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RESUMO 
 

Canais compostos são caracterizados por possuírem canais principais, regiões mais 

largas onde o fluido escoa axialmente com maior facilidade, e canais secundários 

(fendas) que são regiões mais estreitas onde o fluido é desacelerado devido aos 

efeitos viscosos. Para determinar os coeficientes de transferência de calor e de atrito 

nos canais compostos é necessário entender o comportamento dos escoamentos 

turbulentos que ocorrem neles, porém isto continua sendo um desafio para a 

engenharia. Estes canais apresentam, além do fluxo axial paralelo ao canal, 

flutuações na velocidade transversal que estão associadas a estruturas de grande 

escala denominadas de estruturas coerentes. Assim, neste trabalho buscou-se 

analisar os efeitos do aparecimento dessas estruturas e as suas consequências para 

o escoamento, tanto na parte dinâmica como na térmica. Para isto foi utilizado uma 

geometria empregada em trabalhos experimentais, que é composta por um canal 

retangular com um tubo interno, de diâmetro D, que está a uma distância W/D da 

parede inferior do canal. O fluido escoa axialmente apenas na parte externa do tubo. 

No total foram analisados cinco casos, modificando apenas a relação W/D 

(espaçamento da fenda). Para examinar as características do escoamento turbulento 

no interior deste canal, empregou-se o pacote ANSYS CFX 13 com o modelo de 

turbulência SAS-SST. Os resultados mostraram que quanto maior a relação W/D, 

mais elevados foram os valores do Fator de Desempenho Térmico. Este fator é uma 

relação entre o número de Nusselt e o fator de atrito e, quanto maior seu valor, 

melhor é o desempenho térmico do canal. Em relação as estruturas coerentes, nos 

canais em que surgiram, elas têm uma grande influência sobre os escoamentos, já 

que essas estruturas acabam elevando os valores locais dos coeficientes de 

transferência de calor e de atrito superficial, o que torna esse fenômeno 

indispensável nos projetos e análises de segurança de equipamentos que possuem 

fendas. 

 

Palavras-chave: Simulação Numérica; Estruturas Coerentes; Transferência de 

Calor; Número de Nusselt; Coeficiente de atrito.  
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ABSTRACT 

 

Compound channels are characterized by having main channels, wider regions 

where the fluid flows axially more easily, and narrower regions (gaps) where the fluid 

is decelerated due to the viscous effects. In order to determine the heat transfer 

coefficients in these channels it is necessary to understand the behavior of the 

turbulent flows in them, but this remains a challenge for engineering. These channels 

have, in addition to axial flow parallel to the channel, a cross flow velocity in the gap 

region that are associated with large scale structures called coherent structures. 

Thus, the goal of this work is to compare the effects on the appearance of coherent 

structures of large scale and its consequences for the flow in dynamic and thermal 

characteristics. To accomplish this, the same geometry used in the experimental 

works was applied, which is composed of a rectangular channel with an internal tube 

of diameter D and it is located at a distance W/D from the lower wall of the channel. 

The fluid flows axially only on the outside of the tube. In total, five different cases 

were analyzed, modifying only the W/D ratio (gap distance). To examine the 

characteristics of the turbulent flow inside this channel, ANSYS CFX13 with SAS-

SST turbulence model was applied. The results showed that the W/D ratio increase 

also caused an increase in the values of the Thermal Performance Factor. This factor 

is a relationship between the Nusselt number and the friction factor, and the higher 

its value, better is the thermal performance of the channel. In relation to the coherent 

structures, in the channels in which they arise, they have a great influence on the 

flows, since these structures end up raising the local values of heat transfer and 

friction coefficients, making this phenomenon indispensable in projects and safety 

analyzes of equipment with gap. 

 

Keywords: Numerical simulation; Coherent Structures; Heat Transfer; Nusselt 

Number; Friction Coefficient.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

 

  Canais compostos são caracterizados por possuírem, em suas seções 

transversais, canais principais, regiões mais largas onde o fluido escoa axialmente 

com maior facilidade, e canais secundários (fendas), regiões mais estreitas onde o 

fluido é desacelerado devido aos efeitos viscosos (Goulart, 2009). De acordo com 

Souza et al. (2014), existem diversos formatos de canais compostos que são 

encontrados, principalmente em trocadores de calor, canais hidráulicos e interiores 

de reatores nucleares. A Fig. 1.1 mostra diferentes geometrias de canais compostos 

estudados, onde o fluido escoa axialmente apenas na região externa aos tubos. 

 

 
 

Figura 1.1 – Exemplos de canais compostos (Souza et al., 2014) 

 

 Para determinar os coeficientes do processo de transferência de calor e de 

atrito é necessário entender o comportamento dos escoamentos turbulentos nos 

canais compostos, porém isto continua um desafio para engenharia. Os 

escoamentos nesses canais são bastante complexos e exibem padrões que não 

estão presentes em escoamentos em tubulações comuns. Diversos autores, como 

Möller (1991, 1992), Rehme (1992), Wu e Trumpp (1993), Krauss e Meyer (1996, 

1998), Guellouz e Tavoularis (2000a), Baratto et al. (2006), Chang e Tavoularis 

(2007, 2008, 2012), Home et al. (2009), Souza e Goulart (2011) e Souza et al. 

(2014), analisaram experimental e numericamente o escoamento em canais 
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compostos de diversas geometrias e acabaram obtendo conclusões similares, que 

além do fluxo axial paralelo ao canal, esses canais apresentam flutuações de 

velocidade transversal na região da fenda devido ao surgimento de estruturas 

coerentes. 

 A estrutura coerente é definida como sendo uma massa de fluido turbulento 

com grande escala, com vorticidade correlata e em fase, sobre a região do fluido, 

onde a menor dimensão do canal tem papel importante na escala da estrutura. Em 

escoamentos cisalhantes, o tamanho das estruturas coerentes é comparável com o 

comprimento da camada de cisalhamento. As estruturas são responsáveis pelo 

transporte, nas grandes escalas, de massa, calor e quantidade de movimento. Isto 

se deve, mais pela organização, do que pela energia cinética associada as 

estruturas. Assim o surgimento dessas estruturas acaba modificando os campos de 

velocidade e de temperatura ao longo do canal, desempenhando um papel 

importante no processo de transferência de calor (Guellouz e Tavoularis, 2000a) e 

também na energia gasta para manter o escoamento, que pode ser verificado pela 

alteração nos coeficientes de atrito. 

 Segundo Guellouz e Tavoularis (2000a), muito dos dispositivos que possuem 

fendas em suas configurações, caracterizando assim um canal composto, são 

analisados termo hidraulicamente a partir das equações governantes de 

conservação da massa, quantidade de movimento e energia. Porém essas análises 

termo hidráulicas vêm sendo realizadas de maneira inadequadas, já que elas não 

levam em consideração as modificações que as estruturas coerentes provocam no 

escoamento em canais compostos.  

 Apesar de diversos trabalhos analisando o comportamento fluidodinâmico dos 

escoamentos com o aparecimento das estruturas coerentes nesses canais, ainda 

faltam estudos detalhados para analisar o quanto essas estruturas modificam os 

coeficientes do processo de transferência de calor e também o coeficiente de atrito. 

É de fundamental importância entender como essas estruturas alteram esses 

coeficientes localmente, ou seja, nas regiões em que elas aparecem, assim como no 

processo global do canal, já que essas informações são necessárias para análises 

de segurança e realizações de projetos desses dispositivos. 

 



	

	
	

	

3	

1.2 Objetivos do trabalho 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

 Este trabalho tem como objetivo simular um escoamento turbulento em um 

canal retangular contendo um tubo interno aquecido de diâmetro D, variando a 

distância deste em relação a parede inferior do canal retangular (relação W/D). O 

comprimento do canal foi de 80D e o número de Reynolds, baseado no diâmetro 

hidráulico e na velocidade bulk, foi igual a 108000. Para examinar as características 

desse escoamento turbulento, empregou-se o pacote ANSYS CFX 13 para resolver 

o sistema de equações algébricas resultantes da aplicação do método de volumes 

finitos, junto com o modelo de turbulência SAS-SST para tratar os termos 

representantes da turbulência, originados da aplicação da hipótese de Reynolds nas 

equações da quantidade de movimento diferencial. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Simular casos com diferentes distâncias entre o tubo interno e a parede 

inferior do canal retangular, nas relações W/D iguais a 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e 1,50, 

tendo como foco:   

• Analisar o comportamento do escoamento com o aparecimento ou não das 

estruturas coerentes; 

• Apresentar as modificações dos campos de velocidade e de temperatura. 

• Investigar o comportamento do coeficiente de transferência de calor 

convectivo e do Número de Nusselt com o aparecimento ou não das 

estruturas coerentes; 

•  Investigar o comportamento do Coeficiente de Atrito com o aparecimento ou 

não das estruturas coerentes; 

• Nos casos em que surgem, visualizar as estruturas coerentes.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Estudos Experimentais do Escoamento Turbulento em Canais Compostos 

 

  Entender o funcionamento termo hidráulico dos canais compostos é 

importante, principalmente, na otimização de projetos e avaliações de segurança de 

trocadores de calor e de reatores nucleares, que são equipamentos que possuem 

canais compostos devido as configurações dos tubos em seus interiores. Os estudos 

dos fenômenos que governam as misturas turbulentas nesses canais, causadas pela 

presença de estruturas de grandes escalas com comportamento quase-periódico, as 

chamadas “pulsações do escoamento”, têm motivado diversos trabalhos 

experimentais.  

 Möller (1991), utilizando anemometria de fio quente e transdutores de 

pressão, analisou um escoamento turbulento em canal retangular de 7 m de 

comprimento com quatro tubos internos de alumínio (Fig. 2.1), com o objetivo de 

analisar a origem das pulsações do escoamento em canais compostos.  

 

 
 

Figura 2.1 – Seção transversal do canal utilizado por Möller (1991). 

	
	

 Segundo Möller (1991), as pulsações são provenientes da natureza 

estocástica do próprio escoamento turbulento que leva a diferentes perfis de 

velocidade instantâneos, dando origem a uma distribuição instantânea de vorticidade 

de cada lado da fenda e ocasionando a força motriz que levaria estes vórtices 
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através da fenda. Também foi determinado uma interdependência entre o número de 

Reynolds, o tamanho das fendas e a frequência das pulsações, onde essa 

frequência das pulsações aumentou com a elevação do número de Reynolds e 

também com a redução da relação P/D (distância entre os centros dos tubos e o 

diâmetro dos tubos). 

 Meyer e Rehme (1994) investigaram experimentalmente fenômenos 

turbulentos em canais compostos utilizando ar como fluido de trabalho. Foi utilizado 

anemometria de fio quente para avaliar o escoamento em 18 configurações 

geométricas, que consistiam basicamente de dois canais retangulares conectados 

por uma fenda (Fig. 2.2), onde as larguras dos canais principais, b1 e b2, assim 

como a altura e largura da fenda, d e g respectivamente, podiam variar. O canal 

tinha uma altura de 180 mm e comprimento de 7000 mm. Foi constatado que os 

picos das tensões de Reynolds ocorriam na fronteira entre o canal principal e a 

região da fenda. Além disso foi mostrado que flutuações da velocidade ocorrem 

quando uma pequena seção transversal se liga a uma grande seção transversal ou 

quando duas grandes seções estão ligadas por uma pequena seção no plano 

transversal. Na fenda, essas flutuações da velocidade transportam efetivamente 

massa e energia tanto para dentro como para fora dessa região. 

 

 
 

Figura 2.2 – Seção transversal do canal onde os parâmetros (b1, b2, d e g) eram 
variáveis do trabalho experimental de Meyer e Rehme (1994). 

 
  O surgimento de estruturas coerentes em regiões de fenda em três 

geometrias diferentes (Fig. 2.3) foi investigado por Meyer e Rehme (1995). 
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Utilizando ar, água e mistura de água-glicol como fluido de trabalho, foi concluído 

que as estruturas coerentes surgem até mesmo em baixos valores de Reynolds na 

fenda (Re = 150), baseados na dimensão g da fenda e da velocidade transporte dos 

vórtices.  Também verificou-se que o espaçamento axial das estruturas coerentes é 

exclusivamente dependente da geometria do canal, enquanto que a velocidade e a 

viscosidade dos fluidos não interferiram nesse espaçamento, dentro do intervalo das 

velocidades de entrada utilizadas, onde para ar variou entre 10 e 35 m/s e para 

água/glicol variou entre 1 e 3 m/s. Na geometria com multi-aletas (Fig. 2.3c), as 

estruturas que ocorrem dentro das fendas são sincronizadas, isto é, não há 

defasagem entre velocidades transversais medidas em diferentes fendas vizinhas. 

 

 
 

Figura 2.3 – Seções transversais dos canais utilizados por Meyer e Rehme (1995):   

(a) Canal com uma fenda na parede lateral; (b) Canal com duas placas na lateral;   
(c) Canal com oito placas na lateral. 

 
 Estudos sobre escoamento em uma estrutura de 37 tubos paralelos 

aquecidos em um canal hexagonal com simetria no eixo horizontal (Fig. 2.4) foram 

desenvolvidos por Krauss e Meyer (1996, 1998). Foi verificada a existência de 

flutuações periódicas de velocidade tanto na região da fenda entre dois tubos como 

também entre tubo e parede. Atribuiu-se o aumento da troca de calor e momento 

entre os subcanais às flutuações da região da fenda. Este foi um dos primeiros 

trabalhos a descrever medidas de difusidade turbulenta de calor em uma estrutura 

semelhante a um núcleo de reator nuclear, disponibilizando dados empíricos para 

modelagem de turbulência e validação de códigos computacionais.  
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Figura 2.4 – Seção transversal do feixe de 37 tubos utilizado no trabalho 
experimental por Krauss e Meyer (1996). 

 
 Guellouz e Tavoularis (2000a) visualizaram a pulsação do escoamento em um 

canal retangular com um tubo interno (Fig. 2.5). Os principais parâmetros 

geométricos envolvidos eram o diâmetro hidráulico do canal, Dh = 161 mm, o 

comprimento da seção de testes, 54D, e as diferentes relações W/D (distância do 

tubo até a parede inferior do canal) que variaram de 1,05 até 1,35. O número de 

Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e na velocidade bulk, foi igual a 108000. 

Esta geometria utilizada é uma simplificação de um núcleo de um reator nuclear. 

Este trabalho documentou as características turbulentas e a formação de estruturas 

coerentes em um canal relativamente simples, inclusive até na maior relação W/D 

igual a 1,35. Esta geometria não tem nenhum interesse prático, mas é muito 

apropriado para o estudo de fenômenos que dominam a transferência de calor e a 

perda de carga nos interiores de reatores nucleares. A formação de estruturas 

coerentes nesta simples geometria mostra que elas são resultado inevitável da 

instabilidade entre os canais principais conectados através de uma fenda. Os efeitos 

desse fenômeno no desempenho térmico em reatores são cruciais e devem ser 

considerados nas análises de segurança e nas realizações de projetos desses 

equipamentos. 
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Figura 2.5 – Seção transversal do canal utilizado nos estudos experimentais por 
Guellouz e Tavoularis (2000a). 

 

 No trabalho experimental de Guellouz e Tavoularis (2000a), visualizou-se as 

pulsações do escoamento através da injeção de fumaça, como mostra a Fig. 2.6. 

Apesar desta imagem ter sido tirada com Reh = 16000, para uma melhor clareza, a 

aparência geral dos padrões do escoamento foi essencialmente o mesmo para 

maiores velocidades. 

 

	
 

Figura 2.6 – Visualização da pulsação do escoamento a partir de injeção de fumaça 
no escoamento obtida por Guellouz e Tavoularis (2000a). 

 

 Goulart e Möller (2006) investigaram o escoamento em um canal retangular 

com duas placas paralelas ligadas na parede lateral do canal principal (Fig. 2.7a). A 

Fig. 2.7b mostra a visão esquemática do túnel de vento utilizada no estudo. Foi 

observado maiores tensões de cisalhamento na região mais estreita conectada ao 
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canal principal, o que mostrava coerência com os trabalhos já publicados. Em 

relação ao perfil de velocidade, foi detectado um escoamento altamente cisalhante 

entre o fluido que escoava na região da fenda com menor velocidade com o do canal 

principal de maior velocidade. 

 

 
 

Figura 2.7 – Visão esquemática da seção de testes de Goulart e Möller (2006):      

(a) seção transversal do canal em estudo e (b) configuração do túnel de vento. 

  

 Meyer (2010) apresentou uma abrangente revisão sobre escoamento em 

canais compostos de trabalhos publicados desde a detecção do fenômeno da região 

da fenda até 2010. Concluiu que os tamanhos das estruturas coerentes e o 

espaçamento consecutivo entre elas são determinados exclusivamente por fatores 

geométricos. Verificou também que em diversos canais com geometrias diferentes, 

as frequências das pulsações de escoamento, assim como as estabilidades das 

estruturas coerentes, aumentavam com a diminuição do tamanho da fenda. De 

modo contrário, quanto maior as fendas, as estruturas coerentes tornam-se instáveis 

e com periodicidade deteriorada. 
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2.2 Estudos Numéricos do Escoamento Turbulento em Canais Compostos 

 

 Neste segmento da engenharia, há altos custos e dificuldades para realizar 

ensaios com técnicas experimentais. Com a evolução computacional e das técnicas 

de CFD ocorridas nas décadas passadas, hoje as simulações numéricas têm sido de 

grande valia, conseguindo modelar e resolver os problemas com um bom nível de 

precisão. 

 Soldini et al. (2004) investigaram numericamente a origem e o 

desenvolvimento de grandes vórtices em um canal composto (Fig. 2.8). A seção 

transversal do canal, com dimensões constantes, era caracterizada por um canal 

principal e, anexado a este, dois canais secundários, com menos da metade da 

profundidade do canal principal. Neste trabalho foi avaliado cinco vazões de entrada, 

entre 8,7 x 10-3 e 52,4 x 10-3 m3/s.  

 

 
 

Figura 2.8 – Esquema do canal composto avaliado por Soldini et al. (2004). 

 

 Neste trabalho, com o intuito de predizer a formação desses grandes vórtices, 

os autores também correlacionaram o tempo de desenvolvimento do escoamento na 

geometria utilizada e uma escala de tempo, t*, dada pela Eq. 2.1. 

 

t* =
hm − h1( )
∀ / A( )

      (2.1) 
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 Onde hm e h1 são, respectivamente, as profundidades dos canais principal e 

secundário, ∀  a vazão de entrada e A a área da seção transversal. 

 Observou-se que o fluido sobre os canais secundários escoava com uma 

velocidade reduzida em relação ao canal principal e, como consequência dessa 

diferença de velocidade, a formação de grandes vórtices nas interfaces entre os 

canais, como mostra a Fig. 2.9. 

 

 
 

Figura 2.9 – Campo vortical em t = 10t* s e Q = 8,7 x 10-3 m3/s. 

  

 Em relação ao processo de formação desses grandes vórtices, Soldini et al. 

(2004) concluíram que os mecanismos que originam essas instabilidades são muito 

semelhantes aqueles responsáveis pelas instabilidades de Kelvin-Helmholtz. 

 Um escoamento turbulento foi analisado numericamente, em uma seção de 

60° de um feixe de 37 tubos (Fig. 2.9), por Chang e Tavoularis (2007). Cada tubo 

interno possuía um diâmetro D = 168 mm. O espaçamento entre os tubos e a parede 

do canal foi de 0,15D e o espaçamento entre os tubos também foi de, 
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aproximadamente, 0,15D. O comprimento total do canal foi de 20D, que combinado 

com condição de contorno periódica na direção axial, foi considerado longo o 

suficiente para obter um escoamento completamente desenvolvido, livre dos efeitos 

de entrada e saída. O número de Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e na 

velocidade bulk, foi igual a 40309. 

 

 
 

Figura 2.10  – (a) Seção transversal do canal e (b) Estruturas coerentes identificados 

pelo Critério Q do trabalho de Chang e Tavoularis (2007). 

  

  A partir das simulações realizadas no software FLUENT com o modelo RSM 

(Reynolds Stress Model), foi utilizado o critério Q para identificar as estruturas 

coerentes, tanto na região entre os tubos como entre os tubos e a parede. O critério 

Q relaciona o campo vortical, Ωij, e o tensor taxa de deformação, Sij, e é dado pela 

Eq. 2.2.  

 

      
(2.2) 

 

 Desta forma, para visualizar as estruturas coerentes, o critério Q deve ser 

positivo evidenciando as regiões onde termo rotação, Ωij, se sobrepõe ao termo 

deformação, Sij.  Segundo Chang e Tavoularis (2007), medições mostraram que as 

velocidades das flutuações das estruturas coerentes estavam fortemente 

correlacionadas dentro do sistema, implicando que as estruturas não são separadas 

Q = 1
2
Ωij

2
− Sij

2⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟
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aleatoriamente, mas que são conectadas umas com as outras formando uma rede 

de vórtices que contornam todos os tubos. 

 Chang e Tavoularis (2008) também analisaram numericamente os campos de 

temperatura e o escoamento turbulento em um canal retangular contendo um tubo 

interno, de diâmetro de 101 mm, com um fluxo de calor constante igual a 100 W/m2 

(Fig. 2.11). As relações do tamanho da fenda, δ/D, estudadas nesse trabalho foram 

iguais a 0,01, 0,03 e 0,10. O número de Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e 

na velocidade bulk, foi igual a 108000. Foi aplicado uma condição de contorno 

periódica de velocidade e pressão nos planos de entrada e saída do fluido. Uma 

condição de contorno periódica da temperatura também foi utilizada, garantindo o 

completo desenvolvimento do campo de flutuação da temperatura. 

 

	

 

Figura 2.11 – Esboço do modelo físico utilizado por Chang e Tavoularis (2008). 

 

 Utilizando o software FLUENT com o modelo RSM, os autores observaram a 

formação de estruturas coerentes nos canais com δ/D iguais a 0,03 e 0,10, porém 

houve uma diminuição das frequências dessas estruturas com o aumento do 

espaçamento da fenda. Já na relação δ/D = 0,01, as estruturas cessaram, o que foi 

explicado pelas ações viscosas dominantes na região da fenda. Além disso foi 

realizado um estudo no processo de transferência de calor nestes canais, no qual o 

aumento da relação δ/D também ocasionou um aumento dos números de Nusselt 

médio, sendo estes, respectivamente, iguais a 166, 185 e 191. Desta forma houve 
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uma melhoria no processo de transferência de calor com o aumento do tamanho da 

fenda. 

 Home et al. (2009) analisaram o escoamento em dois canais quadrados 

conectados por uma fenda (Fig. 2.12). O comprimento do canal foi de 730 mm e o 

número de Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e na velocidade bulk, foi igual 

a 220000. Também foi aplicado uma condição de contorno periódica na direção 

axial.  Utilizando o software ANSYS CFX 11, aplicou-se o método URANS em 

conjunto com o modelo de turbulência Spalart-Allmaras. Os resultados obtidos 

mostraram estar de acordo com os dados experimentais obtidos por Meyer e Rehme 

(1994), validando a simulação.  

 

 
 

Figura 2.12 – Seção transversal do canal utilizado por Home et al. (2009). 

 

 No geral, os autores concluíram que o modelo Spalart-Allmaras teve sucesso 

na simulação dos fenômenos de pulsação do escoamento em canais compostos. 

Porém, um problema fundamental desse modelo de turbulência é a reprodução da 

anisotropia do campo de escoamento. Por ser isotrópico por natureza, este modelo 

não será capaz de prever a anisotropia associada com as tensões de Reynolds e, 

desta forma, escoamentos secundários não serão previstos de forma acurada. No 

entanto, em recentes pesquisas, verificou-se que os escoamentos secundários em 

canais compostos possuem magnitudes bem pequenas, não contribuindo 

significativamente no processo de mistura. 
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 Ikeno e Kajishima analisaram um escoamento sobre um tubo inserido em um 

canal quadrado (Fig. 2.13) em três relações P/D diferentes. Os números de 

Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e na velocidade bulk, foram iguais a 9130, 

6200 e 3520, respectivamente para as relações P/D = 0,7, 0,8 e 0,9. Nesse trabalho 

também foi aplicado uma condição de contorno periódica. 

 

	

 

Figura 2.13 – Domínio computacional (IKENO; KAJISHIMA, 2010). 

  

 Utilizando Large Eddy Simulation (LES), os autores verificaram que quanto 

mais estreito a fenda (menor relação P/D), maiores foram as forças de cisalhamento 

do escoamento nesta região e concluíram que as pulsações do escoamento são 

fruto da energia turbulenta transferida do escoamento do canal principal para direção 

tangencial da parede. 

 Impactos causados pelo refinamento da malha de um feixe de tubos (Fig. 

2.14) foram analisados por Tóth e Aszódi (2010). O comprimento total do canal foi 

de 6 mm com tubos de 9,1 mm de diâmetro e 12,3 mm de distância entre seus 

centros (P/D = 1,35). Foi aplicado uma condição de contorno periódica na direção 

axial e número de Reynolds de 59880. 
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Figura 2.14 – Seção transversal das malhas analisadas por Tóth e Aszódi (2010), 
onde M1 possui maior refinamento e M6 o mais grosseiro. 

	

 Os autores, usando o software ANSYS CFX 11 com o modelo de turbulência 

BSL Reynolds Stress Model, avaliaram seis tipo de refinamento, variando desde 396 

até 19.911 elementos. Aplicando as mesmas condições de contorno para todos, foi 

verificado que um refinamento de malha adequado é de extrema importância para 

prever as quantidades de turbulência nos subcanais. As malhas com 396, 1.185 e 

2.802 elementos, devido ao grande espaço entre linhas, não foi possível observar as 

pulsações do escoamento. Já as outras com maiores resoluções calcularam de 

forma apropriada o escoamento, porém é necessário ter atenção no tamanho da 

primeira célula na parede para obter resultados satisfatórios. 

 Liu e Ishiwatari (2011) analisaram a mistura turbulenta em um domínio 

composto por dois canais circulares, com diâmetro interno Dff = 16 mm, conectados 

por uma fenda, com largura Sff = 1,0 mm ou 1,9 mm (Fig. 2.15a). O comprimento do 

canal foi de 5 m e o número de Reynolds variou entre 5800 e 66400. As simulações 

foram realizadas no software OpenFOAM-1.6.x com o modelo de turbulência RSM. 

Primeiro, o modelo utilizado foi validado através de dados experimentais de Guellouz 

e Tavoularis (2000a) utilizando a domínio físico da Fig. 2.15b. Em seguida foi 

aplicado o mesmo modelo no caso em estudo. Devido ao surgimento das estruturas 

coerentes, a taxa de mistura turbulenta foi melhorada drasticamente. 
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Figura 2.15 – Seções transversais dos canais utilizados por Liu e Ishiwatari (2011): 

(a) Geometria estudado pelos autores; (b) Geometria utilizado para validar os dados 

do modelo da simulação. 

 

 Hong et al. (2011) investigaram a transferência de calor em canal retangular 

dividido no meio por uma fina placa com uma fenda, esta variando entre 5 e 15 mm, 

como mostra a Fig. 2.16. O comprimento do canal foi de 50Dh e foi imposto um fluxo 

de calor uniforme sobre as paredes do canal de 2000 W/m2. O número de Reynolds, 

baseado no diâmetro hidráulico e na velocidade bulk, foi igual a 200000. 

 

 
 

Figura 2.16 – Esquema do domínio computacional utilizado por Hong et al. (2011).  
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 Este trabalho realizou uma análise numericamente, no ANSYS CFX 11, 

utilizando LES e verificou que a estrutura coerente, com origem na fenda, gerou uma 

mistura nas camadas do fluido, uniformizando a temperatura do fluido, o que 

melhorou a troca de calor. Foi observado que uma diminuição do tamanho da fenda 

aumentou as amplitudes das pulsações. Porém foi o aumento da fenda que gerou 

melhores coeficientes de troca de calor, porque o fluxo passante na região da fenda 

é maior quando está nesta configuração. Foi mostrado também que os canais com 

fenda apresentam cerca de 20% a mais de perda de carga se comparado com os 

canais comuns. Notou-se que quanto maior a fenda, menor foi a perda de carga e 

maior foi a transferência de calor, podendo ser utilizado esses dois fatores para 

projetar geometrias otimizadas. 

 Chang e Tavoularis (2012) compararam cinco modelos de turbulência através 

de simulações numéricas no software comercial FLUENT. O domínio consistia em 

um canal retangular com um tubo interno de D = 101 mm (Fig. 2.17). A distância do 

tubo para parede inferior do canal retangular foi de 0,10D e o comprimento total do 

canal foi 108D. O número de Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e na 

velocidade bulk, foi igual a 108000. 

 

 
 

Figura 2.17 – Esquema da seção transversal do canal utilizado por Chang e 
Tavoularis (2012). 

 

 Neste trabalho, os modelos analisados foram: RSM-ε, RSM-ω, SAS (Scale 

Adaptive Simulation), IDDES (Improved Delayed Detached Eddy Simulation) e LES. 
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Todas as previsões da distribuição de fluxo e as características das pulsações do 

escoamento foram relativamente realistas. O LES foi o modelo que apresentou os 

resultados mais precisos na detecção das estruturas coerentes, porém, devido aos 

elevados requerimentos computacionais, este modelo ainda não é viável para uso 

industrial. Os modelos RSM também apresentaram boa concordância com os 

resultados experimentais, porém também de uma alta capacidade computacional. Já 

o SAS e o IDDES previram uma distância mais curta em relação a entrada para o 

surgimento das estruturas coerentes, o que seria uma vantagem para análises de 

canais compostos curtos. 

 Souza et al. (2014) analisaram a influência de uma fenda estreita na formação 

de estruturas coerentes e no coeficiente de troca de calor convectivo através da 

simulação numérica no software ANSYS CFX 13 com o modelo de turbulência SAS. 

A geometria consistia de um tubo cilíndrico aquecido de diâmetro D = 101 mm, 

localizado a 10 mm da parede inferior de um canal retangular (Fig. 2.18). O canal 

possuía um comprimento de 80D para garantir um completo desenvolvimento do 

escoamento. Também foi imposto um fluxo de calor uniforme sobre a superfície do 

tubo de 2000 W/m2 e o número de Reynolds, baseado no diâmetro hidráulico e na 

velocidade bulk, foi igual a 108000. 

 

	

 

Figura 2.18 – Seção transversal do modelo físico utilizado por Souza et al., 2014.  

 



	

	
	

	

20	

 Os autores verificaram que o surgimento das estruturas coerentes, em torno 

de 20D do comprimento do canal em relação a região de entrada, modificaram 

significativamente os campos de temperatura, como pode ser visto na Fig. 2.19a. Foi 

também observado uma melhora do processo de transferência de calor com o 

aparecimento dessas estruturas, devido ao aumento do coeficiente convectivo (Fig. 

2.19b). 

 

	
 

Figura 2.19 – (a) Campos de temperatura ao longo do canal; (b) Variação do 

coeficiente de transferência de calor convectivo local ao longo do comprimento 

(Souza et al., 2014). 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Turbulência 

 

 A turbulência é um fenômeno físico de alta complexidade que desempenha 

uma enorme influência em escoamentos. Versteeg e Malalasekera (1995) definem a 

turbulência como um estado de movimento caótico e aleatório desenvolvido, no qual 

a velocidade e a pressão mudam continuamente no tempo.  

 Segundo Tenekes e Lumley (1972), em escoamentos que são originalmente 

laminares, a turbulência surge de instabilidades em elevados números de Reynolds. 

Em tubulações, o escoamento deixa de ser laminar, aparecendo perturbações para 

números de Reynolds (baseado na velocidade e diâmetro médios) na ordem de 

2300, e torna-se turbulento a um número de Reynolds superiores 2300. Pequenos 

distúrbios podem desencadear a transição do fluxo laminar para turbulento. Em 

contrapartida, a turbulência necessita de energia do seu ambiente para se manter. 

Uma fonte comum de energia para flutuações de velocidade turbulenta é o 

cisalhamento no escoamento médio. Geralmente os escoamentos turbulentos são 

escoamentos cisalhantes e se a turbulência chega em uma região do escoamento 

onde não há cisalhamento ou outro mecanismo de manutenção, ele decai: o número 

de Reynolds diminui e o fluxo tende a se tornar laminar novamente. 

 De acordo com Tenekes e Lumley (1972), a turbulência pode ser definida 

através de algumas características do escoamento em regime turbulento: 

a) Irregularidade: todo escoamento turbulento é irregular ou randômico, o 

que torna uma análise determinística impossível. Assim sua descrição é feita por 

metodologia estatística;  

b) Difusividade: aumenta as taxas de transferência de calor, massa e 

quantidade de movimento e causa também mistura nas camadas do fluido. 

c) Altos números de Reynolds: a turbulência sempre acontece para altos 

números de Reynolds, que, geralmente, origina-se de instabilidades do escoamento 

laminar quando o número de Reynolds aumenta; 

d) Tridimensionalidade da Vorticidade: a turbulência é rotacional e 

tridimensional, com flutuações tridimensionais da vorticidade. 
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e) Dissipação: escoamentos turbulentos são sempre dissipativos e o 

mecanismo da turbulência necessita de uma fonte de energia continua para suprir as 

perdas viscosas. Não havendo esse fornecimento de energia ao escoamento, a 

turbulência decai rapidamente. 

f) Meio Contínuo: a menor escala de turbulência é maior que a escala 

molecular. 

g) “Escoamento turbulentos”: a turbulência não é uma característica do 

fluido, mas do escoamento. 

 Segundo Möller e Silvestrini (2004), nas últimas décadas, a introdução das 

estruturas coerentes, por Brown e Roshko (1971) e Hussain (1983), trouxe uma 

nova visão no estudo da turbulência. A principal ideia que se tinha era de um 

movimento vortical, predominantemente de pequenas escalas, em total caos 

(referente ao item “a” da definição anterior). A primeira revolução foi a da existência 

de estruturas quase-determinísticas, distribuídas aleatoriamente no espaço e no 

tempo, responsáveis pelo transporte turbulento e geração de ruído. Além disso, 

determinou-se que o transporte e a difusão turbulentos são guiados mais por 

indução que por gradientes (Hussain, 1986). Esta característica quase determinística 

permite representar o escoamento turbulento como uma superposição de ondas, o 

que pode facilitar a representação matemática do fenômeno. 

 Hussain (1986) também definiu uma estrutura coerente como sendo uma 

massa de fluido turbulento com grande escala, com vorticidade correlata e em fase, 

sobre a região do fluido. A escala de uma estrutura coerente será proporcional à 

menor dimensão do canal. A extensão do escoamento sobre a qual as flutuações da 

velocidade se correlacionam demonstram a extensão da estrutura. 

 De acordo com Möller e Silvestrini (2004), a turbulência é uma superposição 

de movimento coerentes e incoerentes (aleatórios), estes últimos se estendem além 

das fronteiras da estrutura coerente. O tamanho dessas estruturas é semelhante ao 

comprimento da camada de cisalhamento, sendo, portanto, responsável pelo 

transporte, nas grandes escalas, de massa, calor e quantidade de movimento, sem 

ser necessariamente altamente energética. Desta forma as estruturas coerentes se 

caracterizam mais por sua organização do que pela quantidade de energia cinética 

que contém, pois se originam de uma instabilidade, como a de Kelvin-Helmholtz, no 

escoamento viscoso rotativo, dependendo, também das condições iniciais. 
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3.2 Equações Governantes 

 
 O campo de escoamento pode ser caracterizado pelas equações diferenciais 

de transporte como conservação da massa, quantidade de movimento e da energia. 

 

3.2.1 Conservação da Massa 

 

 Para fluidos incompressíveis de massa específica constante, a equação da 

Conservação da Massa, em notação indicial, é descrito pela Eq. 3.1 (Fox et al., 

2010). 

 

 
                    (3.1) 

 

 Onde ui é a componente da velocidade nas direções ortogonais e xj é 

coordenada espacial.  

 A característica randômica dos escoamentos turbulentos possibilita que uma 

variável escalar ou vetorial genérica (𝜙), em uma larga escala de tempo, possa ser 

representada através da soma de duas parcelas, uma representativa do escoamento 

médio no tempo (𝜙) e outra representativa das flutuações devido a turbulência (𝜙’). 

Essa representação é conhecida como a decomposição de Reynolds, dada pela Eq. 

3.2 (Wilcox, 1993).  

 

                (3.2) 

 

 A operação de média temporal ou média de Reynolds é representada por: 

 

       (3.3) 
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E pela própria definição da decomposição de Reynolds anteriormente 

descrita, pode-se afirmar que a média das flutuações é nula, logo: 

 

       (3.4) 

 

 Aplicando a hipótese de Reynolds para a variável velocidade ui, a Eq. 3.1 

pode ser reescrita da seguinte forma. 

 

      (3.5) 

 

 Aplicando o operador média temporal na Eq. 3.5, obtém-se: 

 

      (3.6) 

 

3.2.2 Quantidade de Movimento 

 

 A equação da Quantidade de Movimento, também conhecidas como equação 

de Navier Stokes, é dadas por (Fox et al., 2010): 

 

   (3.7) 

 

 A variável ρ é a massa específica do fluido, t é o tempo, p é a pressão, µ é a 

viscosidade dinâmica e SM é a fonte de quantidade de movimento. Substituindo a 

decomposição de Reynolds (Eq. 3.2) para velocidade e pressão na Eq. 3.7, tem-se 
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  A equação da Quantidade de Movimento Média (Eq. 3.8) difere da equação 

da Quantidade de Movimento instantânea (Eq. 3.7) apenas pelos termos médios e 

pelo tensor , chamado de tensor das tensões de Reynolds. Segundo Möller e 

Silvestrini (2004), as tensões de Reynolds representam a recíproca dos fluxos de 

quantidade de movimento devido à presença das componentes flutuantes e não as 

tensões propriamente ditas. Por esse motivo, são também chamadas de tensões 

aparentes. De acordo com Wilcox (1993), através da hipótese de Boussinesq, o 

tensor das tensões de Reynolds pode ser representado em função da viscosidade 

turbulenta e é dada por: 

 

                       (3.9) 

 

 Na equação acima, µt é a viscosidade turbulenta, δij é o operador delta de 

Kronecker (cujo valor é 1, se i = j e 0, se i ≠ j) e k representa a energia cinética 

turbulenta, que é dada por: 

 

             (3.10) 

 

 A presença do termo que contém o delta de Kronecker na equação é 

necessária para a correta consideração das tensões normais que compõem a 

diagonal principal do tensor das tensões de Reynolds, quando então i = j.  

 Segundo Saltara e Pedrão (2012), a hipótese de Boussinesq tornou-se a base 

para modelos baseados na viscosidade turbulenta. Do ponto de vista computacional, 

a aplicação dessa hipótese se resume principalmente em modificar o cálculo do 

termo transporte difusivo e a maior difusão relacionada com a viscosidade 

turbulenta, em geral, tem um efeito benéfico na estabilidade dos métodos numéricos 

utilizados para resolver as equações do escoamento. Porém a hipótese de 

Boussinesq tem um ponto fraco importante: a viscosidade turbulenta é tratada como 

isotrópica, ou seja, é a mesma para todos os componentes do tensor das tensões de 

Reynolds, que em inúmeros escoamentos não ocorre. 
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3.2.3 Equação da Energia 
 

 Segundo Bejan (1984), a equação da energia determina que a taxa de 

energia acumulada no interior de um volume de controle é igual a soma da 

transferência líquida da energia pelo escoamento do fluido, da transferência de calor 

líquida por condução e da taxa de geração interna de calor, menos a transferência 

de trabalho líquido do volume de controle para seu ambiente. A equação da energia, 

associado ao escoamento turbulento, é dada pela Eq. 3.11 (ANSYS Inc, 2013). 

 

        (3.11) 

 

 Nessa equação, a variável λ é a condutividade térmica, T é a temperatura, Prt 

representa o número de Prandtl Turbulento, hT é a entalpia, 𝜏#$ é o tensor de tensão 

molecular com as componentes normais e cisalhantes, SE representa a fonte de 

energia e htot, que é a entalpia total específica, pode ser representada pela Eq. 3.12. 

 

             (3.12) 

 

3.3 Modelagem da Turbulência 

 

 Segundo Wilcox (1993), com a evolução computacional, os modelos de 

turbulência baseados na equação para a energia cinética turbulenta tornaram-se o 

pilar da modelagem da turbulência. Os modelos de duas equações de transporte, 

que são baseados na viscosidade turbulenta da hipótese de Boussinesq (Eq. 3.9), 

serviram de base para grande parte da pesquisa do modelo de turbulência durante 

as últimas décadas. Esses modelos fornecem equações não apenas para o cálculo 

da energia cinética turbulenta, mas também para a escala de comprimento 

turbulento ou equivalente. Consequentemente, os modelos de duas equações são 

considerados completos, já que podem ser usados para prever propriedades de um 

dado escoamento turbulento sem conhecimento prévio da estrutura turbulenta. 
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3.3.1 Modelo k-ε padrão 

 

 De acordo com Pope (2000), o k-ε é o modelo de turbulência de duas 

equações mais utilizado e está incorporado na maioria dos códigos CFD comerciais. 

Como é o caso de todos os modelos de turbulência, tanto os conceitos e os detalhes 

evoluíram ao longo do tempo, mas Jones e Launder (1972) são apropriadamente 

creditados com o desenvolvimento do modelo k-ε padrão, com Launder e Sharma 

(1974) fornecendo valores melhorados das constantes do modelo. 

 O modelo k-ε resolve duas equações de transporte, uma para a energia 

cinética turbulenta k e outra para a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta 

ε, dadas pelas Eq. 3.13 e 3.14, respectivamente. 

 

                    (3.13) 

 

          (3.14) 

 

 Onde Cε1, Cε2, σk e σε são constantes e Pk é a produção de energia cinética 

da turbulência, representada pela Eq. 3.15. 

 

             (3.15) 

 

 O termo S é a soma do tensor de taxa de deformação, dado por: 

 

             (3.16) 
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             (3.17) 

 

 O modelo k-ε assume que a viscosidade turbulenta é uma relação entre a 

energia cinética turbulenta e a dissipação, dada pela Eq. 3.18. 

 

              (3.18) 

 

 A variável Cµ é uma outra constante específica. Os valores padrão de todas 

as constantes do modelo, calibradas através de resultados experimentais, são: 

 

           (3.19) 

 

 Este modelo tem dado bons resultados para uma vasta gama de 

escoamentos simples. No entanto, devido à sua ampla utilização, as suas 

deficiências são bem conhecidas. As mais evidente delas são que o modelo  k-ε 

padrão é impreciso nas proximidades de gradientes de pressão adversos (Wilcox, 

1993) e o mal funcionamento na região da subcamada viscosa (Saltara e Pedrão, 

2012). 

 

3.3.2 Modelo k-ω padrão 

 

 Pope (2000) afirma que o segundo modelo de duas equações de transporte 

mais utilizado é o modelo  k-ω, que vem sendo desenvolvido por Wilcox e outros 

autores por mais de 20 anos. O mais popular entre eles é o de Wilcox (1988), que é 

referido como o modelo k-ω padrão. 

 Segundo Wilcox (1993), neste modelo de turbulência, a frequência de 

turbulência ω, que relaciona k e ε, é dada pela Eq. 3.20. 
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             (3.20) 

 

 E as equações para a energia cinética k e para a frequência de turbulência ω 

são dadas, respectivamente, pelas Eq. 3.21 e 3.22. 

 

          (3.21) 

 

          (3.22) 

 

 Onde β’, β, α, σ’ e σ são constantes. 

 O modelo k-ω assume que a viscosidade turbulenta está relacionada à 

energia cinética de turbulência e à taxa da dissipação específica, dada por: 

 

              (3.23) 

 

 Os valores das constantes deste modelo, calibradas através de resultados 

experimentais, são: 

 

          (3.24) 

  

 Segundo Saltara e Pedrão (2012), o modelo k-ω resolve a subcamada 
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escolha mais adequada quando se deseja uma solução maior junto à parede. Além 
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demonstrar uma forte dependência dos valores da condição de contorno usados 

para ω na corrente livre, inclusive demonstrando dificuldades de convergência. 

 

3.3.3 Modelo k-ω SST (Shear Stress Transport) 

 

 Desenvolvido por Menter (1994), o modelo k-ω SST unifica dois modelos 

amplamente difundidos e robustos, os modelos k-ε e k-ω, para suprir as limitações 

de cada um em função da região de escoamento onde são aplicados. Este modelo, 

na região da camada limite, funciona com um modelo k-ω padrão, podendo ser 

utilizada dentro da subcamada viscosa de maneira altamente estável e se 

comportando adequadamente em condições de gradiente adverso de pressão. Já 

nas regiões externa à camada limite, o modelo se comporta como um modelo k-ε, 
não sendo sensível às condições de contorno da corrente livre. 

  Neste modelo de turbulência, a equação de transporte de k é dada por: 

 

 
 
                (3.25) 

 

 Enquanto que a equação de ω é dada por uma combinação entre as 

equações de transporte de ε e ω dos modelos k-ε e k-ω, respectivamente. 

 

          (3.26)

  

 A função de mistura F1 é dada por: 

 

             (3.27) 
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 A variável arg1 é descrito pela Eq. 3.28. 

 

           (3.28) 

 

 Onde y é a distância em relação a parede,  é a viscosidade cinemática e 

CDkω é dada pela Eq. 3.29. 

 

                    (3.29) 

  

 Quando , , resultando na equação do modelo k-ω padrão. 

Quando ,  e obtemos uma equação com comportamento similar ao do 

modelo k-ε padrão, combinando as vantagens dos dois modelos de turbulência. 

 Algumas constantes desse modelo de turbulência são: 

 

            (3.30) 

 

 Outras constantes desse modelo (Φ3) são uma combinação linear entre as 

constantes dos modelos k-ω (Φ1)  e k-ε (Φ2), dada pela Eq. 3.31. 

 

            (3.31) 

 

 As variáveis Φ1 e Φ2 assumem os valores dados pelas Eq. 3.32. 

 

          (3.32) 
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 O modelo k-ω SST assume que a viscosidade turbulenta é dada pela Eq. 

3.33. 

 

 
            (3.33) 

 

Onde Ω é o valor absoluto da vorticidade. E a função de mistura F2 é dada 

por: 

 

             (3.34) 

 

            (3.35) 

 

F2 é uma função que varia entre 0 e 1, sendo igual a 1 para escoamentos na 

camada limite e 0 para camadas de cisalhamento livre. 

 

3.3.4 Modelo SAS-SST (Scale-Adaptative Simulation) 

 

 De acordo com Menter (2012), embora a grande maioria das simulações de 

CFD são baseadas em modelos de turbulência RANS, está ficando cada vez mais 

claro que certas classes de escoamentos obtêm melhores resultados através de 

modelos em que toda ou parte do espectro de turbulência é resolvida em, pelo 

menos, uma porção do domínio numérico. 

 Menter (2012) ainda afirma que para os fluxos de cisalhamento livre, é 

tipicamente mais fácil resolver as maiores escalas de turbulência, já que são da 

ordem da espessura da camada de cisalhamento. Em contraste, nas regiões da 

camada limite próximas às paredes, a escala de comprimento de turbulência torna-

se muito pequena em relação à espessura da camada limite. Neste caso, o método 

LES poderia ser aplicado, porém elevados requerimentos computacionais ainda o 

µt =
ρ a1k
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tornam inviável para uso industrial. Por esta razão, modelos híbridos estão sendo 

desenvolvidos, onde os grandes vórtices afastados das paredes são resolvidos, 

enquanto que as camadas limite são cobertas por um modelo RANS. Um exemplo 

desse modelo híbrido é o SAS. 

 Segundo Menter e Egorov (2005), o conceito SAS é baseado na introdução 

da escala de comprimento de von Karman (LvK) na equação da escala de 

turbulência. As informações fornecidas pela escala de comprimento de von Karman 

permitem que os modelos SAS se adaptem dinamicamente a estruturas resolvidas 

em uma simulação URANS, o que resulta em um comportamento similar ao LES em 

regiões instáveis do campo de fluxo. Ao mesmo tempo, o modelo fornece recursos 

RANS em regiões de fluxo estáveis. 

 Menter e Egorov (2010) explicaram a introdução de LvK através de vórtices em 

campos de escoamentos com uma distribuição uniforme e não-uniforme do tensor 

taxa de deformação S, como mostra a Fig. 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1 – Vórtices sob uma taxa de deformação (a) uniforme e (b) não-uniforme 
(Menter e Egorov, 2010). 

  

 Dado um campo de escoamento com distribuição uniforme de S (Fig. 3.1a), as 

frequências de rotação de todos os vórtices serão as mesmas independentemente 

da sua localização. Assim, dois vórtices pequenos podem ser unidos formando uma 

estrutura maior com a mesma frequência. Isto corresponde a situação real em fluxos 
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de cisalhamento constantes, onde a frequência de rotação da turbulência é 

proporcional à taxa de deformação, enquanto a escala de comprimento cresce até o 

infinito. 

 No caso de uma distribuição não uniforme de S (Fig. 3.1b), tem-se uma 

distribuição de vórtices com frequências diferentes, não sendo possível unir dois 

vórtices nessa situação. Isto resulta num tamanho de vórtice finito dependente da 

taxa de deformação local e da sua variação espacial. Esta variação espacial é dada 

por LvK. Esta é a razão física pela qual a escala de comprimento de von Karman 

deve aparecer na equação da escala de comprimento de uma formulação do modelo 

RANS e é dada pela Eq. 3.36. 

 

                        (3.36) 

 

 O numerador e o denominador da divisão são dados por: 

 

             (3.37) 

 

             (3.38) 

 

 Segundo Egorov e Menter (2008), qualquer modelo de turbulência RANS 

pode ser adaptado para a simulação SAS. As equações governantes do modelo 

SAS-SST diferem daquelas do modelo k-ω SST (Eq. 3.25 e 3.26) pela adição do 

termo fonte QSAS no lado direito da equação de transporte da frequência turbulenta 

ω. Esse termo é dado pela Eq. 3.39. 

 

       (3.39) 
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 Completando os detalhes do modelo temos: 

 

           (3.40) 

 

 A introdução das escalas de comprimento de von Karman (LvK) por meio do 

segundo gradiente de velocidade, permite que o modelo ajuste sua escala de 

comprimento para aquelas estruturas já resolvidas no escoamento, proporcionando 

resultados mais precisos. Esta funcionalidade não está presente nos modelos RANS 

padrão (Menter, 2012). 

 

3.4 Atrito no Escoamento em Canais 

 

 De acordo com Shames (1973), em escoamentos viscosos, o atrito é um dos 

responsáveis por causar a queda de pressão do fluido ao longo do escoamento, em 

um canal. Este contato do fluido com as paredes do canal gera diminuições da 

energia mecânica, que é convertida em aumento energia interna no fluido e em 

transferência de calor do fluido para os seus arredores. 

 Segundo Fox et al. (2010), através da análise dimensional e semelhança para 

a queda de pressão (Δp), em um escoamento completamente desenvolvido através 

de um tubo horizontal de área constante, obtém-se a relação funcional entre os 

grupos adimensionais, dada pela Eq. 3.41. 

 

Δp
ρVb

2
= φ Re,

Lc
D
, e
D
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⎟              (3.41) 

 

 Onde Lc é o comprimento do canal, D é diâmetro do tubo, e é a rugosidade do 

tubo e Vb é a velocidade bulk. Em diversos problemas onde há escoamento de 

fluidos, em vez de determinar a velocidade exata em diferentes locais na seção 

transversal do escoamento, é aceitável permitir que uma única velocidade média 

η2 = 3,51; σΦ
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3
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sobre a área da seção represente a velocidade de todo o fluido naquele ponto do 

canal, sendo esta determinada pela velocidade bulk, que é dada pela Eq. 3.42. 

 

             (3.42) 

 

 Através de dados experimentais, observou-se que a diminuição da pressão 

(∆p) é diretamente proporcional a Lc e inversamente proporcional a D. Assim, da Eq. 

3.41, temos: 

 

Δp
ρVb

2
=
Lc
D
φ1 Re,

e
D
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 Como a função ϕ1 ainda é indeterminada, é permitido introduzir uma 

constante ao lado esquerdo da Eq. 3.43. Inserindo o número ½ no denominador, 

torna este lado da equação igual a razão entre a perda de carga e a energia cinética. 

Desta forma, temos: 
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D
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 A função ϕ2 é definida como fator de atrito de Darcy, f, dada pela Eq. 3.45. 

 

f = φ2 Re,
e
D
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 Substituindo a Eq. 3.45 na Eq.3.44, temos que expressão que é denominada 

de perda de carga, que fornece a energia convertida pelo atrito:  

 

             (3.46) 
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 Outra forma de se obter a perda de pressão é a partir de um balanço de 

forças em um canal, esquematicamente mostrado na Fig. 3.2. 

 

 
 

Figura 3.2 –  Esquema para o balanço de forças em um canal para um escoamento 
completamente desenvolvido. 

 

 As variáveis p1 e p2 são as pressões, respectivamente, de entrada e saída, A1 

e A2 são as áreas transversais, τw é a tensão de cisalhamento atuando nas paredes 

e Pr é o perímetro. Desta forma temos o seguinte balanço de forças, dada pela Eq. 

3.47. 

 

             (3.47) 

 

 Considerando que o diâmetro do canal seja constante, obtemos: 

 

	 (3.48) 

  

 Igualando as Eq. 3.46 e 3.48, pode-se calcular a tensão de cisalhamento na 

parede em função do fator de atrito de Darcy: 

 

             (3.49) 

p1A1 = p2A2 +τwPrLc
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 Çengel e Cimbala (2006) também afirmam que τw também pode ser calculado 

a partir do coeficiente de atrito superficial (Cf), também conhecido como fator de 

atrito de Fanning, através da Eq. 3.50. 

 

             (3.50) 

 

 A relação entre o fator de atrito f e o coeficiente de atrito Cf é dada por f = 4 Cf. 

 

3.5 Convecção Forçada em Canais  

 

 Çengel e Ghajar (2015) definiram a convecção como um mecanismo de 

transferência de calor através do movimento de um fluido. Ela pode ser classificada 

como convecção natural ou forçada. No primeiro, qualquer movimento no fluido é 

causado por meios naturais, como o efeito empuxo (buoyancy). Já na forçada, o 

fluido escoa por meios externos, como bombas e ventiladores. A convecção também 

poder ser classificada como interna ou externa, dependendo se o fluido escoa sobre 

uma superfície ou dentro de um canal. Desta forma pode-se dizer que a 

transferência de calor em canais compostos é a convecção forçada interna. 

 Segundo Incropera et al. (2008), o fenômeno da convecção é bastante 

complexo. Além da transferência de energia através movimento aleatório das 

moléculas (difusão), existe também trocas de energia pelo movimento global do 

fluido, efeitos advectivos. Esse último é caracterizado por uma quantidade de 

moléculas que se movimentam como um agregado e, diante de um gradiente de 

temperatura, esse movimento colabora na troca de energia. Como as próprias 

moléculas do agregado mantém seus movimentos de difusão, a transferência de 

calor por convecção é a soma da transferência causado pelo movimento aleatório 

das moléculas com o transporte de energia devido ao movimento global do fluido. 

 De acordo com Çengel e Ghajar (2015), experimentos mostraram que a 

convecção depende de diversas propriedades do fluido, como a viscosidade, 

condutividade térmica, densidade e calor específico, assim como a velocidade em 

τw =C f

ρ Vb
2
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que esse fluido escoa. Além disso, tanto a geometria como a rugosidade da 

superfície influenciam neste mecanismo. Apesar da complexidade, o fluxo de 

transferência de calor convectiva (𝑞&'()) é expressa pela Lei do Resfriamento de 

Newton, dada pela Eq. 3.51. 

 

 (3.51) 

 

A variável TS é a temperatura da superfície, T∞ é a temperatura do fluido não 

perturbado e h é o coeficiente de transferência de calor convectivo, que pode ser 

definido como a taxa de troca de calor entre uma superfície sólida e um fluido por 

unidade de área e por diferença de temperatura. 

 Durante o estudo da convecção surge uma relação adimensional importante 

que governa o fenômeno, que é o Número de Nusselt (Nu), expresso pela Eq. 3.52, 

que relaciona as trocas de energia por convecção e condução (𝑞&'(*). Este número 

é conhecido por ser o coeficiente de transferência de calor por convecção 

adimensional (Çengel e Ghajar, 2015). 

 

	

 (3.52)	

 

 Onde h é o coeficiente convectivo, o Lca é comprimento característico e kT é o 

coeficiente de difusão térmica do fluido. O Número de Nusselt mostra o quanto a 

troca de calor é melhorada por convecção em uma camada do fluido em relação à 

difusão nesta mesma camada. Quanto maior for o valor deste número, mais eficaz 

será a convecção. 

 Segundo Incropera et al. (2008), existem diversas formas de se intensificar a 

transferência de calor nos escoamentos internos através do aumento coeficiente 

convectivo. Por exemplo, o h pode ser elevado por meio da intensificação da 

turbulência, ou por uma indução de um movimento rotacional do fluido, ou até 

mesmo a introdução de algum componente que aumente a velocidade do 

!qconv = h TS −T∞( )

Nu =
!qconv
!qcond

=
hΔT

kT ΔT Lca

=
hLca
kT
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escoamento, particularmente próximo a parede em questão. Porém, ao avaliar 

qualquer esquema para a intensificação de taxa de transferência de calor, deve-se 

estar atento ao correspondente aumento da perda de carga e, consequentemente, à 

maior demanda de potência nos sopradores ou bombas. 

 

3.6 Fator de Desempenho Térmico 

 

 É de grande importância determinar a melhor geometria de superfície de 

transferência de calor para condições de processos específicas. De acordo com 

Klemes et al. (2015), todos os métodos propostos para a determinação do Fator de 

Desempenho Térmico para superfícies de transferência de calor definem um 

trocador de calor de referência, geralmente utilize-se um trocador com superfícies 

lisas, em comparação com o mesmo trocador que sofreu modificações em sua 

superfície de transferência de calor. A ideia principal é comparar um dos três 

critérios de avaliação com base na relação entre as áreas de superfície de 

transferência de calor rF, as potências de bombeamento rP e as potências de 

aquecimento rQ, quando dois desses critérios são iguais para ambos os trocadores 

que estão sendo analisados. 

 Considerando que o fluido escoa em n tubos com uma vazão volumétrica ∀ , 

a potência de bombeamento PB pode ser expressa pela Eq. 3.53, onde a perda de 

carga Δp é dada pela Eq. 3.46. 

 

 PB =∀ΔP = n u
πD2
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 Para o mesmo fluido de trabalho, a relação entre as potências de 

bombeamento do trocador de calor com tubos de mesmo diâmetro modificados e o 

trocador de referência (indicado pelo índice 1) é: 
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      (3.54) 

 

 A relação entre as áreas de superfície de transferência de calor é: 

 

              (3.55) 

 

 E a relação entre as potências de aquecimento é dada por: 

 

              (3.56) 

 

  Para dois escoamentos similares que empregam uma mesma potência de 

bombeamento e de área de transferência de calor, assume-se que rP = 1 e rF = 1. 

Desta forma, a partir da Eq. 3.54, temos:  

 

f (Re) ⋅Re3 = f1(Re1) ⋅Re1
3             (3.57) 

 

 O Número de Nusselt em escoamentos turbulentos internos a tubos, segundo 

Bejan (1984) e Incropera (2008), é função dos números de Reynolds e Prandtl,, 

como mostra a Eq. 3.58. 

 

Nu =
hLca
kT

=C1 Re
x1Pr x2                                         (3.58) 

 

 Porém, quando se faz um estudo comparativo entre dispositivos de troca de 

calor sem alterar o fluido, Pr é constante e Nu é função apenas de Reynolds:  

rF =
n Lc( )
n1Lc1( )

rQ =
n Lc( )Nu
n1Lc1( )Nu1
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Nu =
hLca
kT

=C2 Re
x1                       (3.59) 

 

 O fator de atrito para região de tubo hidraulicamente liso é função apenas de 

Reynolds: 

 

f =C3 Re
x3

  

 (3.60) 

 

 Assim, quando as correlações para Nu e f são estabelecidas como função do 

número de Reynolds, para uma mesma potência de bombeamento e de área de 

transferência de calor, as potências de aquecimento dos trocadores de calor podem 

ser comparadas pela relação ηQ: 

 

ηQ =
rQ
rQ1

=
n Lc( )Nu
n1Lc1( )Nu1

=
Nu(Re)
Nu1(Re1)

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟=η                      (3.61) 

 

 Esta relação também é chamada de Fator de Desempenho Térmico (η). A 

aplicação deste critério é complicada, uma vez que requer o cálculo dos números de 

Nusselt para diferentes números de Reynolds. 

 Embora os expoentes das correlações para o fator de atrito e para o número 

de Nusselt nos escoamentos turbulentos possam ser diferentes para grandes 

intervalos do número de Reynolds, pode-se assumir que os expoentes sejam 

constantes para os números de Reynolds do trocador de calor de referência (Re1) e 

do trocador em comparação (Re). Assumindo que esses expoentes são a em 

correlação para o número de Nusselt e b na correlação para o fator de atrito, para o 

mesmo fluido de trabalho, o fator de atrito no trocador de calor é dado por: 

 

              (3.62) 

 

 No trocador com o qual a comparação é feita: 

f (Re) = B ⋅Reb
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              (3.63) 

 

 A relação entre os coeficientes nestas equações é igual a razão dos fatores 

de atrito calculados para os mesmos números de Reynolds dentro do mesmo 

intervalo entre Re e Re1. Levando-o igual a Re, temos: 

 

 B
B1
=

f (Re)
f1(Re1)

⎛

⎝
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⎞

⎠
⎟⎟               (3.64) 

 

 Segue que 

 

             (3.65) 

  

 A Eq. 3.57 pode ser reescrita como: 

 

             (3.66) 

 

 A razão dos números de Reynolds entre os trocadores comparados sob 

condições de bombeamento iguais é dado por: 

 

                       (3.67) 

 

 Seguindo o mesmo procedimento para a razão dos números de Nusselt, 

 

            (3.68) 
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 E substituindo a Eq. 3.67 na Eq. 3.68, temos: 

 

η =
Nu(Re)
Nu1(Re)
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                  (3.69) 

 

 Segundo Klemes et al. (2015), quando se utiliza um trocador de calor com 

superfície lisa como referência (indicado pelo índice S), pode-se assumir que a = 0,8 

na correlação para o número de Nusselt (mesmo valor utilizado na equação de 

Dittus-Boelter, Eq. 3.71) e b = – 0,25 na correlação para o fator de atrito (mesmo 

valor utilizado na correlação de Blasius, Eq. 3.72). O Fator de Desempenho Térmico 

pode ser calculado da seguinte forma: 

 

             (3.70) 

 

 De acordo com Incropera et al. (2008), a equação de Dittus-Boelter (Eq. 3.71) 

pode ser utilizada para calcular o número de Nusselt em escoamentos turbulentos 

plenamente desenvolvidos através de tubos lisos, onde n = 0,4 para aquecimento e 

n = 0,3 para resfriamento. 

 

Nu = 0,023Re0,8 Prn              (3.71) 

 

 Já a correlação de Blasius, segundo Fox et al. (2010), calcula o valor do fator 

de atrito para escoamentos turbulento em tubos lisos, válida para Re ≤ 105, como 

mostra a Eq. 3.72. 

 

f = 0,316Re−0,25              (3.72) 

 

 O valor do Fator de Desempenho Térmico η caracteriza o desempenho 

relativo do trocador de calor em relação aos três critérios citados. Atualmente, 
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diversos autores, como Hwang et al. (2010), Promvonge et al. (2012), Liu e Sakr 

(2013) e Mohammed et al. (2013), aproximaram o expoente da expressão para 1/3: 

 

                        (3.73) 

 

 Portanto, esta equação pode ser considerada apenas como uma aproximação 

que permite não apenas comparar o desempenho de diferentes superfícies, mas 

também estimar a influência de alguns parâmetros sobre o desempenho de 

transferência de calor. 
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4 MODELAGEM E METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo serão expostos os métodos utilizados para o desenvolvimento 

do trabalho. O modelo de turbulência empregado foi SAS-SST do pacote ANSYS 

CFX 13. O software ANSYS CFX utiliza o Método dos Volumes Fintos, onde o 

domínio é decomposto em pequenos volumes de controle através da geração da 

malha computacional. As equações governantes são aproximadas empregando o 

método dos volumes finitos para aproximar as equações governantes, obtendo um 

sistema algébrico de equações discretas. O sistema algébrico é então resolvido 

iterativamente para apresentar a solução do problema (ANSYS Inc, 2010). 

 As dimensões da seção transversal do modelo físico e as condições de 

contorno utilizadas neste trabalho foram baseadas no trabalho experimental de 

Guellouz e Tavoularis (2000a). A Fig. 4.1 mostra a seção transversal do canal e o 

esboço do túnel de vento empregados nesse estudo experimental.  

 

  
 

Figura 4.1 – (a) Seção transversal do canal e (b) configuração do túnel de vento 

utilizados nos estudos experimentais por Guellouz e Tavoularis (2000a). 

 

 Esta geometria é uma simplificação de um núcleo de um reator nuclear. O 

tubo interno possui um diâmetro D igual a 101 mm e o tamanho da fenda, definido 

pela relação W/D, variou entre 1,05 e 1,25. O comprimento total do canal foi de 54D, 

além disso, todas as superfícies em contato com o fluido eram hidraulicamente lisas. 

Ar a temperatura ambiente foi utilizado como fluido de trabalho. A velocidade “bulk” 

do fluido que escoa apenas na região externa ao tubo, proporcionada pelo ventilador 

na região de entrada do canal, foi de 10,1 m/s; o Número de Reynolds (Eq. 4.1), 
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baseado na velocidade “bulk” e no diâmetro hidráulico do canal (Eq. 4.2), Dh = 161 

mm, foi aproximadamente igual a 108.000. A saída do canal era uma região aberta 

ao ambiente externo. Nesse trabalho experimental não foi tratado o processo de 

transferência de calor. 

 

      (4.1) 

 

      (4.2) 

 

 Onde A é área da seção transversal e Prm é o perímetro molhado.  

 
 

4.1  Modelo físico e condições de contorno 

 
A Figura 4.2 mostra o domínio físico utilizado nas simulações numéricas. O 

duto interno possui um diâmetro D igual a 101 mm. O canal retangular externo tem 

largura igual a 3D e altura igual a 2D. O escoamento ocorre apenas na região 

externa ao duto interno. Um sistema de coordenadas cartesianas foi definido com 

sua origem no centro da parede inferior do canal no plano de entrada. 

Segundo Fox et al., 2010, detalhes do movimento turbulento podem não estar 

completamente desenvolvidos para distâncias de 80D ou mais em relação a entrada 

do canal. Desta forma, o comprimento do canal foi igual a 80D, diferente dos 54D 

utilizados no trabalho experimental, buscando um maior detalhamento do 

escoamento. 

 

Re =
ρ VbDh
µ

Dh =
4A
Prm
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Figura 4.2 – Modelo físico utilizado neste trabalho. (a) Seção transversal do canal; 

(b) Esquema mostrando as regiões de entrada e saída, o tubo interno e as paredes 
do canal retangular. 

 

Foram realizadas cinco simulações com as mesmas condições de contorno, 

sendo a única diferença entre elas a distância entre o duto interno e a parede inferior 

do canal retangular, nas relações W/D iguais 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e 1,50. Como a 

proposta deste trabalho é analisar o comportamento dos escoamentos com o 

aparecimento das estruturas coerentes, primeiramente foi simulado o caso com W/D 

igual a 1,05, e em seguida foi feito um incremento de 0,05 na relação W/D, até o 

quase desaparecimento desse fenômeno, o que foi obtido na relação de 1,20. Por 

último, foi feito a simulação com W/D igual a 1,50, onde o duto interno está 

localizado no centro do canal e não há o surgimento das estruturas coerentes, 

servindo este de base para comparar os resultados com os canais em que 

ocorreram o fenômeno. 

Foi utilizado campos de velocidade completamente desenvolvido como 

condição de contorno de entrada nas simulações numéricas em regime transiente. 

Esses campos de velocidade foram gerados em simulações prévias em regime 

permanente. Nas simulações prévias foi imposta uma velocidade uniforme igual a 

10,1 m/s (esta velocidade na entrada foi escolhida por se aproximar das condições 

utilizadas no trabalho experimental, onde foi medido velocidade “bulk” igual a 10,1 

m/s). Com os resultados obtidos no regime permanente, foram gerados os campos 

de velocidade totalmente desenvolvido localizados nos planos das regiões de saída 
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dos respectivos canais, e estes foram utilizados como condição de entrada nas 

simulações transientes. A Fig. 4.3 mostra a diferença entre a condição de entrada 

com velocidade uniforme e um campo completamente desenvolvido. 

 

 

 

Figura 4.3 – Condições de contorno de entrada. (a) Velocidade uniforme; (b) Campo 
de velocidade totalmente desenvolvido. 

 

Além disso, foi adotado ar a 25 °C como fluido de trabalho sem os efeitos de 

compressibilidade, pressão relativa uniforme igual a 0 Pa na saída e as paredes do 

canal foram consideradas adiabáticas e lisas não deslizantes. Foi imposto um fluxo 

de calor térmico,  = 2000 W/m2, sobre a superfície do tubo. Esse valor do fluxo de 

calor foi o mesmo que Hong et al. (2011) utilizaram para as análises do processo de 

transferência do calor. 

Em todas as simulações, a condição inicial para todo o domínio foi velocidade 

Uini = 0 m/s e temperatura Tini = 25 °C. O tempo total de simulação foi de 2,5 s para 

cada caso, garantindo que o fluido escoe pelo menos três vezes o comprimento total 

do canal, eliminando assim os efeitos iniciais da simulação. Nas configurações 

básicas do software, no Solver Control foi selecionado High Resolution como 

esquema de advecção (CDS Blending ativado, com mínimo e máximo de RANS 

blend iguais a, respectivamente, 0,0 e 1,0) e Second Order Backward Euler como 

esquema transiente.  

 

!q
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O modelo Buoyancy foi ativado para levar em conta os efeitos de convecção 

livre. Desta forma é adicionado o termo referente as forças de empuxo Sm,buoy na 

equação da quantidade de movimento (ANSYS Inc., 2009), dado por: 

 

      (4.3) 

 

 Para avaliar esse termo foi utilizado a aproximação de Boussinesq, que 

calcula a massa específica do fluido em função da temperatura local (T). Nessa 

aproximação, a massa específica é considerada constante, exceto no termo 

referente as forças de empuxo, e é dada pela Eq. 4.4. 

 

    (4.4) 

 

Onde βt é o coeficiente de expansão térmico e ρref é a massa específica do 

fluido a uma temperatura de referência Tref. É necessário especificar a temperatura 

de referência que é, aproximadamente, o valor médio da temperatura esperada do 

domínio. Nesse trabalho utilizou-se Tref = 25 °C. 

 O passo de tempo utilizado foi ∆t = 0,002 s para assegurar que o Número de 

Courant não ultrapassasse a 5. Este parâmetro adimensional mostra o número de 

elementos de malha que o fluido passa através de um ∆t e é definido pela Eq. 4.5, 

que relaciona o passo de tempo da simulação (∆t), o tamanho da malha (∆x) e a 

velocidade do fluido (u). Desta forma o passo de tempo deve ser definido de maneira 

que o Número de Courant seja suficientemente reduzido para resolver detalhes do 

escoamento em cálculos transientes. 

 

                  (4.5) 

 

 

Sm,buoy = ρ − ρref( )g

ρ − ρref( )g ≈ −ρref βt T −Tref( )g

Courant =
u Δt
Δx
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4.2 Critério de convergência 

 
Segundo Ferziger e Peric (2002), as simulações na dinâmica dos fluidos 

computacional são concretizadas por um método iterativo das equações 

governantes. É necessário definir um critério de convergência para decidir quando 

parar esse processo. Geralmente, a iteração é continuada até que os níveis de 

resíduo tenham sido reduzidos numa quantidade particular. 

Em uma análise CFD, o resíduo mede o desbalanceamento de cada equação 

conservativa em cada volume controle. Portanto, cada elemento no modelo terá seu 

próprio valor residual para cada uma das equações sendo resolvida. E o resíduo de 

todos os elementos é combinado em uma única estatística chamada RMS (root 

mean square). 

Kuron (2015) afirma que em uma solução numérica iterativa, o resíduo nunca 

será exatamente igual a zero. No entanto, quanto menor for o valor residual, mais 

precisa numericamente será a solução. Para a dinâmica dos fluidos computacional, 

níveis residuais de 10-4 RMS são considerados de baixa convergência, os níveis de  

10-5 são considerados como uma boa convergência e os níveis de 10-6 são 

fortemente convergidos. Para esta simulação optou-se por um valor de 10-6 RMS, 

buscando a obtenção mais robusta dos dados. 

 

4.3 Geração das malhas 

 

As malhas foram geradas no software ICEM CFD 13.0, dividindo-se todo o 

volume de controle em 12 blocos na seção transversal do canal, como pode ser visto 

na Fig. 4.4. Esta mesma divisão foi realizada para todas as relações W/D iguais a 

1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e 1,50. 
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Figura 4.4 – Divisão da seção transversal do canal em blocos. 

	

A divisão da malha em múltiplos blocos permite uma certa autonomia de cada 

um em relação ao número de nós, tanto na direção vertical como na horizontal, 

também uma boa transição de tamanho do elemento de um bloco para outro. Desta 

maneira, pode-se gerar uma malha mais refinada nos locais necessários para a 

solução do escoamento turbulento.  

Neste caso, as regiões das paredes do canal retangular, da superfície do duto 

interno e da fenda foram refinadas, enquanto nas outras regiões uma malha mais 

grosseira foi gerada, como pode ser visto na Fig. 4.5, possibilitando utilizar uma 

menor quantidade de memória durante a simulação. 
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Figura 4.5 – Seção transversal da malha computacional (esquerda) e em detalhe a 
região da fenda (direita). 

 

O modelo de turbulência SAS-SST necessita de refinamento junto às paredes 

para resolver a subcamada viscosa, já que não utiliza nenhuma lei de parede para 

descrever o perfil de velocidade na subcamada viscosa e nem da região 

completamente turbulenta. De acordo com o manual do ANSYS CFX, para este 

modelo de turbulência, o primeiro ponto da malha em relação a parede deve estar a 

uma distância adimensional y+ ≤ 1. A variável y+ pode ser calculada a partir da Eq. 

4.6. 

 

                   (4.6) 

 

A variável y é a distância do primeiro ponto da malha junto a parede e ν é 

viscosidade cinemática. O termo u* é a velocidade de atrito, que é função da tensão 

de cisalhamento na parede 𝜏+ e da massa específica ρ do fluido em escoamento, 

pode ser definida pela Eq. 4.7. 

y+ = yu
*

ν
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                               (4.7) 

 

A fim de determinar o valor de y, a tensão de cisalhamento na parede foi 

estimada a partir da Eq. 4.8 (Fox et al., 2010), que prediz a tensão de cisalhamento 

turbulento numa placa plana. 

 

                   (4.8) 

 

A partir das propriedades do fluido de trabalho (ar a 25 °C) obtidos no próprio 

ANSYS CFX 13, ρ = 1,185 kg/m3 e v = 1,545x10-5 m2/s, e com  velocidade média de 

escoamento do fluido igual a 10,1 m/s, a tensão de cisalhamento na parede que foi 

estimada pela Eq. 4.8. Desta forma foi possível calcular a velocidade de atrito pela 

Eq. 4.7. E utilizando a Eq. 4.6, para y+ = 1, temos que a distância do primeiro ponto 

em relação a parede y é igual a 0,042 mm. A fim de garantir um valor de y+ ≤ 1, 

neste trabalho foi utilizado um valor de y = 0,035 mm a partir da superfície sólida do 

tubo interno e do canal retangular, com uma taxa de crescimento de 1,2. 

A resolução da malha na direção axial (Δx) também é um parâmetro de 

extrema importância que governa a qualidade da solução. Neste caso foi necessário 

determinar um Δx pequeno o suficiente para detectar com precisão o fenômeno das 

pulsações do escoamento e também para garantir uma boa taxa de convergência, 

porém não tão reduzido devido a quantidade limitada de memória disponível. Desta 

forma o comprimento de todos os canais em estudo foi dividido em 450 nós, 

resultado em Δx = 17,955 mm. 

Nota-se que a geração de malhas é um processo que envolve escolhas de 

parâmetros geométricos, porém a definição dos valores desses parâmetros não 

pode ser feita de modo aleatório. Cada combinação de valores gera diferentes 

qualidades de malha computacional. Segundo Souza (2015), a qualidade de malha 

desempenha um papel dominante na obtenção de resultados, já que quanto melhor 

u* = τw
ρ

τw =
0,0297ρ u 2

Rex
1/5
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for a qualidade, melhor e mais precisos serão os resultados. Existem diversas 

métricas de qualidade de malha, das quais a ortogonalidade é uma delas. 

A ortogonalidade se refere ao desvio do ângulo entre o vetor que conecta o 

centro dos volumes adjacentes e o vetor normal à superfície entre eles, como mostra 

a Fig. 4.6. 

 

 

 

Figura 4.6 – Ortogonalidade entre os vetores normal à face e que conecta os centros 
dos volumes (Silva, 2015). 

 

A qualidade ortogonal varia entre 0 e 1, onde valores próximos a 1 possuem 

uma melhor qualidade. Malhas com baixa ortogonalidade podem sofrer com a 

difusão numérica de erros na solução do problema.  

A Tabela 4.1 mostra o número de nós e de elementos, assim como também a 

ortogonalidade de cada malha gerada para este trabalho. 

 

Tabela 4.1 – Características das malhas geradas. 

 

Distância W/D N° de Nós N° de Elementos Ortogonalidade 

1,05 7.072.650 7.247.570 0,9763 

1,10 6.834.600 7.003.579 0,9899 

1,15 6.663.600 6.829.042 0,9915 

1,20 6.939.450 7.104.152 0,9924 

1,50 6.937.200 7.099.642 0,9938 
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4.4 Validação da Simulação Numérica 

 

A validação da simulação numérica foi feita a partir de comparação entre 

resultados obtidos neste trabalho, com velocidade uniforme como condição de 

entrada, e os dados experimentais de Guellouz e Tavoularis (2000a), ambos com 

relação W/D = 1,10. Esta distribuição de velocidade na entrada foi escolhida por se 

aproximar mais das condições utilizadas no trabalho experimental. 

Na Figura 4.7 são apresentados os isocontornos da velocidade axial média no 

tempo, normalizados pela velocidade “bulk”, na seção transversal do canal em x/D = 

50. Na esquerda, os resultados experimentais encontrados por Guellouz e 

Tavoularis (2000a), e na direita, os resultados deste trabalho. Observa-se uma boa 

concordância entre os dois casos. Na região de maior velocidade, a simulação 

numérica apresentou uma diferença menor do que 1% em relação a que foi medida 

experimentalmente, o que é satisfatório visto as dificuldades físicas do problema e 

da modelagem da turbulência. 

 

 

 

Figura 4.7 – Isocontornos da velocidade axial média no tempo na posição x/D = 50. 

Na esquerda, os resultados experimentais de Guellouz e Tavoularis (2000a), e na 
direita, os resultados deste trabalho. 
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 Também foi verificado os coeficientes de atrito superficial médio no tempo, 

dado por: 

 

      (4.7) 

 

 A Figura 4.8 mostra os dados experimentais de Guellouz e Tavoularis (2000a) 

e os resultados obtidos neste trabalho dos coeficientes de atrito que foram medidos 

na parede inferior do canal retangular na distância x/D = - 2,8 em relação a região de 

saída. Em z/D = 0 está a superfície no centro do canal e, a medida que esta relação 

aumenta, mais próximo fica da parede lateral. Comparando os resultados, nota-se 

que ambos obtiveram um comportamento semelhante a medida que z/D aumenta, 

porém os valores apresentados na simulação numérica foram ligeiramente menores 

do que os medidos experimentalmente. 

 

 

 

Figura 4.8 – Coeficiente de atrito superficial médio na parede inferior do canal 
retangular em x/D = - 2,8 em relação a saída do canal. 

 

 Em trabalhos numéricos mais recentes e utilizando a mesma geometria, 

Chang e Tavoularis (2012) analisaram diversas relações W/D e também obtiveram, 

em suas simulações numéricas, valores de coeficiente de atrito menores do que as 

que foram medidas experimentalmente por Guellouz e Tavoularis (2000a).	 	

C f =
2τw
ρ Vb

2
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5 RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir das 

simulações realizadas no software ANSYS CFX 13 para os canais compostos com 

razão W/D iguais a 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e 1,50, e estes foram denominados de 

Casos “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, respectivamente, como mostra a Tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1 – Denominação dos diferentes casos em relação aos tamanhos de fenda 
W/D dos canais compostos. 

 

	
	

  

Utilizando o modelo de turbulência SAS-SST, foram simulados 2,5 s do 

escoamento em regime transiente para cada canal, garantindo que o fluido escoe 

pelo menos três vezes o comprimento total do canal, eliminando os efeitos iniciais da 

simulação. Isto necessitou, aproximadamente, 90 dias para os canais em que 

apareceram as estruturas coerentes e de 40 dias para os que não apresentaram o 

fenômeno. A máquina utilizada possui um processador de 3.50 GHz Quad-Core Intel 

Xeon E3-1270 v3 e 32 GB DDR3 de memória ram. 

 

5.1 Comportamento da velocidade transversal na fenda 

 

A Figura 5.1 mostra o comportamento instantâneo, em t = 2,5 s, da velocidade 

transversal adimensionalizada pela velocidade “bulk” (wadm), na direção x. Estes 

dados foram obtidos sobre uma linha localizada na distância média entre a 

superfície do tubo e a parede inferior do canal retangular (região da fenda). A 

distancia x foi adimensionalizada pelo diâmetro do tubo D. 

 

Distância W/D 1,05 1,10 1,15 1,20 1,50 

Caso A B C D E 
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Figura 5.1 – Comportamento instantâneo (t = 2,5 s) da velocidade transversal wadm, 

na direção x, para diferentes relações de W/D. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C; 

(d) Caso D; (e) Caso E. 

 

 



	

	
	

	

60	

A Figura 5.1a apresenta a variação da velocidade transversal no canal 

composto Caso A. Neste caso, nenhuma flutuação da velocidade pode ser 

observada em x/D < 9. Porém, no intervalo 9 ≤ x/D ≤ 80, iniciaram-se fortes 

oscilações com comportamento periódico devido ao surgimento das estruturas 

coerentes, mantendo as amplitudes das flutuações regulares, em torno de 0,25, e o 

valor máximo obtido foi de 0,26 em x/D = 45. 

No Caso B (Fig. 5.1b), pode-se notar que as oscilações de wadm surgiram em 

x/D = 26 e um gradativo aumento das amplitudes ocorreram até ser atingido o valor 

máximo de 0,22 em x/D = 37. Diferente do que ocorreu no caso anterior, após o 

valor máximo, as flutuações da velocidade transversal se comportaram de maneira 

quasi-periódica, onde as amplitudes variaram entre 0,12 e 0,17 até o final do canal. 

O mesmo aconteceu no Caso C (Fig. 5.1c), onde as oscilações da velocidade 

transversal surgiram em torno de x/D = 43, sucedendo um aumento gradual das 

amplitudes até x/D = 52, obtendo o valor máximo de 0,20 neste local. 

Posteriormente, devido ao comportamento quasi-periódico da velocidade 

transversal, as amplitudes flutuaram entre 0,12 e 0,15. Desta forma, observa-se que 

com o aumento do tamanho da fenda, as estruturas coerentes tornaram-se instáveis 

e com periodicidade deteriorada, assim como Mayer (2010) descreveu em seu 

trabalho. 

Já no Caso D, como mostra a Fig. 5.1d, as oscilações de baixa amplitude, na 

ordem de 0,01, apareceram em x/D = 64. Em uma região um pouco mais a frente, 

ocorreu um pequeno aumento das amplitudes de wadm, atingindo o pico máximo de 

0,06 em x/D = 76, valor bem inferior do que os apresentados nos Casos A, B e C. 

Por último, o Caso E (Fig. 5.1e), onde o tubo interno se encontra no centro do canal 

retangular, não apresentou nenhuma oscilação durante todo comprimento do canal, 

indicando que não houve o aparecimento das estruturas coerentes. 

A Figura 5.2 mostra a distância normalizada Δx/D entre dois picos positivos 

consecutivos do perfil da velocidade transversal instantânea, no tempo t = 2,5 s. 

Essa distância também caracteriza o comprimento de onda das oscilações dessa 

velocidade. Não foi realizada esta análise nos Caso D e E, pois no primeiro apenas 

três picos de baixa amplitude poderiam ser avaliados já que as estruturas coerentes 

só surgiram no final do canal, e o segundo não apresentou o aparecimento das 

estruturas.  
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Figura 5.2 – Distância normalizada Δx/D entre dois picos positivos consecutivos do 

perfil de velocidade transversal wadm. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C. 

 
No Caso A (Fig. 5.2a), o comprimento de onda entre um ciclo e outro flutua, 

mas é evidente que após o primeiro ponto Δx = 3,7D, essa distância entre picos 

aumenta e se mantem entre os valores de 5D e 6D até o final do canal. Esta 

regularidade está relacionada com o comportamento periódico de wadm. Já no Caso 

B (Fig. 5.2b), nos primeiros 5 pontos (30 ≤ x/D ≤ 46), houve um aumento continuo do 

comprimento de onda em direção a saída do canal, de 3,2D até 4,4D. Após x/D = 50, 

os valores de Δx oscilaram bastante, entre  3D e 7D, devido ao comportamento 

quasi-periódico de wadm. Da mesma forma ocorreu no Caso C (Fig. 5.2c), já que no 

intervalo 48 ≤ x/D ≤ 57, o comprimento de onda dos três primeiros pontos aumentou 

de 4,1D até 4,8D e, em seguida, o comportamento quasi-periódico de wadm fez com 

que os valores de Δx variassem entre 5,4D e 6,8D. 

A Figura 5.3 mostra os isocontornos da velocidade transversal wadm, no 

instante t = 2,5 s, em um plano paralelo a parede inferior do canal retangular e na 

distância média entre esta parede e o tubo interno. Para indicar o sentido da 

velocidade foi atribuído uma escala colorida. 
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Figura 5.3 – Isocontornos da velocidade transversal wadm no plano intermediário da 

fenda, em t = 2,5 s. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C, (d) Caso D; (e) Caso E. 

  

 Em todos os casos em que as estruturas coerentes surgiram, os contornos da 

velocidade transversal tiveram seus valores máximos nas regiões centrais da fenda 

e os picos subsequentes da velocidade transversal tiveram sentidos opostos, o que 

pode ser identificado através dos valores da escala colorida. Isto está coerente com 

o comportamento dos perfis da velocidade apresentado na Fig. 5.1. Também é 

possível notar que com o aumento da razão W/D, as estruturas coerentes começam 

a surgir em uma maior distância em relação ao início do canal até o completo 

desaparecimento desse fenômeno. Além disso, o aumento da largura da região da 

fenda provoca uma redução das magnitudes das velocidades transversais, visto que 

os tons mais claros em relação a escala de cores começam a aparecer, o que 

também é coeso com os perfis da Fig. 5.1. Em relação as distâncias entre picos 

subsequentes, pode-se observar que enquanto há um comportamento periódico das 

flutuações, o Δx permanece quase constante, já com um comportamento quasi-

periódico isso não ocorre, porém não houve aparentemente qualquer relação direta 

com a distância W/D. 
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A Tab. 5.2 resume os dados que foram coletados em relação ao 

comportamento das velocidades transversais dos casos em estudo. 

 

Tabela 5.2 – Resumo do comportamento das velocidades transversais. 

 

 Início das Estruturas 
Coerentes em x/D 

Máximo 

wadm 

Δx 
médio 

Caso A 9 0,26 5,4D 

Caso B 26 0,22 4,6D 

Caso C 43 0,20 5,3D 

Caso D 64 0,06 - 

Caso E - - - 

 

Utilizando velocidade uniforme como condição de contorno de entrada (Fig. 

4.3a), também foi analisado o comportamento instantâneo (t = 2,5 s) da velocidade 

transversal wadm na região da fenda (Fig. 5.4), e a distância entre picos positivos 

consecutivos do perfil da velocidade wadm (Fig. 5.5), apenas para os Casos A e B.  

 

 

 

Figura 5.4 – Comportamento instantâneo (t = 2,5 s) da velocidade transversal wadm, 

na direção x, utilizando velocidade uniforme como condição de entrada. (a) Caso A; 

(b) Caso B. 
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Figura 5.5 – Distância normalizada Δx/D entre dois picos positivos consecutivos do 

perfil de velocidade transversal wadm, utilizando velocidade uniforme como condição 

de entrada. (a) Caso A; (b) Caso B. 

 

Comparando os resultados das flutuações da velocidade transversal entre o 

campo de velocidade completamente desenvolvido (Fig. 5.1 e 5.2) e a velocidade 

uniforme (Fig. 5.4 e 5.5), observa-se que o Caso A , em ambas condições de 

contorno de entrada, apresentou oscilações com amplitudes regulares em torno de 

0,25 ao longo da direção x, obtendo máximas, respectivamente, de 0,26 e 0,28, e a 

distância entre picos subsequentes Δx de 5,4D e 4,5D. O Caso B também obteve 

resultados semelhantes, como o comportamento quasi-periódico das flutuações, e 

valores máximos, respectivamente, de 0,22 e 0,21, e distância Δx de 4,6D e 4,4D. 

A principal diferença entre as condições de entrada foi que a velocidade 

uniforme promoveu o surgimento das estruturas coerentes em posições mais 

distantes em relação ao início do canal, sendo estas distâncias, para os Casos A e B 

respectivamente, x/D = 20 e x/D = 40. Desta forma, optou-se por utilizar o campo de 

velocidades completamente desenvolvido, já que este ocasiona o aparecimento das 

estruturas coerentes em regiões mais próximas da entrada, possibilitando uma 

análise de suas influências em uma maior extensão dos canais em que surgiram. 
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5.2 Comportamento da velocidade axial 

 

A Figura 5.6 mostra os perfis das velocidades axiais médias no tempo (uadm), 

adimensionalizada pela velocidade bulk, em linhas na direção do eixo y, localizadas 

entre a parede inferior do canal retangular e o tubo interno, nas posições x/D = 5, 20, 

40, 60 e 75. A distancia y foi adimensionalizada pelo diâmetro do tubo D e os valores 

máximos nos eixos y foram em função do tamanho da fenda de cada caso. 

 

 

 

Figura 5.6 – Perfis da velocidade axial média no tempo uadm, em linhas na direção y 

localizadas entre a parede inferior do canal retangular e o tubo interno, nas posições 

x/D = 5, 20, 40, 60 e 75. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C, (d) Caso D; (e) Caso E. 

 

Os perfis dos Casos B (Fig. 5.6b), C (Fig. 5.6c), D (Fig. 5.6d), e E (Fig. 5.6e), 

nas posições finais dos canais, assemelham-se claramente com os dos fluxos 
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turbulentos em tubos, onde há duas camadas próximas à parede de rápida 

ascensão e uma região de núcleo variando lentamente. A mesma observação, 

embora não tão evidente, aplica-se ao perfil do Caso A (Fig. 5.6a). Além disso, nota-

se que em quase todos os casos (exceto Caso D) existem outros perfis que são bem 

similares com o da posição x/D = 75, e essas pequenas diferenças entre eles 

mostram que estão próximos do completo desenvolvimento do escoamento. 

Nos casos em que ocorreram as estruturas coerentes, sendo mais evidente 

nos Casos C e D, a velocidade axial máxima não ocorreu nos centros das curvas 

como de costume. Isto pode ser o efeito do empuxo devido a diferença de 

temperatura do fluido. 

Observa-se também que nos casos em que houve o aparecimento das 

estruturas, além de provocarem flutuações de velocidade transversal, elas também 

modificaram as velocidades axiais na região da fenda. No Caso A, a velocidade axial 

máxima aumentou cerca de 336% com o aparecimento das estruturas coerentes. O 

mesmo crescimento da velocidade máxima ocorreu para os Casos B, C e D, 

respectivamente, em 190%, 82% e 20%. Isto explica o motivo pelo qual o Caso D 

teve nenhum perfil similar ao da posição x/D = 75, já que a aceleração do fluido 

provocado pelas estruturas só ocorreu em regiões próximas ao final do canal. 

Constata-se que quanto menor a relação W/D, menor também foram as 

velocidades máximas na fenda, tanto antes como depois do aparecimento das 

estruturas. E apesar da intensificação da velocidade axial com o surgimento do 

fenômeno, foi o Caso E que apresentou valores de velocidades bem maiores do que 

os outros casos ao longo de todo o comprimento do canal. A Tab. 5.3 mostra das 

velocidades axiais máximas dos perfis na direção y, tanto antes como depois do 

aparecimento das estruturas, assim como o percentual da diferença entre elas. 
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Tabela 5.3 – Velocidades axiais máximas dos perfis na direção y, na região da 

fenda, antes e depois do surgimento das estruturas coerentes. 

 

 Máxima uadm 

Antes  

Máxima uadm 

Depois 
Δuadm % 

Caso A 0,11 0,48 336% 

Caso B 0,22 0,64 190% 

Caso C 0,40 0,73 82% 

Caso D 0,49 0,58 20% 

Caso E 0,94 - - 

 

 

Os valores da velocidade axial na região da fenda, que estão próximas da 

parede do tubo interno aquecido, são determinantes no processo de transferência de 

calor, já que o aumento desta velocidade com o aparecimento das estruturas 

coerentes pode modificar o coeficiente de transferência de calor convectivo local em 

cada um dos casos em estudo. 

A Figura 5.7 mostra os perfis das velocidades axiais uadm em linhas horizontais 

transversais (direção do eixo z), localizadas na distância média entre a parede 

inferior e o tubo interno, nas posições x/D = 5, 20, 40, 60 e 75. A distancia z foi 

adimensionalizada pelo diâmetro do tubo D. 

Todos os perfis tiveram suas velocidades axiais máximas nos canais 

principais, que são as regiões abertas, e seus mínimos no meio da fenda (-0,5 ≤ z/D 

≤ 0,5), devido às maiores ações viscosas que ocorrem nessa região. Essas 

velocidades podem ser relacionadas com as velocidades de corrente superior (U1) e 

inferior (U2) da Instabilidade de Kelvin-Helmholtz. E a diferença de velocidade na 

interface entre duas correntes de fluido acabam formando uma camada cisalhante, 

provocando a formação de estruturas coerentes nesta região. 



	

	
	

	

68	

	

 

Figura 5.7 – Perfis da velocidade axial média no tempo uadm, em linhas horizontais 

(direção z), localizadas na distância média entre a parede inferior e o tubo, nas 

posições x/D = 5, 20, 40, 60 e 75. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C, (d) Caso D; 
(e) Caso E. 

  

 Percebe-se também uma mudança dos perfis com o aparecimento das 

estruturas coerentes, principalmente o aumento da velocidade na região da fenda. 

No Caso A (Fig. 5.7a), a diferença entre a velocidade axial máxima na região do 

canal principal (U1) e na fenda (U2) foi de 82% antes do surgimento das estruturas e, 

depois, ficou em torno de 30%. Nos Casos B (Fig. 5.7b), C (Fig. 5.7c) e D (Fig. 5.7d), 
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essas diferenças de velocidade mudaram, respectivamente, de 71% para 17%, de 

52% para 15% e de 44% para 33%. No Caso E (Fig. 5.7e), onde não houve 

aparecimento das estruturas, a diferença ficou em torno de 15% ao longo do canal. 

Neste trabalho, com as condições de contorno citadas, identificou-se que foi 

necessária uma mínima diferença entre U1 e U2  de 44 % para que houvesse a 

formação das estruturas coerentes, que ocorreu no Caso D. 

 Da mesma forma que ocorreu nos perfis da velocidade axial na direção y, 

uma pequena diferença dos perfis na direção z nas regiões finais indicam a 

proximidade do completo desenvolvimento do escoamento.  

 A Tabela 5.4 mostra as velocidades axiais máximas U1 e U2 dos perfis na 

direção z, adimensionalizada pela velocidade bulk, tanto antes como depois do 

aparecimento das estruturas, assim como o percentual da diferença entre elas. 

 

Tabela 5.4 – Velocidades axiais máximas U1 e U2  adimensionais dos perfis na 
direção z, tanto antes como depois do aparecimento das estruturas coerentes. 

 

 Antes Depois 
 U1 U2 ΔU% U1 U2 ΔU% 
Caso A 0,63 0,11 82% 0,70 0,49 30% 

Caso B 0,75 0,22 71% 0,75 0,62 17% 

Caso C 0,83 0,40 52% 0,85 0,72 15% 

Caso D 0,87 0,49 44% 0,87 0,58 33% 

Caso E 1,07 0,91 15% - - - 

 

 

 Os campos de velocidade instantânea axial uadm nas seções transversais dos 

canais compostos, na posição x/D = 5 e 75 e no instante t = 2,5 s, são mostrados, 

respectivamente, nas Fig. 5.8 e 5.9. Desta forma é possível observar as diferenças 

dos campos de velocidade entre início e final dos canais. 
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Figura 5.8 –  Campo de velocidade instantânea axial uadm na seção transversal do 

canal composto, na distância x/D = 5 e instante t = 2,5s. (a) Caso A; (b) Caso B;              
(c) Caso C, (d) Caso D; (e) Caso E. 

 



	

	
	

	

71	

	

 

Figura 5.9 – Campo de velocidade instantânea axial uadm na seção transversal do 

canal composto, na distância x/D = 75 e instante t = 2,5s. (a) Caso A; (b) Caso B;            
(c) Caso C, (d) Caso D; (e) Caso E. 
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 As maiores velocidades axiais, em todos os casos, foram obtidas nas regiões 

mais largas (canais principais), enquanto que nas fendas (canais secundários), elas 

foram dramaticamente reduzidas em magnitude com a diminuição da relação W/D, 

refletindo a crescente influência dos efeitos viscosos nessas regiões. 

 Comparando os campos nas posições x/D = 5 e 75, nota-se que as 

magnitudes das velocidades locais nas regiões laterais e superior aos tubos internos 

pouco se modificam, mesmo nos casos em que houve o aparecimento das 

estruturas coerentes. Porém, é nítido o aumento da velocidade axial na fenda, como 

já foi mostrado nos perfis de velocidade nesta região. Além disso, observa-se que as 

flutuações da velocidade transversal devido as estruturas coerentes causam 

perturbações nos campos de velocidade nos Casos A, B, C e D (Fig. 5.9), 

promovendo transporte de massa e quantidade de movimento entre os canais 

principais e os secundários, intensificando também a mistura das camadas do fluido 

do escoamento turbulento. No Caso E houve pequenas modificações no campo de 

velocidade ao longo do canal. 

 

5.3 Campos de temperatura e flutuações de temperatura 

 

As Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 mostram os campos de temperatura (Tadm) 

instantâneas (t = 2,5 s), adimensionalizados pela temperatura inicial (Tini = 25 °C), na 

superfície externa do tubo nas vistas inferior, lateral e superior. Pode-se observar 

que as maiores temperaturas ocorreram nas superfícies inferiores dos tubos nos 

Casos A, B, C e D, atingindo até oito vezes Tini, enquanto que no Caso E as 

temperaturas em todas as vistas foram praticamente as mesmas, o que é coerente 

com o fato do tubo estar localizado no centro do canal retangular. Na Fig. 5.10 é 

possível visualizar oscilações no campo de temperatura ocasionados pelas 

estruturas coerentes, menos no Caso E, onde não houve o aparecimento delas. 

Além disso, nota-se que a temperatura aumenta ao longo da direção axial, porém 

nos três primeiros casos, onde as flutuações das velocidades transversais obtiveram 

maiores valores, observa-se uma redução imediata da temperatura a partir do 

surgimento das estruturas coerentes. Enquanto que no Caso D, os valores foram tão 

pequenos que provocou apenas uma leve perturbação no campo de temperatura, 

mas nenhuma redução desta. 
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Figura 5.10 – Vista inferior do campo de temperatura Tadm instantânea da superfície 

do tubo, no instante t = 2,5 s. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C; (d) Caso D;         
(e) Caso E. 

 

 

 

Figura 5.11 – Vista lateral do campo de temperatura Tadm instantânea da superfície 

do tubo, no instante t = 2,5 s. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C; (d) Caso D;         
(e) Caso E. 
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Figura 5.12 – Vista superior do campo de temperatura Tadm instantânea da superfície 

do tubo, no instante t = 2,5 s. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C; (d) Caso D;         
(e) Caso E. 

  

 Nos Casos A, B e C, as perturbações, originadas na região da fenda, também 

se estenderam para as regiões laterais do tubo (Fig. 5.11), promovendo oscilações 

no campo de temperatura nesses locais, porém com menor intensidade do que na 

região inferior. Nesses mesmos casos é possível verificar leves oscilações na parte 

superior dos tubos (Fig. 5.12). 

A Figura 5.13 apresenta os campos de temperatura Tadm, no instante t = 2,5 s, 

em um plano paralelo a parede inferior do canal retangular e na distância média 

entre esta parede e o tubo interno. Nos Casos A, B e C, foi verificado oscilações de 

temperatura no fluido localizado nessa região causados pelas estruturas coerentes. 

Assim como na superfície do tubo, o aparecimento dessas estruturas acabou 

diminuindo significativamente a temperatura do fluido. Nos Casos D e E, devido as 

baixas magnitudes da velocidade transversal e ao não aparecimento das estruturas 

coerentes, respectivamente, não foi observado nenhuma perturbação expressiva no 

campo de temperatura no fluido na região da fenda. 
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Figura 5.13 – Campo de temperatura Tadm instantânea no plano intermediário da 

fenda, no instante t = 2,5 s. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C, (d) Caso D;            

(e) Caso E. 

 

A Figura 5.14 mostra a variação da temperatura Tadm instantânea do fluido na 

região da fenda, no instante t = 2,5 s. Estes dados foram obtidos a partir de uma 

linha ao longo do canal na direção x, localizada a 2,5 mm abaixo do tubo interno, 

desta forma foi apresentado as temperaturas do fluido posicionado a uma mesma 

distância em relação ao tubo em todos os casos. 

Nos três primeiros casos, onde as magnitudes das flutuações transversais e o 

aumento da velocidade axial na fenda foram maiores, é nítida a redução imediata da 

temperatura com o aparecimento das estruturas coerentes. Nota-se também que 

quanto mais cedo foi o surgimento deste fenômeno, mais próximo em relação a 

entrada as temperaturas mais baixas se estabilizaram, já que nos Casos A, B e C, 

elas se estabilizaram em torno de x/D igual a 15, 40 e 55, respectivamente. No Caso 

A (Fig. 5.14a),  a temperatura máxima obtida foi de 8,5 vezes a temperatura inicial e, 

com o surgimento das estruturas coerentes, a temperatura se estabilizou em torno 

de 2,5, com picos mínimo e máximo de 1,9 e 3,3, respectivamente. Já no Caso B 

(Fig. 5.14b), o pico máximo atingido foi de 7,3 e, após o aparecimento das 

estruturas, a temperatura média foi de 2,4, com temperaturas oscilando entre 2,0 e 
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3,0. Para o Caso C (Fig. 5.14c), a maior temperatura alcançada foi de 5,7 e, 

posteriormente as estruturas, a temperatura média foi de 2,3; flutuando entre 2,1 e 

2,7. 

 

 

 
 

Figura 5.14 – Temperatura adimensional instantânea obtida a partir uma linha 

localizada a 2,5 mm abaixo do tubo interno, no instante t = 2,5 s. (a) Caso A; (b) 
Caso B; (c) Caso C, (d) Caso D; (e) Caso E. 
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 Nos dois últimos casos não houve nenhuma redução da temperatura ao longo 

do canal composto. No Caso D (Fig. 5.14d), apesar do aparecimento das estruturas 

coerentes no final do canal, essas foram de baixa intensidade, não sendo capazes 

de provocar diminuição da temperatura como nos casos anteriores. No entanto, é 

possível observar leves oscilações no perfil de temperatura em x/D > 71, com 

máxima e mínima de 5,2 e 4,9, respectivamente, e temperatura média estabilizada 

de 5,1. Nenhuma flutuação no perfil de temperatura foi observado no Caso E (Fig. 

5.14e), o que era esperado já que não surgiram estruturas coerentes, e a máxima 

temperatura atingida foi de 2,5 no final do canal. 

A Tabela 5.5 resume os dados que foram coletados em relação ao 

comportamento dos perfis das temperaturas Tadm do fluido dos casos em estudo, 

obtidos a partir de uma linha a 2,5 mm abaixo do tubo no instante t = 2,5 s. Os dados 

foram separados em relação a antes e depois do aparecimento das estruturas 

coerentes. 

 

Tabela 5.5 – Resumo do comportamento dos perfis de temperatura Tadm  do fluido 

em uma linha localizada a 2,5 mm abaixo do tubo interno, em t = 2,5 s. 

	

 Antes Depois 

Tmax x/D estabilização Tmédio Tmax  Tmin 

Caso A 8,5 15 2,5 3,3 1,9 

Caso B 7,3 40 2,4 3,0 2,0 

Caso C 5,7 55 2,3 2,7 2,1 

Caso D 5,2 71 5,1 5,2 4,9 

Caso E 2,5 - - - - 

 

 

Comparando todos os casos, quanto maior a relação W/D, menor foram as 

temperaturas máximas atingidas tanto na superfície do tubo como no fluido na 

fenda. Desta forma, o Caso E apresentou as menores temperaturas máximas 

mesmo comparando com os casos em que as estruturas coerentes surgiram. Este 
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fato pode estar atrelado com as altas velocidades axiais na fenda desde o início do 

canal, o que não permitiu que altas temperaturas fossem atingidas nessa região.  

Analisando apenas os casos em que houve aparecimento das estruturas 

coerentes, antes do surgimento do fenômeno, o Caso D foi o que atingiu a menor 

temperatura máxima do fluido na fenda, já que este foi o que obteve as maiores 

velocidades axiais iniciais nesta região. Porém com as estruturas coerentes, onde as 

flutuações de velocidade transversal de altos valores provocaram mistura das 

camadas do fluido e em conjunto com o aumento das velocidades axiais na fenda, 

os Casos A, B e C acabaram reduzindo suas temperaturas drasticamente, em torno 

de 71%, 67% e 60%, respectivamente, atingindo temperaturas mínimas iguais e até 

menores do que o Caso E no final dos canais. Enquanto que o Caso D, onde houve 

aparecimento de baixas intensidades de velocidade transversal e um aumento bem 

menos significativo da velocidade axial, a temperatura do fluido diminui apenas em 

2%, mantendo valores de temperatura mais elevadas na região de saída do canal. 

A Figura 5.15 mostra os campos de temperatura Tadm nas seções transversais 

dos canais compostos, na posição x/D = 75 e no instante t = 2,5 s.  

Em todos os casos, as maiores temperaturas ocorreram em volta do tubo e, 

quanto mais distante o fluido se encontra em relação a esse elemento, menor sua 

temperatura. Nota-se que nos três primeiros casos, as fortes flutuações da 

velocidade transversal devido às estruturas coerentes perturbaram os campos de 

temperatura, ocasionando transporte de massa, quantidade de movimento e de 

energia entre o canal principal e o canal secundário. Além disso, o aumento da 

mistura das camadas do fluido e da velocidade axial na fenda, não permitiram que o 

fluido atingisse altas temperaturas nessa região como no Caso D. Já a elevada 

relação W/D do Caso E fez com que o campo de temperatura fosse bem uniforme e 

simétrico em relação ao eixo y e baixas temperaturas foram geradas na fenda devido 

as altas velocidades axiais nessa região. 
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Figura 5.15 – Campo de temperatura Tadm na seção transversal do canal composto, 

na distância x/D = 75 e instante t = 2,5s. (a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C,          

(d) Caso D; (e) Caso E. 
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5.4 Processo de Transferência de Calor 

 

Para a análise das características da transferência de calor foram obtidas as 

temperaturas locais médias no tempo, tanto da superfície do tubo como do fluido, 

em 80 planos subsequentes na direção axial do canal, como mostra a Fig. 5.16. 

 

 

 

Figura 5.16 – Esquema dos planos onde foram medidas as temperaturas médias no 

tempo do fluido e da superfície do tubo. 

 
O comportamento das temperaturas locais médias no tempo ao longo dos 

canais compostos está exposto na Fig. 5.17. As temperaturas foram 

adimensionalizadas pela temperatura inicial (Tini = 25 °C). Os elementos azuis 

representam as temperaturas locais da superfície do tubo (Tt), enquanto que os 

vermelhos representam as temperaturas locais do fluido (Tf). Essas temperaturas 

foram calculadas a partir das Eq. 5.1 e 5.2. 

 

 Tt =
1
A
T dAt∫        (5.1) 

 

Tf =
1
ρuA

TρudAf∫       (5.2) 

 

dAf 

dAt 
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Figura 5.17 – Comportamento das temperaturas Tadm médias no tempo da superfície 

do tubo (Tt) e do fluido (Tf) ao longo do canal composto. (a) Caso A; (b) Caso B;          

(c) Caso C; (d) Caso D; (e) Caso E. 
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 Percebe-se que em todos os casos há uma rápida elevação de Tt  logo no 

início do canal. Nos casos em que as estruturas coerentes de grande intensidade 

apareceram (Casos A, B e C), a partir do seu surgimento, as temperaturas da 

superfície do tubo diminuíram imediatamente, e depois continuaram a subir com 

taxas bem menores do que as iniciais, semelhantes com os dos Casos D e E, onde 

as estruturas coerentes surgiram com baixa intensidade e não houve aparecimento 

do fenômeno, respectivamente. Já Tf obteve um comportamento bem parecido em 

todos os casos com baixas taxas de elevação de temperatura do fluido ao longo dos 

canais. 

Após a investigação do comportamento das temperaturas médias no tempo 

ao longo dos canais compostos, o coeficiente de transferência de calor convectivo 

(h) em W/m2K e o Número de Nusselt (Nu), ambos locais, foram calculados. Para 

determinar o coeficiente convectivo foi utilizado a Lei de Resfriamento de Newton. 

Como o fluxo de calor na superfície do tubo é constante, o coeficiente convectivo 

local pode ser expresso pela Eq. 5.3 e o Número de Nusselt local definido pela Eq. 

5.4. 

 

                    (5.3) 

 

      (5.4) 

 

A Figura 5.18 mostra o comportamento da transferência de calor em função 

das posições x/D dos canais. A Fig. 5.18a apresenta as mudanças dos coeficientes 

convectivos locais médios no tempo, enquanto que a Fig. 5.18b, os valores dos 

Números de Nusselt locais médios no tempo. Como Nu é diretamente proporcional a 

h, e o diâmetro hidráulico (Dh) e coeficiente de condução térmica do ar (kT) são 

constantes, cada caso apresentou o mesmo comportamento tanto na curva h como 

na curva Nu. 

 

h = !q
Tt −Tf( )

Nu = h Dh
kT
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Figura 5.18 – Comportamento da transferência de calor em função da posição x/D. 

(a) Coeficiente de transferência de calor convectivo (h) local médio no tempo;  

 (b) Número de Nusselt (Nu) local médio no tempo. 
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 Em todos os casos, verifica-se que ambos os coeficientes h e Nu obtiveram 

máximos valores na entrada do canal. Isto ocorreu devido às menores diferenças 

das temperaturas entre Tt e Tf  na região de entrada, como pode ser visto na Fig. 

5.18. A medida que o fluido escoa, a temperatura média da superfície do tubo se 

eleva relativamente mais do que a temperatura média do fluido, aumentando a 

diferença entre eles, o que causa uma gradativa queda desses coeficientes. As 

maiores reduções desses coeficientes foram proporcionais aos casos em que se 

desenvolveram as menores velocidades axiais na região da fenda no começo do 

canal. 

Nos Casos D e E, os coeficientes h e Nu continuam caindo gradativamente, 

porém com taxas cada vez menores ao se aproximarem do final do canal. Em 

particular, o Caso D aparentemente não sofreu nenhuma influência no 

comportamento desses coeficientes com o aparecimento das estruturas coerentes, 

esses que foram de baixa intensidade e já no final do canal. 

Por outro lado, nos Casos A, B e C, nas respectivas posições x/D iguais a 9, 

26 e 43, onde as estruturas coerentes surgem, observa-se um comportamento 

diferente. Essas estruturas causam um grande aumento da velocidade axial na 

região da fenda e uma intensificação da mistura das camadas dos fluidos devido às 

flutuações da velocidade transversal, ocasionando uma queda na temperatura média 

da superfície do tubo e diminuindo a diferença entre Tt e Tf, como pode ser visto nas 

Fig. 5.15a, 5.15b e 5.15c.  

Analisando a Fig. 5.18 é possível perceber que na região onde as estruturas 

se iniciam, a tendência de queda de h e Nu é interrompida e os valores locais 

desses coeficientes são elevados proporcionalmente ao aumento das velocidades 

axiais na região da fenda. Isto mostra o quanto as estruturas coerentes influenciam 

os processos de transferência de calor. Depois as temperaturas da superfície dos 

tubos se estabilizam, fazendo com que os valores de h e Nu voltem a cair, porém 

com taxas bem menores do que as iniciais e semelhantes ao dos Casos D e E. 

A média dessas duas variáveis pode ser calculada pelas Eq. 5.5 e Eq. 5.6. 

 

        (5.5) h = 1
Lc

hdx∫
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        (5.6) 

 

Desta forma foi obtido os seguintes valores médios apresentados na Tab. 5.6.  

 

Tabela 5.6 – Valores médios do coeficiente de transferência de calor convectivo (h) e 

o Número de Nusselt (Nu) para os casos em estudo. 

 

 Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E 

 24,8 25,4 26,3 26,4 31,6 

 21,5% 19,6% 16,8% 16,5% Referência 

 153,5 156,6 162,3 163,4 195,0 

 21,3% 19,7% 16,8% 16,2% Referência 

 

 

 Apesar do aparecimento das estruturas coerentes terem elevado os valores 

de  e  para os Casos A, B e C através do aumento da velocidade axial na 

região da fenda e da intensificação da mistura das camadas dos fluidos devido às 

flutuações da velocidade transversal, o principal fator para o processo de 

transferência de calor foi a relação W/D. Quanto maior foi esta relação, maior foram 

os coeficientes convectivos e Número de Nusselt no canal.   

 A grande adversidade das relações W/D pequenas (fendas estreitas) é a 

rápida elevação da temperatura da superfície inferior do tubo no início do canal 

devido às baixas velocidades axiais na fenda, causado pelo acúmulo de energia 

térmica nessa região. Enquanto que nas relações W/D grandes, as velocidades 

axiais na fenda já começam bastante elevadas e continuam até a região de saída do 

canal, não permitindo que as temperaturas na superfície do tubo subam de forma 

demasiada em nenhum momento, mantendo assim os valores de h e Nu bem 

elevados durante todo o comprimento do canal. 

Nu = 1
Lc

Nudx∫

h

Δh%

Nu

ΔNu%

h Nu
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 Segundo Incropera et al. (2008), para um escoamento turbulento plenamente 

desenvolvido em uma região anular entre tubos concêntricos, em uma primeira 

aproximação, o Número de Nusselt pode ser estimado empregando o diâmetro 

hidráulico na equação de Dittus-Boelter: 

 

                        (5.7) 

 

Nessa equação, a variável ReDh é o Número de Reynolds em função do 

diâmetro hidráulico e Pr é o Número de Prandtl.  

 Aplicando a Eq. 5.7 para o canal composto com o tubo no centro (Caso E), 

tem-se Nu = 208,3. Observa-se que este valor calculado e aquele que foi encontrado 

na simulação numérica (Nu = 195,0) ficaram bem próximos, sendo uma diferença de 

aproximadamente 6%. 

 

5.5 Coeficiente de Atrito Superficial 

 

O coeficiente de atrito superficial local (CfL) médio no tempo foi calculado pela 

Eq. 5.8. 

 

 
 
                  (5.8) 

 

Onde  é a tensão de cisalhamento local média no tempo na parede. A 

análise do fator de atrito local na superfície do tubo só na região da fenda foi feita a 

partir do esquema mostrado na Fig. 5.19, onde  foi integrada numa superfície 

voltada para fenda com um comprimento de um D e arco de circunferência com 

ângulo de 90o. Desta forma isto foi repetido em 80 pontos consecutivos ao longo do 

canal.  

 

Nu = 0,023Re0,8DhPr
0,4

C fL =
2τwL
ρ Vb

2

τwL

τwL
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Figura 5.19 – Esquema da medição da tensão de cisalhamento na superfície do tubo 
voltada apenas para a região da fenda. 

	

 A Figura 5.20 mostra o comportamento do CfL na superfície do tubo voltada 

para a região da fenda ao longo da direção x.  

 

 

 

Figura 5.20 – Comportamento do coeficiente de atrito local médio no tempo na 

superfície inferior do tubo interno ao longo da direção x. 
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Observa-se que nos Casos A, B e C houve um aumento significativo dos 

valores do coeficiente de atrito superficial médio no tempo justamente nos locais em 

que ocorreram o aparecimento das estruturas coerentes. Já o Caso D não 

apresentou nenhuma alteração no final do canal com o aparecimento das estruturas 

de baixa intensidade, mantendo praticamente o CfL em valores medianos. O Caso E 

apresentou altos valores de atrito ao longo de todo o canal na direção x. 

Também foram analisados o CfL em torno da superfície do tubo e da parede 

inferior do canal retangular na posição x/D = 75. A Fig. 5.21 mostra o coeficiente de 

atrito local médio no tempo na superfície do tubo, onde a superfície inferior encontra-

se a 0° e a superfície superior está a 180°.  

 

 

 

Figura 5.21 – Coeficiente de atrito médio no tempo em torno da superfície do tubo na 
posição x/D = 75.  

 

Os Casos A, B, C e D apresentaram os menores coeficientes de atrito na 

região da fenda, enquanto que nas regiões laterais e superiores ao tubo os valores 

foram maiores. Já o Caso E exibiu os maiores valores na região lateral do tubo.  

 Na parede inferior do canal retangular (Fig. 5.22), em todos os casos, os 

menores valores de CfL ocorreram na região da fenda (z/D ≤ 0,5), e a medida que 

z/D aumenta, os valores do coeficiente de atrito vão se tornando maiores.  
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Figura 5.22 – Coeficiente de atrito médio no tempo na parede inferior do canal 
retangular na posição x/D = 75. 

 

Nas três regiões que foram analisadas o coeficiente de atrito local, percebe-se 

que quanto maior a relação W/D, maiores também foram os valores de CfL. Apenas 

o Caso D obteve menores valores do que os Casos A, B e C nas superfícies da 

região da fenda, já que nesses três casos o aparecimento das estruturas coerentes 

elevou os valores do CfL nessa região. 

Também foi calculado o coeficiente de atrito superficial médio no tempo ( ) 

de cada canal a partir da Eq. 5.9. 

 

                     (5.9) 

 

Onde  é a média das tensões de cisalhamento nas paredes do canal 

retangular e na superfície do tubo interno ao longo do comprimento total do canal 

composto. A Tab. 5.8 mostra os coeficientes médios de atrito dos cinco casos 

analisados, onde é observado que as maiores relações W/D proporcionaram os 

maiores valores de .  

 

 

 

C f

C f =
2τw
ρ Vb

2

τw

C f
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Tabela 5.7 – Coeficiente de atrito superficial médio no tempo para cada caso. 

 

 Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E 

 0,00359 0,00370 0,00379 0,00380 0,00412 

 12,8% 10,2% 8,1% 7,8% Referência 

	

 

5.6 Fator de Desempenho Térmico 

 

O Fator de Desempenho Térmico η, que compara o desempenho térmico e 

fluidodinâmico em trocadores de calor, foi calculado através da Eq. 5.10 e 5.11. 

 

η =
Nu
NuS

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

f
f S

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1
3

                (5.10) 

 

f = 4 C f                (5.11) 

 

Onde NuS  e f S  são, respectivamente, os valores médios no tempo do Número 

de Nusselt e do fator de atrito para o Caso E, sendo este canal o trocador de calor 

de superfícies lisas tomado como referência. Enquanto que Nu  e f  são os valores 

referentes aos canais que serão comparados com o Caso E. Quanto maior for o 

valor de η, maior será a eficiência global do canal composto, levando em 

consideração a transferência de calor e a potência necessária para escoar o fluido 

de trabalho. A Tabela 5.8 mostra os valores deste fator obtidos para os casos em 

estudo. 

 

 

 

C f

ΔC f%
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Tabela 5.8 – Fator de Desempenho Térmico para os canais. 

 

 Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E 

η 0,824 0,832 0,856 0,861 Referência 

 

 

 Comparando os valores do Fator de Desempenho Térmico, verifica-se que 

quanto maior a relação W/D, melhor é o desempenho do canal. Observa-se que 

para melhorar o Fator de Desempenho Térmico é necessário realizar modificações 

para aumentar o número de Nusselt, e que esse aumento também compense os 

maiores fatores de atrito ocasionados nesses trocadores de calor. 

 Os valores de η obtidos nos Casos C e D foram bastante similares. Estes dois 

representam o limite entre os casos que ocorre e, praticamente, não ocorre o 

surgimento das estruturas coerentes. Nota-se que o aparecimento deste fenômeno 

intensificou a mistura das camadas de fluido devido as flutuações da velocidade 

transversal e aumentou a velocidade axial na região da fenda, o que acabou 

elevando o número de Nusselt e também ocasionou elevados valores do fator de 

atrito no Caso C, deixando-os praticamente iguais com o do Caso D.  

  

5.7 Visualização das Estruturas Coerentes  

 

 As estruturas coerentes podem ser vistas ao longo do canal através do 

Critério Q. O Critério Q relaciona o campo vortical, Ωij, e o tensor taxa de 

deformação, Sij, e é dado pela Eq. 5.12 (Liu e Ishiwatari, 2011). 

 

               
(5.12) 

 

 A fim de identificar as estruturas coerentes, o valor do Critério Q deve ser 

positivo, mostrando as regiões do escoamento onde a rotação é importante. A Fig. 

5.23 apresenta o comportamento das estruturas coerentes, através das 

Q = 1
2
Ωij

2
− Sij

2⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟
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Isosuperfícies utilizando o Critério Q igual a 0,036 e coloridas pela temperatura, dos 

Casos A, B e C, no instante t = 2,5 s. 

 

  

 

 

Figura 5.23 – Visualização do comportamento das estruturas coerentes em torno do 

tubo interno através das Isosuperfícies utilizando critério Q colorido pela 
temperatura, no instante t = 2,5 s. a) Caso A; (b) Caso B; (c) Caso C. 

  

  É possível verificar a região de aparecimento e de influência dessas 

estruturas no escoamento em torno do tubo interno. Pode-se perceber que as 

estruturas coerentes sempre se formam de forma organizada em pares e de lados 

opostos da região da fenda e acabam se estendendo para as regiões laterais e até 

mesmo para regiões superiores dos tubos. Como já esperado, quanto menor a razão 

W/D, mais próximo da região de entrada as estruturas aparecem.  

 As estruturas coerentes foram coloridas pela temperatura na mesma faixa de 

valores para todos os casos. Observa-se que as regiões da superfície do tubo 

interno que estão sob a influência das estruturas, nesse exato instante, têm suas 

temperaturas reduzidas. Enquanto que nos locais onde não há presença das 

estruturas, as temperaturas em torno dessa região ficaram bastante elevadas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho apresenta um estudo numérico de um escoamento turbulento 

em um canal retangular contendo um tubo interno aquecido (  = 2000 W/m2), com 

relações W/D iguais a 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e 1,50. Utilizando o pacote ANSYS CFX 

13 com o modelo de turbulência SAS-SST, conclui-se que: 

 

• Com o aparecimento ou não das estruturas, a relação W/D foi o fator 

determinante nos processos de transferência de calor, como também nos 

coeficientes de atrito dos casos analisados, já que: 

– Quanto maior a relação W/D, maior foram os coeficientes de 

transferência de calor convectivos e Números de Nusselt médios. 

– Quanto maior a relação W/D, maior foram os coeficientes de atrito 

médios. 

– Quanto maior a relação W/D, maior foram os valores do Fator de 

Desempenho Térmico. 

• Como foi visto, as menores relações W/D acabam provocando baixas 

velocidades axiais do fluido nas fendas, o que ocasiona uma rápida elevação 

das temperaturas na superfície do tubo próximas as regiões de entrada, e 

isso resultou em menores coeficientes de transferência de calor convectivo.  

• Enquanto que relações W/D maiores, logo nas regiões de entrada, o fluido 

escoa com maiores velocidades axiais, o que não permite que as 

temperaturas da superfície do tubo se elevem demasiadamente em nenhum 

momento, mantendo os valores dos coeficientes de transferência de calor 

convectivo elevados. 

• Em relação as estruturas coerentes, existe uma máxima relação W/D para 

que elas apareçam nos canais compostos devido às diferenças da velocidade 

axiais entre os canais principal e secundário. 

• Quanto maior a relação W/D, mais distante da região de entrada as estruturas 

coerentes aparecem. 

 

 

!q
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• As estruturas coerentes: 

– Provocam oscilações da velocidade transversal na região da fenda; 

– Aumentam a velocidade axial na região da fenda; 

– Causam perturbações nos campos de velocidade e temperatura; 

– Promovem transporte de massa, quantidade de movimento e energia 

entre os canais principal e secundário. 

– Intensificam a mistura das camadas do fluido, uniformizando sua 

temperatura; 

– Diminuem instantaneamente a temperatura superficial do tubo; 

– Aumentam os coeficientes de transferência de calor convectivos e os 

Números de Nusselt locais; 

– Elevam também os coeficientes de atrito locais. 

– Acabam aumentando também os valores do Fator de Desempenho 

Térmico. 

 

 Desta forma, o aparecimento das estruturas coerentes em trocadores de calor 

acaba sendo positivo, já que eleva os valores do Fator de Desempenho Térmico, 

como foi observado comparando os Casos C e D. Visto as modificações que as 

estruturas coerentes provocam no escoamento em canais compostos, esse 

importante fenômeno deve ser levando em consideração nas realizações de projetos 

e também nas análises de segurança de equipamentos que possuem fendas devido 

à suas configurações geométricas, já que seu surgimento promove uma melhoria no 

processo de transferência de calor, assim como também elevam os valores dos 

coeficientes de atrito. 
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