ambos os casos de 

2,61%. No que diz respeito à menor influência, esta acontece para T utilizando F2, com uma 

diferença relativa percentual de 0,49% entre os dois casos.  

Na Figura 4.37 pode-se ver as tensões de corte médias por unidade de comprimento na 

parede superior de uma membrana de dessalinização para o caso impermeável (vp = 0 mm/s) e 

semipermeável (vp = 0,1mm/s), para todos os tempos analisados, todos os filamentos e com 

L = 10 mm. O período em análise é de 0,1 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o aumento do comprimento da célula, existe uma diminuição das TCP/L. O aumento 

do comprimento da célula parece influência o comportamento das TCP/L. Devido a este 

aumento deixam de existir as variações das TCP/L ao longo do tempo consoante o filamento 

usado. Assim, pode-se ver que, as TCP/L, diminuem de F1 para F4 para todos os instantes em 

análise. Comparando com a Figura 4.28, com o incremento da velocidade, há um aumento das 

TCP/L, sendo que o seu valor máximo é atingido, quando o valor da velocidade média é 
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máxima, ou seja, para T/4, com o valor de 130,22 Pa/m para F1 no caso da membrana 

impermeável. Embora os valores máximos das TCP/L sejam observados para T/4 esses são 

muito próximos dos valores para T/8. O valor mínimo é de 26,24 Pa/m, para F4 com vp = 0,1 

mm/s, e ocorre para 3T/4, precisamente no instante em análise em que a velocidade média no 

interior da membrana atinge o seu valor mínimo.   

Tal como para L = 4 mm, para L = 10 mm, a vp exerce influência nas TCP/L. Com o 

aumento da distância entre os filamentos existe uma maior influência da permeabilidade nesta 

propriedade, decrescendo o seu valor. Assim, a maior influência é verificada para T/2 quando 

utilizado F4, com uma diferença relativa percentual entre ambos os casos de 5,06%. No que diz 

respeito à menor influência, esta ocorre para T utilizando F1, com uma diferença relativa 

percentual de 2,09% entre os dois casos. 

 

4.2.2 Função Sinusoidal com Período de 10 segundos  

 

Nesta subsecção é apresentado o estudo para o escoamento não estacionário para uma 

célula de uma membrana de dessalinização. Para esse estudo, também, foram considerados dois 

casos distintos, um em que a membrana é impermeável, ou seja, vp = 0 mm/s, e um outro, em 

que esta é semipermeável, sendo vp = 0,1 mm/s.   

Deste estudo pretendemos perceber de que maneira o período da função sinusoidal 

influencia as condições de operação de uma membrana de dessalinização. Para esse efeito usou-

se um período T = 10 s. De modo a esclarecer este assunto, é feita uma análise ao campo das 

velocidades, às isolinhas da função corrente, à queda de pressão e às tensões de corte na parede 

da membrana.  

Os resultados obtidos são comparados com o caso da função sinusoidal com T = 0,1 s. 

Para a análise dos resultados foram obtidos resultados para as mesmas condições do caso em 

que T = 0,1 s. 

 

4.2.2.1 – Distribuição das velocidades  

Os resultados que se seguem ilustram o campo das velocidades para L = 4 mm, quando 

se utiliza F1, para os casos impermeável e semipermeável, e para todos os instantes analisados.  

Aqui também, para comprar as velocidades nos diferentes instantes em estudo, foi fixada 

a velocidade máxima, que ocorre no instante T/4, sendo o seu valor igual a 0,2994 m/s para 

vp = 0 mm/s e 0,2989 m/s para vp = 0,1 mm/s.  
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Da Figura 4.38 pode-se ver, como já foi enunciado, que a velocidade máxima no interior 

da membrana situa-se na zona entre o filamento e a respetiva parede adjacente e ocorre no 

instante T/4, que corresponde ao valor máximo do ciclo utilizado para descrever o escoamento. 

A partir desses instante a velocidade sofre um decréscimo contínuo. Quando o tempo em análise 

é de 3T/4, verifica-se que a velocidade máxima na membrana atinge o seu valor mínimo, e 

comparando com a função utilizada, este instante corresponde ao mínimo do período. O seu 

valor é de 0,1024 m/s para vp = 0 mm/s e vp = 0,1 mm/s. Em seguida a velocidade sofre um 

novo incremento, e como se trata de um ciclo sinusoidal, em T dá-se o início do próximo 

período.   

 

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

0 0,2994 0 0,2989 (m/s) 

a) b) 

Figura 4.38 - Distribuição das velocidades num período T=10 s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 

3T/4, 7T/8 e T para: a) L= 4 mm, F1 e vp = 0 mm/s; b) L= 4 mm, F1 e vp =0,1 mm/s. 
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A permeabilidade influencia muito pouco esta propriedade, sendo que, quando a 

membrana é semipermeável a velocidade máxima sofre um pequeno decréscimo, na ordem dos 

0,17%.  

Comparando com a Figura 4.24, em que a única diferença é o período, sendo naquele 

caso igual a 0,1 s, pode-se ver que não há nenhuma diferença assinalável na distribuição das 

velocidades. Em ambos os casos as velocidades máximas e as velocidades máximas mínimas 

ocorrem para os extremos absolutos do ciclo, ou seja, a velocidade máxima verifica-se para 

T/4. Quanto ao menor valor da velocidade máxima, este ocorre no instante 3T/4. Por outro lado, 

a diferença entre as velocidades máximas de cada um dos períodos é de 0,03%, em ambos os 

casos de vp = 0 mm/s e de vp = 0,1 mm/s, diferença esta que será divido aos erros numéricos 

inerentes às simulações.  

Na Figura 4.39, apresenta-se a distribuição das velocidades para L = 4 mm, quando é 

utilizado F4, para todos os tempos em estudo e com vp = 0 mm/s e vp = 0,1 mm/s.  

Comparando com a Figura 4.38, é de notar que a velocidade máxima é maior para F4, 

para o caso impermeável. Já para vp = 0,1 mm/s, a velocidade máxima é observada para F1. No 

que diz respeito á velocidade média no interior do canal (ver Figura 4.41) esta é maior para F1, 

devido à área de entrada ser maior, fenómeno já observado nos estudos anteriores.      

Mais uma vez, a permeabilidade influencia a distribuição da velocidades, sendo que as 

velocidades sofrem um decréscimo. Comparando os dois casos, apresentados na Figura 4.39, 

há uma diminuição da velocidade máxima de 3,00%. Sendo que para F4, comparando com F1, 

a permeabilidade tem maior influência para o caso em que o filamento ocupa maior área útil 

(F4).  

Procedendo à comparação com a Figura 4.25, em que a diferença é o período utilizado, 

pode-se ver que para o máximo absoluto do período (T/4) é quando a velocidade é máxima para 

ambos os períodos. De igual modo para o mínimo absoluto do ciclo (3T/4), para ambos os 

períodos em estudo, a velocidade máxima também atinge o seu valor mínimo. A velocidade 

máxima é muito próxima para os dois períodos. Para o caso T = 10s quando vp = 0 mm/s, esta 

sofre um pequena incremento, na ordem dos 0,03% enquanto para vp = 0,1 mm/s, o incremento 

é de 0,31%. 

Para o caso em que é testado F4, pode-se ver, que o comportamento é semelhante ao 

observado quando se utiliza F1, como se verifica, em comparação, com a Figura 4.38. Assim, 

a velocidade máxima ocorre em t = T/4, sendo esta igual a 0,3032 m/s para vp = 0 mm/s e 0,2941 

m/s para vp = 0,1 mm/s. A partir desse instante a velocidade decresce até 3T/4, onde a 
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velocidade máxima atinge o seu valor mínimo, sendo o seu valor igual a 0,1018 m/s para o caso 

impermeável e 0,0994 m/s para o caso em que existe permeabilidade. A partir desse instante a 

velocidade volta a aumentar e quando t = T dá-se o início do próximo ciclo.  

 

 

Figura 4.39 - Distribuição das velocidades num período T=10s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 

3T/4, 7T/8 e T para: a) L = 4 mm, F4 e vp = 0 mm/s; b) L = 4 mm, F4 e vp=0,1 mm/s. 

 

A Figura 4.40 apresenta a distribuição das velocidades para F1, com todos os instantes 

em estudo, para o caso impermeável com L = 10 mm. Mais uma vez a velocidade máxima foi 
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fixada, neste caso com um valor igual a 0,2969 m/s, para ser possível comparar o campo das 

velocidades ao longo do tempo. 

Para L = 10 mm, tal como para L = 4 mm, a velocidade máxima ocorre para t = T/4, com 

um valor de 0,2969 m/s, como se pode ver na Figura 4.40, sendo que este tempo corresponde 

ao máximo absoluto do ciclo usado para descrever o escoamento não estacionário. O mesmo é 

observado para o valor mínimo da velocidade máxima, sendo que, esta ocorre no mínimo 

absoluto do ciclo, ou seja, no instante 3T/4. A sua velocidade é neste instante 0,1036 m/s. 

 

 

 

Devido ao aumento do comprimento da célula, verifica-se que existe um decréscimo na 

velocidade máxima no interior da célula da membrana de dessalinização, assumindo neste caso 
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Figura 4.40 - Distribuição das velocidades num período T=10s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 

3T/4, 7T/8 e T para L=10 mm, F1 e vp=0 mm/s. 
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um valor de 0,2969 m/s. Quanto à velocidade máxima mínima esta é de 0,1036 m/s, sendo que, 

quando comparada com o caso em que L = 4 mm para o mesmo filamento, esta sofre um 

incremento, pois o seu valor nesse caso é de 0,1024 m/s (ver Figura 4.38). 

Comparando com a Figura 4.26, onde é usada a mesma célula mas com T=0,1 s, verifica-

se que o valor máximo da velocidade, para ambos os casos, ocorre para T/4. No que diz respeito 

ao valor mínimo da velocidade máxima, esta ocorre para 3T/4, para ambos os períodos. O valor 

da velocidade máxima é superior para o caso em que T=10 s, sofrendo esta um incremento de 

0,61%. Já o valor mínimo da velocidade máxima é superior para T = 0,1 s quando comparados 

os períodos, sofrendo este um incremento de 1,33%.  

 

4.2.2.2 – Velocidade média no interior da célula  

A Figura 4.41 ilustra a velocidade média no interior de uma célula do canal de 

alimentação de uma membrana impermeável (vp = 0 mm/s) e semipermeável (vp = 0,1 mm/s), 

para L = 4 mm, para todos os instantes em estudo e para todos os filamentos e T = 10 s. 

 

 

 

Comparando a Figura 4.41 com as Figuras 4.38 e 4.39, que ilustra a distribuição das 

velocidades numa célula, pode-se reforçar algumas das conclusões retiradas anteriormente. 

Assim, verifica-se que há uma diminuição da velocidade média de F1 para F4, devido à 
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Figura 4.41 - Velocidade média no interior do canal num período T=10s, para 

L=4mm, com vp = 0 mm/s e vp= 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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geometria do filamento, isto porque há um aumento da área do filamento perpendicular ao 

escoamento de F1 para F4. Esta figura também vem reforçar, como esperado, que o valor 

máximo da velocidade ocorre no instante T/4 e o valor mínimo no instante 3T/4.  

Como se pode ver a permeabilidade tem alguma influência na velocidade média no 

interior da célula, pois quando a parede é permeável, as velocidades sofrem um pequeno 

decréscimo, o que pode ser explicado pelo fluxo permeado. A maior influência é verificada 

para F4 no instante T/4, com uma diferença relativa percentual de 2,69%, entre o caso 

impermeável e semipermeável. Já a menor influência verifica-se para o mesmo instante mas 

para F2, com uma diferença relativa percentual de 0,40%, entre os dois casos.   

Comparando com o caso em que T = 0,1 s, não existe nenhuma diferença significativa 

entre as velocidades médias no interior da célula.  

Na Figura 4.42, está representada a velocidade média no interior da célula, para o caso 

impermeável e semipermeável, com vp = 0,1 mm/s, para todos os filamentos, com L= 10 mm e 

T = 10 s. 

 

 

 

 A Figura 4.42, tal como a Figura 4.41, vem reforçar algumas das conclusões retiradas do 

estudo da distribuição das velocidades para o regime não estacionário. Assim, é de notar que 

há um decréscimo de F1 para F4, devido às mesmas razões enunciadas anteriormente (i. e. 
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Figura 4.42 - Velocidade média no interior do canal num período T=10s, para L=10mm, 

com vp = 0 mm/s e vp = 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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devido à configuração os filamentos). Mais uma vez, para o máximo do ciclo, T/4, é quando a 

velocidade é máxima no interior da célula. O mesmo se verifica para o mínimo do ciclo, onde 

a velocidade máxima tem o seu valor mínimo, sendo esse para o instante 3T/4.  

 A permeabilidade, mais uma vez, tem alguma influência na velocidade média no interior 

da célula. Quando vp = 0,1 mm/s, há uma diminuição do valor das velocidades máximas. A 

maior diferença entre o caso impermeável e semipermeável, verifica-se quando é usado F4, 

para T/8, sendo a diferença relativa entre os dois casos de 4,13%. Já a menor diferença, observa-

se para F1 no instante 3T/4, com uma diferença relativa percentual de 1,71%. Assim, pode-se 

afirmar, comparando com a Figura 4.41, que com o aumento do comprimento da célula há um 

incremento da influência da permeabilidade nas velocidades máximas.  

 Comparando com o caso em que T=0,1 s, não se pode realçar nenhuma diferença nas 

velocidades médias no interior da célula.  

 

4.2.2.3– Isolinhas da função corrente 

As Figuras 4.43 e 4.44 representam as isolinhas da função corrente para o caso em que a 

membrana é impermeável, para todos os filamentos com L = 4 mm.  

Fazendo uma análise às figuras é possível identificar para todos os instantes os padrões 

de recirculação a montante e/ou jusante dos filamentos. A partir do instante inicial é observado 

um crescimento dos remoinhos até atingir T/4. Assim, é de realçar que, com o incremento da 

velocidade, devido à aceleração do escoamento, há um aumento da área de recirculação. A 

partir do instante T/4, a velocidade já se encontra a decrescer, e assim também à uma diminuição 

nas zonas de recirculação, até o tempo ser igual a 3T/4. A partir desse instante a velocidade já 

sofre novamente um incremento, e por conseguinte, as zonas de remoinhos voltam a aumentar. 

Também para este período é verificado que a maior área de recirculação ocorre no instante em 

que a velocidade é máxima. Ou seja, a velocidade máxima ocorre em T/4, é como se pode ver 

na figura, nesse mesmo instante, é onde a área de recirculação é maior. O mesmo sucede para 

as zonas em que a área do remoinho é menor. No instante 3T/4 a velocidade máxima tem o seu 

valor mínimo e como se pode observar na figura, é quando a área de recirculação é menor. 

Estas conclusões foram observadas para todos os filamentos representados nas Figuras 

4.43 e 4.44. 

Procedendo à comparação entre os filamentos verifica-se que há um aumento do tamanho 

dos remoinhos de F1 para F4. Esta observação é consistente com o comportamento observado 

para T =0,1 s e com o estudo em regime estacionário.  
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 Da análise das Figuras também parece que para F3 e F4, o crescimento dos remoinhos é 

condicionado pela proximidade dos filamentos, pois esta proximidade pode estar a inibir o seu 

crescimento. Assim, também é necessário analisar os outros comprimentos usados neste estudo. 

Análise essa feita para o instante T/4, pois é onde o remoinho tem a maior área. 

 

 

7T/8 

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

a) b) 

T 

Figura 4.43 - Isolinhas da função corrente num período T=10s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 3T/4, 

7T/8 e T, para L=4 mm e vp=0 mm/s usado: a) F1; b) F2. 
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Na Figura 4.45, representa as isolinhas para F4 com T= 10 s, t = T/4 e vp = 0 mm/s para 

todos os comprimentos. Uma vez que em F4 é onde se verifica o maior remoinho, é para este 

filamento que o comprimento poderá estar a condicionar mais fortemente o crescimento dos 

remoinhos. Por esta razão a análise aos outros comprimentos será feito para este filamento.  

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

a) b) 

3T/4 

7T/8 

T 

Figura 4.44 - Isolinhas da função corrente num período T=10s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 3T/4, 

7T/8 e T, para L=4 mm e vp=0 mm/s usado: a) F3; b) F4. 
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Da análise da Figura 4.45 pode-se observar que o comprimento não tem influência no 

crescimento dos remoinhos. Assim, as conclusões retiradas do estudo com o período T = 0,1 s 

são as mesmas para T = 10 s.   

 

 

 

Procedendo à comparação com as Figuras 4.29 e 4.30, onde a diferença é o período, sendo 

nessas figuras T = 0,1 s, é de realçar que quando T = 10 s para F1 os remoinhos formados são 

menores do que os que se formam para F1 com T = 0,1 s. Já para F2, F3 e F4, quando T = 10 s 

os remoinhos são maiores quando comparados com o período de 0,1s. Outra diferença que é de 

realçar é na formação do maior remoinho. Este, para todos os filamentos quando T = 0,1 s, 

forma-se no instante 3T/8. Contrariamente, para T = 10 s, o maior remoinho forma-se no 

instante T/4 para todos os filamentos. No que diz respeito ao remoinho de menor tamanho para 

T = 0,1 s, este ocorre no instante 7T/8, já para T = 10 s, o menor remoinho verifica-se para 

3T/4. Em ambos os períodos é verificada a formação de zonas de recirculação para todos os 

instantes em análise a montante e/ou jusante dos filamentos. Isto pode ser explicado pelo facto 

das acelerações e desacelerações serem mais pronunciadas para os períodos mais pequenos.  

 

4.2.2.4 – Queda de pressão 

A Figura 4.46 representa a queda de pressão por unidade de comprimento no interior de 

uma célula da membrana de dessalinização para os casos em que esta é impermeável e 

semipermeável, com uma velocidade de permeabilidade igual a 0,1 mm/s, para todos os 

filamentos, L = 4 mm e T = 10 s.  

L = 6 mm 

L = 8 mm 

L = 4 mm 

L = 10 mm 

Figura 4.45 - Isolinhas da função corrente no instante t = T/4, usando F4 para vp=0,1 mm/s 

e para todos os comprimentos, com T=10s. 
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Analisando a figura é de realçar que p/L aumenta de F1 para F4. Quando o escoamento 

está na fase de aceleração há um aumento de p/L, até ao instante em que a velocidade é 

máxima, ou seja, T/4. A partir daí, existe uma diminuição da velocidade, até 3T/4, e 

consequentemente uma decréscimo de p/L. Estas conclusões podem ser explicadas pelo facto 

de que para haver um aumento de velocidade, ser necessário vencer a inércia do escoamento, e 

assim o valor de p/L torna-se mais elevado, o que consequentemente exige um maior 

dispêndio de energia.   

 

 

 

Quando vp = 0,1 mm/s, verifica-se que há um decréscimo do valor de p/L. Sendo que a 

maior influência verifica-se para F1 no instante T/4, com uma diferença relativa percentual, 

entre o caso impermeável e semipermeável de 8,42%. Já a menor influência é verificada para o 

mesmo instante, ou seja, para T/4, mas para F4, sendo a diferença relativa percentual entre os 

dois casos de 1,07%.  

Procedendo à comparação com a queda de pressão para o mesmo filamento e 

comprimento mas com T = 0,1 s, que se pode observar na Figura 4.34, pode-se notar que, para 

T = 0,1s, no início do período, ou seja, na fase de aceleração do escoamento, é necessário uma 

maior p/L. O valor de p/L máximo é próximo para ambos os casos, mas para T = 0,1 s, o 

valor máximo de p/L é observado para T/8, ou seja, para o instante antes da velocidade ser 

máxima. Já para o caso em que T=10 s, o valor máximo de p/L dá-se para T/4, que é quando 
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Figura 4.46 - Queda de pressão por unidade de comprimento num período T=10s para 

L= 4 mm, com vp = 0 mm/s e vp= 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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a velocidade é máxima. O mesmo acontece para o valor mínimo de p/L. Ou seja, para T 

= 0,1 s, o valor de p/L mínimo, ocorre no instante antes de a velocidade máximo atingir o  

valor mínimo, isto é, 5T/8. Já para T=10 s, o valor mínimo de p/L ocorre no instante em que 

a velocidade é mínima, ou seja, 3T/4. O valor de p/L negativo que é observado no caso em 

que T = 0,1 s, já não se observa para T = 10 s. Da comparação dos dois períodos, também se 

pode realçar que, há uma maior variação entre p/L máximo e mínimo para T=0,1 s, é de notar 

que para um período mais longo a variação de p/L ao longo do tempo é mais suave. A 

permeabilidade, tem uma maior influência na queda de pressão por unidade de comprimento, 

para o caso em que T = 0,1s no que diz respeito à diferença máxima entre vp = 0 mm/s e vp = 

0,1 mm/s. Já comparando as diferenças mínimas entre as permeabilidades, estas são maiores 

para T = 10s.  

A Figura 4.47 representa a queda de pressão por unidade de comprimento para o caso 

impermeável e semipermeável com vp = 0,1 mm/s, para todos os filamentos com L = 10 mm, 

para todos os tempos analisados e com um período T=10 s.  

 

 

 

Com o aumento da distância entre os filamentos há uma diminuição de p/L. Este 

fenómeno pode ser explicado pelo aumento da distância entre os filamentos, ou seja, como os 

filamentos se encontram mais afastados a resistência que estes oferecem ao escoamento por 

unidade de comprimento é menor. Ao contrário da Figura 4.46, o valor de p/L não aumenta 
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Figura 4.47 - Queda de pressão por unidade de comprimento num período T=10s para 

L=10mm, com vp=0mm/s e vp=0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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sempre de F1 para F4 para todos os tempos em estudo. Para 5T/8, 3T/4 e 7T/8 com vp = 0,1 

mm/s, este comportamento não é verificado. No que diz respeito ao valor máximo e mínimo de 

p/L, estes são observados para T/4 e para 3T/4 respetivamente, tal como observado na Figura 

4.46, correspondendo ao valor máximo e mínimo da velocidade máxima. O valor de p/L, para 

L = 10 mm, aumenta na fase de aceleração, sofrendo um decréscimo quando a velocidade 

diminui, na fase de desaceleração do escoamento, tal como para L = 4 mm, pelas razões já 

anteriormente enunciadas. 

Para L = 10 mm, verifica-se uma maior influência da permeabilidade. Sendo que, a maior 

diferença entre o casos impermeável e semipermeável, é observado para F4 quando t =T/4, com 

uma diferença relativa percentual de 8,18%, entre os dois casos. Já a menor diferença, é 

verificada para F1, para o instante 3T/4, com uma diferença relativa percentual entre os dois 

casos de 2,87%. 

Comparando com a queda de pressão por unidade de comprimento para o mesmo 

filamento e comprimento mas com T=0,1 s, ver Figura 4.35, pode-se observar que, para T=0,1s, 

inicialmente, ou seja, na fase de aceleração do escoamento, é necessário um maior valor de 

p/L. Para T=0,1 s, o valor máximo de p/L é observado para T/8, ou seja, para o instante antes 

da velocidade ser máxima. Para o caso em que T=10 s, o valor máximo de p/L ocorre para 

T/4, que é quando a velocidade é máxima. O mesmo acontece para o valor mínimo de p/L. Ou 

seja, para T=0,1 s, o valor de p/L mínimo, ocorre no instante antes da velocidade máxima 

atingir o valor mínimo, isto é t = 5T/8. Para T=10 s, o valor mínimo de p/L ocorre no instante 

em que a velocidade máxima atinge o valor mínimo, ou seja, 3T/4. O valor de p/L negativo 

que é observado no caso em que T=0,1 s não se observa para T = 10 s. Da comparação dos dois 

períodos, também se pode realçar que, há uma maior variação entre p/L máximo e mínimo 

para T=0,1 s, sendo que para T=10 s, a variação de p/L é mais suave ao longo do período. A 

permeabilidade, tem uma maior influência na queda de pressão por unidade de comprimento 

para o caso em que T=0,1s, quando comparada a diferença máxima entre o caso impermeável 

e semipermeável. Quando se procede à comparação da diferença mínima entre os dois casos de 

permeabilidade, para T=10s é quando a permeabilidade afeta menos p/L.   

 

4.2.2.5 – Tensões de corte 

Na Figura 4.48 estão representadas as tensões de corte médias por unidade de 

comprimento na parede superior (parede impermeável) de uma membrana impermeável e 
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semipermeável, onde vp = 0,1 mm/s, para L = 4 mm e T =10s, para todos os instantes em estudo 

e para todos os filamentos. 

 

 

 

 Analisando a Figura 4.48 é de notar que existem variações das TCP/L ao longo do tempo 

com o tipo de filamento. Ou seja, desde o início do período até T/2, há uma diminuição do valor 

das TCP/L de F1 para F3, havendo depois um aumento por parte de F4. Para 5T/8 até ao instante 

7T/8, essa variação já não se verifica, sendo que, há uma diminuição das TCP/L de F1 para F4. 

Também é de salientar que na fase de aceleração, fazendo uma comparação com a Figuras 4.41, 

há um aumento das TCP/L, atingindo esta o seu máximo em T/4, que corresponde ao instante 

em que a velocidade é máxima. A partir de 3T/8, há uma diminuição da velocidade, e o 

escoamento encontra-se na fase de desaceleração, também se pode ver que há um decréscimo 

do valor das TCP/L, sendo que estas atingem o valor mínimo para 3T/4, que corresponde ao 

valor mínimo da velocidade máxima durante todo o ciclo.  

 Comparando o caso impermeável com o semipermeável, pode-se inferir que, a 

permeabilidade influencia as TCP/L. O valor de TCP/L sofre uma diminuição, quando vp = 0,1 

mm/s. A maior influência é verificada para F1 no instante T/4, sendo que a diferença relativa 

percentual entre os dois casos é de 6,16%. A menor influência é observada para F2, no instante 

7T/8, com uma diferença relativa percentual de 0,55%, entre os dois casos.    
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Figura 4.48 - Tensões de corte médias por unidade de comprimento na parede superior 

da membrana num período T = 10s, para L=4mm, com vp = 0mm/s e vp = 0,1mm/s, para 

todos os filamentos. 
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 Procedendo à comparação com o caso de estudo em que se utiliza um período de 0,1s, 

com o mesmo filamento e o mesmo comprimento da célula, ver Figura 4.36, é de salientar que 

no inicio do período o valor das TCP/L no caso em que T=0,1 s, são superiores, quando 

comparadas com o caso em que T = 10s. Para os dois períodos o valor máximo das TCP/L, 

apresenta valores muito próximos. Na fase de desaceleração do escoamento, pode-se observar 

que há uma maior diminuição do valor das TCP/L para o caso em que T = 10s. Sendo que, 

quando comparados os dois períodos, para T = 10s, o valor das TCP/L são menores. Para 

T = 10s, verifica-se que a permeabilidade tem maior influência nas tensões de corte médias 

desenvolvidas na parede superior da membrana.   

 Na Figura 4.49 pode-se ver as tensões de corte médias por unidade de comprimento na 

parede superior de uma membrana de dessalinização para o caso impermeável (vp = 0 mm/s) e 

semipermeável (vp = 0,1mm/s), para todos os tempos analisados, todos os filamentos, com L=10 

mm e com T = 10 s. 

 

 

 

Com o aumento do comprimento da célula, não se verifica a variação das TCP/L ao longo 

do período, que existia quando comparados os diferentes filamentos. Assim, as TCP/L 

diminuem de F1 para F4, para todos os instantes analisados. Procedendo à comparação com a 
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Figura 4.49 - Tensões de corte médias por unidade de comprimento na parede superior 

da membrana num período T = 10s, para L = 10 mm, com vp = 0 mm/s e vp = 0,1 mm/s, 

para todos os filamentos. 
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Figura 4.42, onde é analisada a velocidade média no interior da célula, pode-se afirmar que, 

com o aumento da velocidade há um incremento do valor das TCP/L, até a velocidade atingir o 

seu máximo em T/4, que corresponde ao instante em que o valor das TCP/L é máximo. A partir 

desse instante, o fluido já se encontra na fase de desaceleração, e há uma diminuição da 

velocidade e das TCP/L, sendo que o valor mínimo destas é observado para 3T/4, que 

corresponde ao instante em que a velocidade média atinge o seu valor mínimo.     

A permeabilidade faz com que exista uma diminuição das TCP/L. Esta influência é mais 

notória para F4 e para o instante T/4, com uma diferença relativa percentual entre o caso 

impermeável e semipermeável de 4,80%. No que diz respeito à menor influência esta é 

verificada para F1 em 5T/8, com uma diferença relativa percentual de 2,20%, entre os dois 

casos. Comparando com a Figura 4.48, pode-se afirmar que, com o aumento da distância entre 

os filamentos, há um aumento da variação mínima das TCP/L. e uma diminuição da variação 

máxima das TCP/L com a permeabilidade.  

Em comparação com o caso em que se utiliza o mesmo filamento e o mesmo comprimento 

da célula, mas onde T = 0,1 s (Figura 4.37) é de realçar que na fase de aceleração do escoamento 

ocorre um maior valor das TCP/L para o caso em que T=0,1s. Quando a velocidade é máxima, 

no instante T/4, para ambos os períodos, o valor das TCP/L atingem o valor máximo, com 

valores muito próximos. A partir desse instante, para ambos os períodos, há uma diminuição 

das TCP/L, devido à diminuição da velocidade pois o fluido já se encontra na fase de 

desaceleração. Essa diminuição é mais acentuada para o caso em que T = 0,1s. Para o período 

de 0,1s verifica-se uma maior influência da permeabilidade nas TCP/L, quando comparado o 

valor máximo desta entre o caso impermeável e semipermeável.  

 

4.2.3 Função Característica de um Batimento Cardíaco  

 

Nesta secção estudou-se o escoamento da água com o perfil característico do batimento 

cardíaco no interior de uma célula de uma membrana de dessalinização, de modo a verificar se 

este tipo de perfil é favorável para as condições de operação deste tipo de membranas, com a 

consequente diminuição de energia gasta no processo. 

A escolha deste perfil, como já foi enunciado, parte da motivação do corpo humano ser 

um sistema bastante eficiente a nível energético.  

Nos resultados que se seguem é feita uma análise ao campo das velocidades, às isolinhas 

da função corrente, à queda de pressão e às tensões de corte na parede da membrana, para 
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células da membrana de dessalinização com comprimentos L = 4, 6, 8 e 10 mm e altura de 

0,7 mm. Foram também testados os quatro filamentos elípticos objeto de estudo nesta 

dissertação. Para o período do batimento considerou-se 1,53 s de acordo com os resultados 

obtidos a partir de imagens Doppler da artéria Aorta de um ser humano (Fig. 2.6). 

 

4.2.3.1– Distribuição das velocidades  

De modo a ser possível comparar a distribuição das velocidades ao longo do período em 

estudo, foi fixada a velocidade máxima, para todos instantes, na velocidade máxima obtida 

durante todo o período do escoamento correspondente a um batimento. Os resultados que se 

seguem, na Figura 4.50, mostram a distribuição da velocidade para uma célula com L = 4 mm 

usando o filamento F1, para os diferentes instantes, para os casos da membrana impermeável 

(vp = 0 mm/s) e da membrana semipermeável (vp = 0,1 mm/s). 

Para ambos os casos (Figura 4.50 a e b) a velocidade máxima, nos instantes analisados, 

ocorre no instante T/8. A partir desse instante a velocidade decresce, e quando atinge 

sensivelmente o meio do período (T/2) a velocidade mantem-se praticamente constante até se 

iniciar um novo ciclo, ou seja, até ao instante T. A partir desse instante a velocidade sofre um 

novo incremento.  

Como já referido, velocidade máxima observada para este filamento, ocorre em T/8, 

sendo o seu valor igual a 0,2995 m/s, para o caso em que vp = 0 mm/s e de 0,2989 m/s para 

vp = 0,1 mm/s. Embora analisando as figuras pareça que a partir de T/2 a velocidade seja 

constante, uma análise mais pormenorizada revela que é em 5T/8 que ocorre a velocidade 

mínima. O seu valor é de 0,2131 m/s para vp = 0 mm/s enquanto para vp = 0,1 mm/s é de 0,2116 

m/s. Como se pode observar, quando vp = 0,1 mm/s, existe alguma influência da 

permeabilidade. Este efeito traduz-se no decremento do valor da velocidade máxima registada, 

e assim, para vp = 0,1 mm/s, a velocidade máxima é de 0,2989 m/s, quando t = T/8. Assim, 

devido à permeabilidade há uma diminuição na velocidade máxima de 0,20%. 

Comparando com os resultados da subsecção 4.2.1 e 4.2.2, onde foi feita uma análise ao 

escoamento em regime não estacionário descrito por uma função sinusoidal pode-se ver que as 

velocidades máximas registadas são muito semelhantes para ambos os casos impermeável e 

semipermeável. A diferença que é de realçar corresponde aos menores valores da velocidade 

máxima nos instantes analisados. Os valores destas são maiores para o caso em que se utiliza a 

função do batimento cardíaco, uma vez que esta função não é sinusoidal e a partir de T/2 a 

velocidade é quase constante, pois para este escoamento é imposto que o Re varie entre 100 e 
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150, devido ao perfil das velocidades utilizado derivar das velocidades do batimento cardíaco. 

Assim, a variação entre os valores máximos e mínimos da velocidade máxima são menores, e 

possivelmente será necessária uma menor diferença de pressão na fase de aceleração do 

escoamento.   

 

 

a) b)  

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

0 0 0,2989 (m/s) 0,2995 

Figura 4.50 - Distribuição das velocidades num período T=1,53s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 

5T/8, 3T/4, 7T/8 e T para: a) L = 4 mm, F1 e vp = 0 mm/s; b) L = 4 mm, F1 e vp = 0,1 mm/s. 
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Na Figura 4.51 pode-se observar a distribuição da velocidade para uma célula com 

L = 4 mm usando o filamento F4, para os diferentes instantes, para os casos da membrana 

impermeável (vp = 0 mm/s) e da membrana semipermeável (vp = 0,1 mm/s). 

 

 
 

 

 

 

Analisando a Figura 4.51, e fazendo uma comparação com a Figura 4.50, é de notar que a 

velocidade máxima é maior para o F4, isto quando vp = 0 mm/s. Quando vp = 0,1 mm/s, a 

a) b)  

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

0 0 0,2937 (m/s) 0,3033 

Figura 4.51 - Distribuição das velocidades num período T=1,53s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 

5T/8, 3T/4, 7T/8 e T para: a) L = 4 mm, F4 e vp = 0 mm/s; b) L = 4 mm, F4 e vp = 0,1 mm/s. 
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velocidade máxima é maior para o F1. Já no que diz respeito à velocidade média na célula, esta 

é maior para o F1, isto porque a área de entrada é maior, à semelhança do observado nos estudos 

anteriores para escoamentos estacionários e não estacionários. 

As conclusões tiradas da Figura 4.50 também são observadas na Figura 4.51. Assim, é de 

realçar que a velocidade máxima, nos instantes em análise, ocorre em T/8 com um valor igual 

a 0,3033 m/s para vp = 0 mm/s e 0,2937 m/s para vp = 0,1 mm/s. Quando o tempo é igual 5T/8 

a velocidade máxima atinge o valor mínimo, sendo igual a 0,2143 m/s para vp = 0 mm/s e 0,2076 

m/s para vp = 0,1 mm/s. Assim, é de realçar que a permeabilidade tem alguma influência na 

distribuição das velocidades, uma vez que a velocidade máxima sofre uma diminuição de 

3,17%. 

As conclusões que se podem retirar, comprando com a subsecção 4.2.1 e 4.2.2, são as 

mesmas já enunciadas na análise da Figura 4.50.  

Na Figura 4.52 pode-se ver a distribuição das velocidades em todos os instantes em 

análise, para uma célula com L = 10 mm, usando o filamento F1 e para o caso em que as 

paredes são impermeáveis.  

Com o aumento da distância entre os filamentos, é verificado que a velocidade máxima 

no interior da célula é menor quando comparado com o caso em que L = 4 mm.  

Tal como nos casos anteriores, a velocidade máxima ocorre no tempo igual a T/8, sendo 

o seu valor igual a 0,2970 m/s. Tanto para L= 10 mm com para L = 4 mm, a partir de T/2, apenas 

analisando as figuras, parece que a partir desse instante a velocidade permanece constante. Uma 

análise mais pormenorizada indica que existem variações, embora pequenas, sendo que para o 

tempo igual a 5T/8 é onde a velocidade máxima regista o seu menor valor, sendo esse igual a 

0,2125 m/s.  

Comparando com os resultados da subsecção 4.2.1 e 4.2.2, onde foi feita uma análise ao 

escoamento em regime não estacionário descrito por uma função sinusoidal, pode-se ver que as 

velocidades máximas registadas são muito próximas, sendo que a maior diferença da velocidade 

é verificada para os valores mínimos das velocidades para o caso em que T = 0,1 s. Para o caso 

em que se utiliza a função do batimento cardíaco, a velocidade é quase constante partir de T/2. 

Assim, a variação entre os valores máximos e mínimos da velocidade máxima são menores, e 

possivelmente será necessário um menor gradiente de pressão na fase de aceleração do 

escoamento.   
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Os campos das velocidades mostram ter o mesmo comportamento quando comparado 

com o caso estacionário para o mesmo perfil da velocidade na entrada, para todas as 

configurações das células estudadas. 

 

 

 

4.2.3.2– Velocidade média no interior ca célula 

A Figura 4.53 representa a velocidade média no interior da célula para o caso da 

membrana impermeável e semipermeável (vp = 0,1 mm/s), com L = 4 mm, para todos os 

instantes em estudo e para todos os filamentos. O período em análise é de 1,53 s.  

T/8  

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

7T/8 

T 

0 0,2970 (m/s) 

Figura 4.52 - Distribuição das velocidades num período T = 1,53s, nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 

5T/8, 3T/4, 7T/8 e T para L=10 mm, F1 e vp = 0 mm/s. 
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Com o auxílio da Figura 4.53, pode-se reforçar algumas das conclusões retiradas 

subsecção 4.2.3.1, onde foi feita uma análise à distribuição das velocidades. Assim, é de notar 

que a velocidade média no interior da célula diminui de F1 para F4. Também é de realçar que 

a velocidade média máxima ocorre no instante T/8 sofrendo um decremento até 5T/2. Nesse 

instante é onde a velocidade média tem o seu valor mínimo, e comparando com as Figuras 4.50 

e 4.51, é nesse mesmo instante que a velocidade máxima tem o seu menor valor. Afirmou-se, 

na análise das figuras da subsecção 4.2.3.1, que a partir do instante T/2 a velocidade se mantem 

praticamente constante. Mas com a análise da Figura 4.53, pode-se ver que existem as pequenas 

oscilações na velocidade. A existência destas pode ver explicada pela forma da função que 

descreve o batimento. 

 

 

 

Sobre a influência da permeabilidade na velocidade média, esta sofre um pequeno 

decréscimo quando vp = 0,1 mm/s. Sendo que a maior influência é exercida para 3T/8, quando 

é usado F4, com uma diferença relativa percentual entre os dois casos, de 4,49 %. No que diz 

respeito à menor influência esta é verificada para o F2, para T/8, com uma variação relativa 

percentual de 0,40% entre os dois casos.   

Comparando com o caso em que se utiliza uma função sinusoidal para descrever os 

escoamento em regime não estacionário (Figuras 4.27 e 4.41) é de salientar que a grande 

diferença ocorre para os instantes compreendidos entre T/2 e T. Nesse intervalo, na função 

sinusoidal, ocorre o mínimo absoluto do período e há uma grande diminuição da velocidade 
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Figura 4.53 - Velocidade média no interior da célula num período T=1,53 s, para 

L=4mm, com vp = 0 mm/s e vp=0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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média quando comparado com o caso exposto nesta subsecção. Como já foi afirmado, no caso 

em que se utilização a função do batimento cardíaco, a partir de T/2 não se verifica a contínua 

diminuição da velocidade e posterior incremento, mas esta apenas sofre pequenas variações. 

Devido a este fator será de esperar que exista uma menor variação da queda de pressão levando 

a alguns ganhos energéticos, para manter o escoamento.  

Na Figura 4.54, está representada a velocidade média no interior da célula, para o caso 

impermeável e semipermeável, com vp = 0,1 mm/s, para todos os filamentos e com L= 10 mm. 

O período em análise é de 1,53 s.  

 

 

 

As conclusões retiradas da Figura 4.53, sobre a velocidade média no interior da célula, 

também são observadas para o caso em que L = 10 mm, ver Figura 4.54. Comparando ambas 

as figuras é de salientar que há um pequeno decréscimo das velocidades médias no interior da 

célula quando L = 10 mm. Este decréscimo pode ver explicado pelo aumento do comprimento 

da célula.  

A permeabilidade tem pouca influência na velocidade média no interior do canal. A maior 

influência é exercida para o F4 para T/4, com uma diferença relativa percentual entre os dois 

casos (impermeável e semipermeável) de 4,13%. Já a menor, verifica-se, para 7T/4 quando se 

utiliza o F1, sendo a diferença relativa percentual de 1,71%.  
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Figura 4.54 - Velocidade média no interior da célula num período T=1,53 s, para 

L=10mm, com vp = 0 mm/s e vp=0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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Comparando com o caso em que se utiliza uma função sinusoidal para descrever o 

escoamento em regime não estacionário, com o mesmo comprimento de célula (Figuras 4.28 e 

4.42), é de salientar que a grande diferença ocorre para os instantes compreendidos entre T/2 e 

T. As razões deste fenómeno são as mesmas já enunciadas nas conclusões da Figura 4.53.  

 

4.2.3.3– Isolinhas da função corrente  

As Figuras 4.55 e 4.56 representam as isolinhas da função corrente para o caso em que a 

membrana é impermeável, para todos os filamentos com L = 4 mm.  

 

7T/8 

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

a) b) 

T 

Figura 4.55 - Isolinhas da função corrente num período T=1,53s nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 3T/4, 

7T/8 e T, para L=4 mm e vp=0 mm/s: a) F1; b) F2. 
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No instante T/8 é quando o remoinho ocupa a maior área, uma vez que, nesse instante é 

quando a velocidade média atinge o seu máximo, comparando com a Figura 4.53. A partir de 

T/8 o fluido passa a estar na fase de desaceleração, sofrendo uma diminuição da velocidade. 

Este comportamento faz com que haja uma diminuição das zonas de recirculação, até T/2. 

Como já foi enunciado, a partir desse instante a velocidade sofre pequenas variações. Essas 

variações fazem oscilar, pouco, as zonas de remoinho. Este comportamento é mais facilmente 

observado para a Figura 4.55 a). 

 

 

7T/8 

T/8 

T/4 

3T/8 

T/2 

5T/8 

3T/4 

a) b) 

T 

Figura 4.56 - Isolinhas da função corrente num período T=1,53s nos instantes t = T/8, T/4, 3T/8, T/2, 5T/8, 

3T/4, 7T/8 e T, para L=4 mm e vp=0 mm/s usado: a) F3; b) F4. 
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No instante T, inicia-se um novo ciclo, entrando o fluido numa nova fase de aceleração, 

conduzindo a um aumento da velocidade, que por sua vez faz incrementar novamente a área 

dos remoinhos. 

Estas conclusões foram observadas para todos os filamentos representados nas Figuras 

4.55 e 4.56. 

Comparando o comportamento dos diferentes filamentos é de realçar que há um aumento 

do tamanho dos remoinhos de F1 para F4. Esta observação é consistente com a observada para 

o estudo em regime estacionário e em regime não estacionário descrito por uma função 

sinusoidal. Da análise das figuras também parece que para F3 e F4, o crescimento dos 

remoinhos é condicionado pela proximidade entre filamentos, pois esta proximidade pode estar 

a inibir o seu crescimento. Para avaliar este efeito foi feita uma análise ao comportamento dos 

remoinhos no instante T/8, pois é onde o remoinho tem a maior área e por conseguinte espera-

se que seja mais afetado pela proximidade entre filamentos. 

Na Figura 4.57 pode-se observar as isolinhas da função corrente para F4 com t = T/8, 

vp = 0 mm/s. Uma vez que em F4 é onde se verifica a maior zona de recirculação, é para este 

filamento que o comprimento poderá estar a condicionar mais fortemente o crescimento dos 

remoinhos. Por esta razão a análise aos outros comprimentos será feito para este filamento.  

 Da análise da Figura 4.57 pode-se concluir que o comprimento não tem influência no 

crescimento dos remoinhos. As conclusões observadas para a função sinusoidal para descrever 

o escoamento em regime não estacionário (Figuras 4.33 e 4.45), também são observadas neste 

caso.  

 

 

L = 6 mm 

L = 4 mm 

L = 8 mm 

L = 10 mm 

Figura 4.57 - Isolinhas da função corrente no instante t = T/4, usando F4 para 

vp=0mm/s e para todos os comprimentos, com T=1,53 s. 
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Comparando as Figuras 4.55 e 4.56, com o caso em que se utiliza uma função sinusoidal 

para descrever o escoamento em regime não estacionário (Figuras 4.29, 4.30, 4.43 e 4.44) é 

possível verificar que a principal diferença está relacionada com o facto de a velocidade ser 

mais elevada a partir de T/2 quando se usa a função do batimento cardíaco, o que conduz a uma 

maior área de recirculação para este caso, a partir desse instante. Enquanto, para o caso da 

função sinusoidal, em T/2 as zonas de remoinhos já se encontram a decrescer e essa tendência 

é verificada até 3T/4, no caso do batimento cardíaco, a partir de T/2 os remoinhos sofrem pouca 

variação. No entanto essas variações podem ser importantes na promoção da transferência de 

massa e para evitar a adesão de incrustações à parede da membrana.    

Estes resultados podem levar a um melhor desempenho da membrana, e está em linha 

com o estudo de Saeed et al. (2012) sobre o efeito do escoamento em canais de alimentação de 

uma membrana de osmose inversa com espaçadores dispostos em diferentes ângulos em relação 

à direção do escoamento na entrada dos canais. E concluiu que a formação de padrões de fluxos 

desejáveis no interior da membrana pode conduzir a um melhor desempenho da mesma.  

 

4.2.3.4 – Queda de pressão por unidade de comprimento  

Na Figura 4.58 está representada a queda de pressão por unidade de comprimento (p/L) 

no interior de uma célula da membrana de dessalinização para o caso em que esta é impermeável 

e semipermeável (vp = 0,1 mm/s), para todos os filamentos e L = 4mm. O período em análise é 

de 1,53 segundos.  
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Figura 4.58 - Queda de pressão por unidade de comprimento num período T=1,53s para 

L= 4 mm, com vp = 0 mm/s e vp= 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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A p/L tem o seu máximo em T/8, sendo esse o instante em que a velocidade média no 

interior do canal tem o seu valor máximo. A partir desses instante o escoamento encontra-se na 

fase de desaceleração, e assim, há uma diminuição de p/L até 5T/8. A partir desse instante, 

como já foi referido, há uma pequena variação na velocidade média o que leva à existência das 

variações de p/L, até T, onde se inicia um novo ciclo o que conduzirá a um novo aumento da 

queda de pressão por unidade de comprimento. Também é de realçar que a p/L aumenta de 

F1 para F4. Essa tendência também se verifica para o caso em que se utiliza uma função 

sinusoidal.   

A vp parece ter pouca influência na p/L. O maior efeito desta é verificada para  F4 

quando t = T/4, com uma diferença relativa percentual entre o caso impermeável e 

semipermeável de 7,24%. Já a menor influência é verificada para o F2 quando t = 5T/8, com 

um diferença relativa percentual entre os dois casos de 2,45%. 

Comparando com os casos em que se utiliza uma função sinusoidal para descrever o 

escoamento (Figuras 4.34 e 4.46) é de realçar que o valor máximo de p/L é muito próximo em 

ambos os casos. Quando T = 0,1 s, o seu valor máximo de p/L  ocorre no mesmo instante (T/8) 

quando comparando com T = 1,53 s, mas para T = 0,1 s esse instante é o anterior ao que a 

velocidade média é máxima, enquanto para T = 1,53 s, o instante T/8 é quando a velocidade 

média é máxima. Quando T = 10 s, o seu valor máximo de p/L ocorre num instante diferente, 

quando comparando com T = 1,53 s. Apesar dos instantes serem diferentes, para os dois casos, 

p/L  máximo ocorre quando a velocidade média é máxima. A principal diferença encontra-se 

nos instantes compreendidos entre T/2 e 7T/8, uma vez que para o caso em que se utiliza uma 

função sinusoidal nesse intervalo o escoamento tem velocidades baixas quando comparado com 

o caso em que se utiliza uma função do batimento cardíaco. Assim, nesses instantes a queda de 

pressão sofre uma diminuição notória atingindo o seu mínimo, e sofrendo um novo aumento, 

enquanto, no caso em que se utiliza a função do batimento cardíaco a p/L  mantem-se quase 

constate sofrendo apenas pequenas variações. Assim será de esperar que haja uma poupança de 

energia, pois quando se utiliza a função do batimento cardíaco, há uma menor variação de p/L 

e assim não será necessário vencer os gradientes de pressão criados pelas variações acentuadas 

do escoamento. 

Na Figura 4.59 representa-se a queda de pressão por unidade de comprimento (p/L) no 

interior de uma célula da membrana de dessalinização para o caso em que esta é impermeável 
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e semipermeável (vp = 0,1 mm/s), para todos os filamentos e L = 10 mm. O período em análise 

é de 1,53 segundos.  

 

 

 

 Da análise da Figura 4.59 pode-se concluir que com o aumento da distância entre os 

filamentos há uma diminuição da p/L. Este fenómeno pode ser explicado pelo aumento da 

distância entre os filamentos, ou seja, como os filamentos se encontram mais afastados a 

resistência que estes oferecem ao escoamento por unidade de comprimento é menor. 

 Os comportamentos e conclusões retiradas da Figura 4.58, sobre a queda de pressão por 

unidade de comprimento, também são observadas para este caso em que L = 10 mm. A principal 

distinção que é de realçar é a diferença de p/L quando comparados diferentes filamentos. 

Tomando como exemplo o instante T/8, quando L = 4 mm a diferença de p/L entre F1 e F4 é 

cerca de cinco vezes maior do que para L = 10 mm nas mesmas condições. 

 No que diz respeito à influência de vp na p/L, é de realçar que o maior efeito desta é 

verificada para o F2 quando t = T/2, com uma diferença relativa percentual entre o caso 

impermeável e semipermeável de 4,95%. Já a influência mínima é verificada para o F4 quando 

t = 5T/8, com um diferença relativa percentual entre os dois casos de 1,01%. 

 Comparando com os casos em que se utiliza uma função sinusoidal para descrever o 

escoamento quando L = 10 mm (Figuras 4.35 e 4.47) é de realçar que quando se utiliza a função 

do batimento cardíaco há um decremento no valor máximo de p/L sendo que essa diminuição 
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Figura 4.59 - Queda de pressão por unidade de comprimento num período T=1,53s para 

L= 10 mm, com vp = 0 mm/s e vp= 0,1mm/s, para todos os filamentos. 
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é mais notória no caso em que T = 0,1 s. A principal diferença entre os dois casos é a mesma 

enunciada na análise da Figura 4.58.  

 

4.2.3.5– Tensões de corte por unidade de comprimento na parede superior da membrana  

Na Figura 4.60 estão representadas, para L = 4 mm, as tensões de corte médias por 

unidade de comprimento na parede superior (parede impermeável) de uma célula de uma 

membrana de dessalinização para o caso impermeável (vp = 0 mm/s) e semipermeável 

(vp  = 0,1 mm/s), para os instantes analisados e em todos os filamentos. O período em análise é 

de 1,53 s.  

 

 

 

 Analisando a Figura 4.60 pode-se ver que existem variações das TCP/L, ao longos os 

instantes em estudo, de F1 para F4, quando vp = 0 mm/s. Ou seja, o valor das TCP/L, diminui 

de F1 para F3, sofrendo um aumento quando se usa o filamento F4. Quando a parede inferir da 

membrana é semipermeável (vp = 0,1 mm/s), este efeito já não se verifica e assim, há uma 

diminuição das TCP/L, de F1 para F4 em todos os instantes.  

 O valor máximo corresponde ao instante T/8 que é quando a velocidade média tem o seu 

maior valor (Figura 4.53). A partir desse instante as TCP/L, sofrem um decremento, devido à 
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Figura 4.60 - Tensões de corte médias por unidade de comprimento na parede superior 

da membrana num período T = 1.53 s, para L=4mm, com vp = 0mm/s e vp = 0,1mm/s, 

para todos os filamentos. 
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diminuição da velocidade, sendo que a partir de T/2 sofrem pequenas variações associadas à 

variação da velocidade 

 A permeabilidade tem pouca influência nas TCP/L, como se pode observar na Figura 

4.60. Com a existência de vp há um decréscimo no valor das TCP/L. A maior influência é 

verificada para T/8 para F4, com um diferença relativa percentual entre ambos os casos 

(impermeável e semipermeável) de 5,95%. No que diz respeito à menor influência, esta 

acontece para T utilizando F2, com uma diferença relativa de 0,57% entre os dois casos. 

 Comparando com o caso em que se utiliza uma função sinusoidal para descrever o 

escoamento (Figuras 4.36 e 4.48) pode-se verificar que há uma ligeira descida do valor máximo 

das TCP/L, para o caso em que se utiliza a função do batimento cardíaco, sendo esse decremento 

mais notório para o caso em que T = 10 s. As TCP/L, no caso em que se usa a função do 

batimento cardíaco, não sofrem uma grande variação entre o valor máximo e mínimo, sendo 

quase constantes e mais elevadas entre os instantes T/2 e 7T/8, em comparação com os casos 

da função sinusoidal. Assim, comparando com os resultados obtidos por Cao et. al. (2001) e 

Paula et. al. (2014), estes resultados poderão ser benéficos para a performance da membrana 

pois poderão diminuir a polarização por concentração e melhorar a transferência de massa.   

 Na Figura 4.61 estão representadas, para L = 10 mm, as tensões de corte médias por 

unidade de comprimento na parede superior (parede impermeável) de uma célula de uma 

membrana de dessalinização para o caso impermeável (vp = 0 mm/s) e semipermeável (vp  = 0,1 

mm/s), para os instantes analisados e em todos os filamentos.  

Com o aumento da distância entre os filamentos deixa-se de verificar a variação dos 

valores das TCP/L, entre filamentos ao longo do período. Assim, para todo o período, há uma 

diminuição das TCP/L do filamento F1 para o F4. Quando comparada com a Figura 4.54, é de 

notar que quando a velocidade média é máxima, no instante T/8, é quando se verifica o maior 

valor as TCP/L. A partir desse instante a velocidade decresce e o mesmo acontece para as 

TCP/L. A partir de T/2 até 7T/8, é de realçar que as TCP/L, sofrem pequenas variações, 

consequentes à oscilação das velocidades nesse intervalo. 

A permeabilidade faz com que exista uma diminuição das TCP/L. Esta influência é mais 

notória para F4 no instante T/8, com uma diferença relativa percentual entre o caso 

impermeável e semipermeável de 4,80%. No que diz respeito à menor influência esta é 

verificada para F1 em 5T/8, com uma diferença relativa de 2,30%, entre os dois casos.  

Comparando com o caso em que se utiliza uma função sinusoidal para descrever o escoamento 

(Figuras 4.37 e 4.49) é de notar que o valor máximo das TCP/L é muito próximo em ambos os 
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casos. A principal diferença encontra-se no intervalo entre T/2 e 7T/8, em que, as TCP/L, para 

o caso da função sinusoidal, sofrem uma grande diminuição, quando comparadas com o caso 

em que se utiliza a função do batimento cardíaco para descrever o escoamento. Sendo que, neste 

caso, estas tem um valor mais elevado e quase constante. 
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da membrana num período T = 1.53 s, para L=10 mm, com vp = 0mm/s e vp = 0,1mm/s, 
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5 Conclusões e Propostas para Trabalho Futuro  
 

Nesta fase são apresentadas as principais conclusões retidas da elaboração desta 

dissertação, bem como a sugestão de algumas recomendações para futuros trabalhos que se 

poderão desenvolver nesta área de modo a complementar o trabalho já executado. 

 

5.1 Conclusões 
 

Nesta dissertação, foram utlizadas técnicas de DFC, para estudar a hidrodinâmica no 

interior do canal de alimentação de uma membrana semipermeável de dessalinização com os 

módulos enrolados em espiral. Foi investigado o efeito de quatro filamentos elípticos, todos 

com a mesma área, mas com diferentes configurações, dispostos em ziguezague e 

transversalmente ao escoamentos e para diferentes comprimentos de célula. Foram usados dois 

regimes de escoamento; regime estacionário e não estacionário.  

Em regime estacionário, foram testados dois casos, um em que as paredes da membrana 

são impermeáveis e outro com a parede inferior semipermeável com duas velocidades típicas 

de permeabilidade (0,01 e 0,1 mm/s). Foi feita a comparação entre estes dois casos de modo a 

compreender de que modo a permeabilidade afeta a hidrodinâmica no interior dos canais. Os 

resultados mostraram que a permeabilidade tem pouca influência na hidrodinâmica. Apesar 

disto, o efeito da permeabilidade é mais notório quando vp é mais elevada (vp = 0,1 mm/s), 

contudo estes efeitos são indistinguíveis nas figuras das isolinhas da função corrente. A 

existência da permeabilidade faz com que haja um decremento das velocidades máximas e 

médias, de p e das TCP com variações entre 0,20% e 3,27%, para a velocidade máxima, 0,39% 

e 4,49% para a velocidade média, 0,70% e 83,68% .para p e 0,49% e 6,15% para as TCP .Os 

resultados apresentados, para o regime estacionário, mostram a perfil das velocidades, a 

distribuição das velocidades, as isolinhas da função corrente, a queda de pressão e as tensões 

de corte na parede superior da membrana, para diferentes números de Reynolds (10 ≤ Re ≤200). 

Em regime não estacionário foi usada uma função sinusoidal e uma função característica 

de um batimento cardíaco, para estudar a influência da variação temporal da velocidade de 

entrada na célula e no comportamento da hidrodinâmica. No caso da função sinusoidal foram 

testados dois períodos, sendo estes de 0,1 e 10 segundos, de modo a compreender como é que 

a periodicidade do caudal afeta a hidrodinâmica no interior das células da membrana. 
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Os resultados apresentados mostram a distribuição da velocidades, a velocidade média 

no interior da célula, as isolinhas da função corrente, a queda de pressão e as tensões de corte 

na parede superior da membrana, para números de Reynolds a oscilar entre os 50 e os 150.  

Para ambos os regimes estacionário e não estacionário devido à existência dos filamentos 

na célula, o perfil das velocidades não chega a ser totalmente desenvolvido como normalmente 

é assumido neste tipo de estudos. Assim, consoante o tipo de filamento e comprimento da célula 

existe um diferente perfil das velocidades característico do escoamento que representa de forma 

mais aproximada o escoamento real.  

Pela análise da distribuição das velocidades, foi possível confirmar que para todos os 

casos estudados, a velocidade máxima ocorre na região da membrana entre o filamento e a 

parede oposta. Para a menor distância entre filamentos (L = 4 mm) observam-se remoinhos que 

varrem praticamente toda a parede da membrana a jusante do filamento, para os filamentos F3 

e F4 com Re > 100. A existência de remoinhos ativos pode promover a diminuição do efeito de 

polarização por concentração e reduzir a concentração de resíduos na superfície da membrana, 

o que consequentemente aumenta a transferência de massa. A diminuição da distância entre os 

filamentos também afeta as TCP. Estas são significativamente mais elevadas com esta 

configuração (L= 4 mm), e assim, poderão alterar dinamicamente a camada limite de 

concentrações e prevenir a colmatação da superfície da membrana.  

Por outro lado, a diminuição da distância entre os filamentos, acarreta uma maior p, o 

que se traduz num maior consumo de energia, principalmente consumida pela bomba existente 

para o funcionamento do processo, além de diminuir a área útil da membrana. Assim, é 

necessário uma combinação entre estes dois fatores (distância entre os filamentos e p), de 

modo a otimizar o processo de separação.  

A utilização de diferentes configurações de filamentos implica diferentes 

comportamentos da hidrodinâmica. As zonas de recirculação aumentam do filamento F1 para 

o F4. Mais uma vez estes resultados poderão levar a um melhor desempenho da membrana. Em 

contrapartida, p aumenta de F1 para F4, uma vez que F4 é o que ocupa maior área 

transversalmente ao escoamento oferecendo uma maior resistência. Este aumento de p deverá 

refletir-se num maior consumo em termos energéticos.  

As conclusões enunciados sobre a proximidade dos filamentos e p, são verificadas para 

ambos os regimes de escoamento.  

A utilização de uma função sinusoidal para descrever a variação temporal da velocidade 

de entrada na célula, provoca oscilações nas velocidades no interior da célula, nas isolinhas da 
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função corrente e consequentemente na formação de remoinhos, na p e nas TCP. Estas 

oscilações poderão aumentar a eficiência do processo, uma vez que deverão provocar distorções 

nas camadas de concentrações e assim facilitar o fluxo permeado. 

A utilização de um fluxo sinusoidal implica a existência de um p sinusoidal . Com esta 

solução é necessário vencer a inercia do escoamento por duas vezes, durante a aceleração e a 

desaceleração do escoamento. Desta forma, é natural que haja um maior dispêndio de energia 

em comparação com o caso em regime estacionário.  

A periodicidade tem pouca influência na hidrodinâmica no interior do canal da 

membrana. Quando se utiliza o período de 10 segundos, em comparação com o de 0,1 segundos, 

verifica-se que, há uma variação mais suave de p e das TCP ao longo do tempo em análise. 

Para este período de 10 s há uma diminuição das áreas de recirculação para F1 e um aumento 

para F2, F3 e F4. No que diz respeito à distribuição das velocidades não há diferenças 

significativas, quando comparados os dois períodos.  

Os resultados do estudo não estacionário com uma função característica de um batimento 

cardíaco revelaram que, a utilização desta função para descrever a velocidade de entrada na 

célula, faz com que haja uma menor variação entre os valores máximos e mínimos da 

velocidade no interior da célula. Este resultado da distribuição das velocidades, comparando 

com uma análise à p, revela que há uma menor variação de p/L uma vez que a velocidade 

tem uma menor variação ao longo do período em analise. Desta forma, será necessário vencer 

uma menor resistência criada ao escoamento, e assim, será de esperar que haja uma poupança 

de energia, em comparação com o caso em que se utiliza uma função sinusoidal.  

A utilização desta função também promove remoinhos com maior área, que sofrem 

pequenas variações de tamanho durante cerca de metade do período. Este comportamento 

combinado com um maior valor das TCP que se verificam com a utilização desta função, é de 

esperar que, com a função característica de um batimento cardíaco, ocorra a formação de zonas 

de recirculação mais ativas que poderão promover a transferência de massa e diminuir o 

fenómeno de polarização por concentração, com um menor dispêndio de energia quando 

comparado com a função sinusoidal 

 

5.2 Propostas para Trabalho Futuro  
 

Neste estudo não é feita uma análise à transferência de massa. Deste modo é importante 

realizar investigações complementares, introduzindo as equações do transporte de massa nas 
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simulações, de modo a compreender mais aprofundadamente de que maneira os resultados 

apresentados nesta dissertação estão relacionados com a transferência de massa através 

membrana, e como se podem relacionar com a eficiência do processo de separação.  

Nesta dissertação o estudo foi restrito a um domínio computacional a duas dimensões. 

Será também importante levar a cabo estudos tridimensionais de modo a compreender melhor 

os limites de validade dos domínios bidimensionais.  
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