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Resumo 

 
 

Todo processo tecnológico desenvolvido desde os primórdio da 

humanidade até os dias atuais sempre envolve algum tipo de utilização de energia, 

seja energia mecânica do próprio corpo, seja energia proveniente de queima de 

combustíveis ou seja obtida por processos naturais como a solar. Para manipular e 

poder usar essa energia a seu favor o homem sempre desenvolveu recursos e 

equipamentos que permitissem isso. Dentre essa grande gama de equipamentos, os 

trocadores de calor, desenvolvido para transportar calor de um fluido para outro, 

será analisado no presente trabalho. Para isso se utilizará de recursos de 

fluidodinâmica computacional para analisar o comportamento de um trocador de 

calor compacto do tipo tubo e placa aletada. Após essa etapa que tem por objetivo 

retirar os parâmetros de eficiência, será utilizado recursos de otimização para poder 

propor um modelo de aleta mais eficiente. 

 
Palavras-chave: trocadores de calor compactos, CFD, otimização, aletas ventiladas 
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Abstract 
 

Every technological process developed since the beginning of humanity to 

the present day always involves some kind of energy use, either mechanical energy 

of the body or energy from burning fuel or the energy produced by natural processes 

such as solar. To manipulate and use that energy, the man always developed 

resources and equipment to allow it. Among the wide range of equipment, heat 

exchangers, designed to transport heat from one fluid to another, will be analyzed in 

this work. To do this analysis, will be use the resources of computational fluid 

dynamics to analyze the behavior of a compact heat exchanger, tube and finned 

plate type. After this step that aims to pull the parameters of efficiency, optimization 

features will be used to be able to propose a model for more efficient fin. 

 

Keywords: compact heat exchanger, CFD, optimization, louvered fin 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de projetos mais eficientes, de manufatura mais 

rápida e de custo menor são uma verdadeira obsessão para a engenharia moderna. 

Diante disso, novos métodos são desenvolvidos, materiais são criados e 

ferramentas mais complexas são utilizadas para o desenvolvimento de produtos 

cada vez mais otimizados. 

Algumas décadas atrás, o processo de desenvolvimento de produtos era 

baseado simplesmente na tentativa e erro, e na experiência do projetista 

[MOSMANN, 2003]. A necessidade de uma nova maneira de se projetar e se 

manufaturar de maneira mais econômica e sustentável corrobora cada vez mais 

para uma nova visão a respeito de como criar novos produtos para benefício da 

sociedade. 

Dessa forma, o desenvolvimento de softwares de simulação numérica e 

otimização se torna uma ferramenta para a obtenção de resultados através de 

apenas simulações virtuais, sem a necessidade imediata de prototipagem, reduzindo 

tempo e gastos em termo de projeto. Dentre os setores da indústria que mais 

obtiveram êxito na utilização de tais abordagens, podemos destacar a indústria 

automobilística, uma das pioneiras no desenvolvimento de diversas tecnologias para 

melhoria aerodinâmica de veículos através da utilização de abordagens numéricas 

no ramo da mecânica dos fluidos. 

Como resultado dessa busca pelo aperfeiçoamento, pode-se destacar a 

evolução ocorrida para os veículos de competição, que antecipam as tecnologias 

que logo são aplicadas aos carros de passeio. 
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Em poucas décadas, máquinas ineficientes, exemplificadas pelas figuras 

1 a 3, de alto custo de produção e manutenção se tornaram objetos de consumo 

confortáveis, seguros e acessíveis a uma parcela grande da população. Na Figura 

1a, é exibida a primeira versão do Fardier (1769) desenvolvido pelo engenheiro 

militar Nicholas Joseph Cugnot, primeiro automóvel auto propelido por vapor 

ocasionando o primeiro acidente automotivo, por não conseguir desviar de um 

obstáculos. Chassi de madeira e três rodas com aros de madeira e revestimento em 

aço, caldeira com mais de uma tonelada posicionada em frente à roda dianteira, 

alcançando velocidade até 3,9 km/h. A Figura 1b apresenta o teste do triciclo Benz 

que atinge velocidade de 14 km/h em 1886  [A HISTÓRIA DO AUTOMÓVEL, 2010] 

e a Figura 3 ilustra um dos primeiros motores com ciclo Otto. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.  (a): Primeira versão do Fardier (1769); (b)Teste do triciclo Benz [A HISTÓRIA DO 

AUTOMÓVEL, 2010]. 
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Figura 2.  Motor Ciclo Otto [THE POPULAR SCIENCE MONTHLY. VOL. XVIII, 1881]. 

Em parte, a evolução desses sistemas automotores se deve a utilização 

da ferramenta numérica CFD (Computational Fluid Dynamics). A possibilidade de 

utilização dessa ferramenta ocorrida aproximadamente na década de 1960, para a 

análise de escoamentos, área que até então possuía uma base experimental 

relevante devido a complexidade dos processos de movimentação dos líquidos, 

permitiu um novo horizonte para o processo de desenvolvimento de veículos, 

nomeado pela sigla VDP. Sistemas experimentais que até então eram gigantes 

como os túneis de vento (Figura 3) agora poderiam ser ensaiados de forma virtual, 

imprimindo velocidade e redução de custo às análises de fluidos. Foi nessa década 

que surgiram os modelos básicos para cálculo da turbulência com a família de 

modelos RANS. 
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Figura 3. Análise aerodinâmica em túnel de vento, 1953. 

 

Como exemplos da utilização do CFD podemos enumerar a simulação 

aerodinâmica do exterior de veículos, escoamentos internos na parte de motores, 

sistemas de combustíveis e trocadores de calor para resfriamento de motor e freios 

ou ar condicionado [LARSSON, SATO, ULLBRAND, 2005] e recente inserção da 

análise aeroacústica como ferramenta disponível ao engenheiro de 

desenvolvimento.  

 

 

 

 

 



28 
 

2. OBJETIVO 

 

Através da utilização de simulações numéricas analisar o comportamento 

de um trocador de calor compacto com aletas do tipo “louver”, modelo com larga 

utilização no setor automobilístico e aeronáutico. Para isso é realizada a validação 

do modelo computacional mediante estudos de convergência de malha e alteração 

dos modelos de turbulência aplicados a um trocador já ensaiado experimentalmente. 

Por fim, são utilizadas de técnicas de otimização para aprimorar a eficiência do 

componente através da alteração geométrica do trocador. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 TROCADORES DE CALOR 

 

3.1.1 Contexto histórico 

 

Durante todo o período de desenvolvimento da civilização humana, uma 

necessidade constante para a sobrevivência do homem foi a manipulação de 

alguma fonte energética para utilização por ele. Desde os primórdios da raça quando 

foi descoberto um meio de gerar fogo através de material orgânico para aquecer, 

iluminar e depois cozinhar seus alimentos até os modernos reatores nucleares, o 

modo e os meios de extrair e controlar essa energia avançaram e equipamentos 

foram desenvolvidos para que todo o potencial energético disponível na natureza 

pudesse ser aproveitado. 

Fenômenos como a combustão que somente eram explicados por 

misticismos e utilizados com funções de sobrevivência hoje são bem 

compreendidos, equacionados e previsíveis, utilizados com eficiência para a 

produção de produtos consumíveis e conforto. Graças aos conhecimentos de 

extração e modificação da energia o homo sapiens deixou de ser predado pelo 

ambiente para controlar o ambiente em que vive. 

Para adequar o mundo as suas necessidades, o homem em sua 

inventividade passou a desenvolver rodas de água para ligar com problemas de 

bombeamento de água para irrigação de áreas maiores e moagem de grão quando 

a tração humana e animal não mais supria a necessidade dos novos povoados. Com 

a necessidade de novos equipamentos para a agricultura e de armas para as 
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guerras entre os povos, o homem aprende a derreter metais e começa a passa lidar 

tecnicamente com a energia térmica proveniente da combustão.  

Embora tenha se desenvolvido toda a capacidade para produzir artefatos 

que consumissem grande aporte energético ao longo dos séculos seguintes como, 

por exemplo, a fundição de metais para produção de equipamentos, devido a grande 

complexidade dos fenômenos químicos e térmicos envolvidos no processo de 

combustão, visto da ótica dos conhecimentos atuais, o conceito e a compreensão do 

que estava ocorrendo no processo e que era fundamental para o uso racional e 

eficiente desse meio de energia não eram possíveis. 

Somente a partir do século XVIII, o estudo do calor começa a adquirir um 

caráter mais científico em que surgem teorias como o flogístico e o calórico [SILVA, 

FORATO, GOMES, 2013] juntamente com a presença dos primeiros termômetros. 

Todo esse aparato científico, embora rudimentar constituiu a base para a 

fenomenologia do calor. A de se referenciar a lei de resfriamento de Newton (1701) 

que relaciona o fluxo de calor a área superficial, diferença de temperatura e uma 

variável nomeado coeficiente de transferência de calor [LAYTON, LIENHARD, 1988] 

que ainda hoje perdura. 

Nesse mesmo século, a revolução industrial altera de forma definitiva a 

forma de produção do homem. Processos antes simplesmente artesanais passam a 

ser manufaturados por equipamentos que garantiam produção mais veloz e em 

maior quantidade. O maquinário a vapor passa a ser utilizado em larga escala e as 

ciências termomecânicas passam a ser fundamentais para produzir equipamentos 

evoluídos tecnologicamente que permitissem gerar produtos em grandes 

quantidades a baixo custo. 
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A eficiência do maquinário passa a ter papel importante e os inventores 

passam a ter que projetar máquinas que agora operavam com fluidos a altas 

temperaturas como máquinas têxteis e locomotivas. Devido às características de 

trabalharem com uma fonte fornecedora de calor, esses equipamentos necessitam 

de dispositivos que permitissem a transferência de energia ao longo do sistema para 

gerar movimento mecânico ou resfriar zonas aquecidas, surgindo os primeiros 

difusores de calor com cunho industrial. 

 

3.1.2 Tipos de trocadores 

 

Devido à imensa variedade de situações que exigem troca energética 

através de fluidos, observa-se hoje uma ampla variedade de tipos de trocadores de 

calor específicos para cada função, que podem ser agrupados de diversas maneiras 

de acordo com THULUKKANAM, 2013, segundo suas características:  

 

Construtivas: 

 Tubulares ou duplo tubo: Configuração mais simples, são 

trocadores formados por dois tubos normalmente concêntricos 

podendo ter a forma de U e ser ligados a outros de mesmo formato 

para aumentar o comprimento efetivo. Por normalmente operar em 

contracorrente possui boa eficiência e podem trabalhar com vazões 

maiores, ideal para utilização em processos industriais. Operam 

com fases gasosas ou líquidas e normalmente o fluido de maior 

pressão escoa no tubo interior.  
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 Tubo e casco: frequentemente utilizados devido a sua versatilidade 

em formatos e materiais disponíveis, constituem o modelo mais 

utilizado na indústria. Esse trocador é constituído por um tubo de 

maior espessura externo que abriga lances de tubos de pequeno 

diâmetro em seu interior. Essa configuração permite que os fluidos 

possam estar a altas pressões ou temperaturas. Outro fator que 

incentiva a sua utilização é o largo conhecimento disponível a 

respeito das condições de operação e projeto, havendo grande 

equacionamento pronto para utilização desses trocadores de forma 

prática, vide Figura 4. 

  

Figura 4. Trocador de calor tubo casco (API Heat Transfer). 

 Trocadores de calor em placas: Modelos em que ambos os fluidos 

são separados exclusivamente por placas ou um dos fluidos escoa 

em tubos e o outro é separado por placas. Configuração de 

extrema flexibilidade e intercambialidade, pois o tamanho pode ser 

alterado modificando a quantidade de placas. Possui grande área 

de troca térmica em relação ao seu volume e dispositivos 
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produtores de turbulência ou aletas podem ser inseridos para 

aprimorar o coeficiente convectivo. Esse tipo de trocador de calor é 

exibido na Figura 5 em que é possível visualizar as estruturas das 

placas e tubos. 

 

 

Figura 5. Trocadores de calor de placas (GEA do Brasil Intercambiadores). 

 Trocadores de superfície estendida: trocadores utilizados para 

situações em que é necessário grande troca térmica. Nesses casos 

a modelagem da geometria é feita de forma a conseguir o aumento 

da superfície de contato para transferência do calor. Como 

exemplo desse tipo de trocador podemos citar os trocadores de 

parede aletada. 

 

 Regenerativos: trocadores utilizados para melhoria de eficiência de 

processos que utilizam grande aporte energético e com grande 

quantidade de material fluido sendo utilizado, como na indústria de 

transformação pesada. Sua função é retirar energia de fluxos que 

poderia descarta-la para o ambiente e transferi-la novamente para 

o sistema. 
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Modo de transferência: 

 Contato direto (Figura 6): componentes em que os fluidos tem 

contato, sem a utilização de limites físicos, utilizados em sistema 

que os fluidos são de fases diferentes ou imiscíveis, tendo como 

exemplo torres de resfriamento industriais em que líquido a alta 

temperatura é atomizado ou é lançado em forma de jato na parte 

superior do equipamento (Figura 7). Durante esse processo ar 

atmosférico é inserido no interior e em contato com o fluido 

descendente, retirar calor. O líquido mais frio é depositado na parte 

inferior da torre em um sistema de piscina. A simplicidade do 

processo permite a adoção de geometrias simplificadas em relação 

aos trocadores de calor indiretos. 

 

 

Figura 6. Torre de resfriamento (Köper). 
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Figura 7. Aspecto interno de uma torre de resfriamento (Köper). 

 

 Contato indireto: Configuração da maioria dos trocadores de calor, 

em que os fluidos são separados e obrigados a circular por canais 

ou tubos. Devido a separação, diferentes aparatos com aletas ou 

dispositivos geradores de turbulência foram criadas para aprimorar 

a troca térmica e deixa-los mais eficientes. 

 

Compactação da superfície de transferência: 
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 Trocadores de calor compactos: trocadores projetados para ter a 

relação entre a área de troca térmica e o volume ocupado pelo 

trocador, relação chamada densidade de área (β), superior a 700 

m²/m³ e que operam com pelo menos um dos fluidos na fase 

gasosa são ditos compactos [AKASH PANDEY, 2011]. Como 

exemplo podemos indicar os radiadores automotivos que possuem 

β de 1000 m²/m³ ou o próprio pulmão humano com β igual a 17500 

m²/m³ [QI LI et al, 2011]. 

 

Arranjo do fluxo: 

 Fluxo paralelo: os fluidos entram no mesmo lado do trocador e 

escoam em mesmo sentido, fazendo com que no início haja uma 

grande amplitude térmica, que cai ao longo do percurso, tornando-

se menor no final do percurso em comparação ao fluxo 

contracorrente. 

 

 Fluxo contracorrente ou oposto: os fluidos entram em lados. 

Embora a diferença de temperatura entre fluidos seja menor no 

início em comparação ao de corrente paralela, seja diferença se 

mantém decresce menos ao longo do trajeto.  Por garantir uma 

média de diferença de temperatura melhor, o contra correntes 

possui eficiência melhor. 
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 Fluxo cruzado: Um dos fluidos é inserido no sentido perpendicular 

em relação ao outro, normalmente utilizado em configurações 

placa-tubo. 

 

Mecanismos de troca térmica: 

 Condensadores: equipamentos voltados para a condensação de 

uma das correntes de fluidos e transferência da energia dessa 

corrente para outra parte do sistema. 

 

 Evaporadores: Equipamentos em que uma dos fluidos recebe calor 

do outro e muda de fase. Comum em processos indústrias que 

utilização vapor para geração de trabalho. 

 

 

3.1.3 Trocadores de calor compactos 

 

Os desenvolvimentos da engenharia térmica permitiram que fosse 

desenvolvida toda uma série de trocadores de calor adaptados para os mais 

diversos tipos de aplicações industriais. Embora esses avanços tenham garantido o 

pleno conhecimento do comportamento e criação de relações que permitiram que 

vários modelos desses difusores de calor pudessem ser utilizados na prática com 

eficiência, algumas áreas de utilização exigem que além da eficiência no 

comportamento térmico, esses equipamentos passaram a ter como premissas de 

projeto a miniaturização de seu volume.  
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Para atender a esses ramos, principalmente a indústria automobilística e 

aeronáutica, uma família nova de trocadores nomeada de compactos, possuindo 

tecnicamente duas características principais [AKASH PANDEY, 2011]: 

 A relação de densidade de área, calculada como sendo a relação 

entre a área capaz de realizar a troca térmica e o volume total do 

trocador deve ser superior a 700 m²/m³.  

 Pelo menos um dos fluidos deve estar na forma gasosa. 

Dentre suas principais características desses modelos compactos pode-

se citar como mais importantes: 

 Grande flexibilidade de geometria, o trocador pode ser facilmente 

alterado pela adição ou retirada de componentes como as placas e 

tubos. 

 Alta eficiência comparado com os do tipo casco-tubo devido a alta 

relação de densidade de área β. A corrugação da superfície ou as 

aletas presentes nas placas fornecem possibilidade de 

aprimoramento da troca térmica que não são possíveis em tubos 

[Haile, 2009]. 

 A redução de volume também permite a confiabilidade em termos 

de vedação desses sistemas. Trocadores normais e de grande 

porte exigem componentes de especiais de vedação como orings e 

parafusos, que possuem risco de vazamento, enquanto existem 

compactos que são totalmente soldados. 

 Facilidade de manutenção devido ao tamanho reduzido, fácil 

desmonte das unidades e a repetitividade dos componentes. 
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 Simplicidade de manufatura, pois as placas utilizadas podem 

facilmente ser produzidas por estampagem a frio, processo de 

produção em série rápido, barato e que consome pouca energia 

pelo produto ser de pouca espessura e não necessitar ser 

aquecido para ser conformado. Esse processo também garante a 

possibilidade de obter geometria complexas para as placas e 

detalhes que auxiliem na troca térmica. 

 

 Por utilizar placas, a possibilidade em se projetar canais 

corrugados, aletas ou dispositivos geradores de turbulência é uma 

alternativa a mais para melhorar a eficiência do equipamento. A 

variedade dimensional possível ao projetista incentiva a utilização 

de métodos de otimização para alcançar resultados melhorados de 

performance, enquanto  modelos tradicionais são fixos em relação 

a componentes que tem estar atrelados a normatizações como 

tubos e aletas, restringindo o espaço de possibilidades para 

processos de otimização. 

 

Podemos classificar os trocadores de calor compactos em cinco tipos 

básicos segundo a sua geometria, de acordo com [QI LI et al, 2011]. 

 Placas: Normalmente tratados pela sigla PHE (Plate-Heat 

Exchanger), foram os primeiros trocadores compactos a surgirem. 

O primeiro dessa modalidade a ser patenteado foi criado pelo Dr. 

Richard Seligman, utilizado para o processo de pasteurização de 

leite. São manufaturadas em ligas de alumínio ou aço inox mais 
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comumente, mas sob certas aplicações mais específicas são 

construídos com ligas de níquel ou titânio. Basicamente são 

construídos por placas que podem ser lisas ou corrugadas 

segundo padrões. 

 

 Placa aletada: Nomeado pela sigla PFHE (Plate-Fin heat 

exchanger), foram utilizados a partir de 1910 na indústria 

automotiva e 1940 na aeronáutica. São constituídos por chapas 

finas que passaram por um processo de estampagem formando 

ressaltos que atuam como aletas. As aletas além de aumentar a 

área de troca térmica atuam fazendo que o fluido tenha que 

percorrer um trajeto maior na camada, o que aumenta a 

quantidade de energia transferida e um possível acréscimo na 

eficiência.  

 

 Trocadores para circuito impresso (Figura 8): De recente 

desenvolvimento, são nomeados pela sigla PCHE (Printed Circuit 

Heat Exchanger), tem diâmetros hidráulicos da ordem de 1 a 2 

mm, placas de cerca de 1,6 mm e operam com grande pressões e 

temperaturas, tendo razão de densidade de área superior a 2500 

m²/m³ . Tem esse nome pelo seu processo de fabricação, no qual 

cada camada é depositada uma sobre as outras, processo 

nomeado de Diffusion Bonding desenvolvido em 1980 pela 

empresa Heatric®. Durante o processo de deposição, um região da 

camada que formará o canal é omitida, de forma que depois de 
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finalizado, o componente possui um serie de canais ordenados 

[KNUT 2004]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 8. (a): parte de módulo manufaturado mostrando os canais do PCHE. (b): trocador 

construído com base na tecnologia Diffusion Bonding. (c): Processo de deposição das 

camadas e formação dos canais [HEATRIC]. 

 Espiral (SHE, Spiral Heat Exchanger, Figura 9): constituídos por 

placas dispostas de forma a forma dois canais concêntricos de 

forma que os fluidos tem percursos semelhantes, escoando lado a 

lado, porém em sentidos diferentes. Essa disposição dificulta a 

formação de inscrustações  e facilita a manutenção. 
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Figura 9. Esquema demonstrado o escoamento de fliodos dentro de um trocador compacto 

espiral [Alfa Laval]. 

 Cerâmico: Desenvolvidos utilizando materiais cerâmicos ou 

compostos que utilizem cerâmica, são utilizados em aplicações de 

altas pressões e temperaturas devidos as características do 

material ou em situações em hajam reações químicos dos fluidos 

com metais normalmente usados. Os canais são construídos em 

bloco únicos, de forma a torna o fluxo cruzado e possui peso 

menor devido a densidade das cerâmicas ser pequena em 

comparação aos metais [SOMMERS et al, 2010]. 
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3.1.4 Trocadores de calor compactos tubo e placa aletada 

 

Frequentemente utilizados em sistemas de aquecimento e resfriamento, 

nomeados pela sigla HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), devido a sua 

flexibilidade geométrica e de projeto são alvo de estudo desse trabalho. 

Em sua maioria são fabricadas por operação de estampagem, utilizando 

ferramentas como ilustrada na Figura 10 para recorte e alinhamento das aletas e na 

Figura 10, que apresenta uma imagem de patente de mecanismo para corte e dobra 

das chapas. 

 

Figura 10. Ferramenta utilizada para conformação de placas aletadas [GEFIT Livernois 

Engineering]. 
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Figura 11. Imagem de patente de equipamento desenvolvido para conformação de chapa 

aletadas do tipo louvered [DANIEL PALO R, 1948]. 

A grande variedade de possibilidades de utilização desses equipamentos 

das mais diversas formas e condições de trabalho contribuiu para fosse gerado 

grande variedade de modelos disponíveis para projeto. O próprio desenvolvimento 

de técnicas atuais de modelagem, principalmente os softwares de CFD juntamente 

com processos de otimização permite que novas configurações ainda não criadas 

pudessem ser criadas. 

Em termos industriais, há uma gama de formatos de aletas já disponíveis, 

requerendo ao projetista somente a seleção dos parâmetros desejados. Abaixo 

(Tabela 1) são demostrados alguns tipos de aletas utilizadas para fins de troca 

térmica de acordo com o produtor GEFIT Livernois Engineering. 
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Tabela 1. Formato de aletas disponíveis para modelo de placa aletada 

  
Super High Density Fin Non-Lovered Fin 

  
Offset Louvered Fin Slit Louver Fin 

  
Lanced Offset Turbulator Flat top offset 

  
Scallop Edge Lover RadialTurbulator Fin 

 

 

Transverse Turbulator  
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4. MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS 

 

O estudo dos fluidos iniciou-se ainda na antiguidade por volta do século III 

a.C., com a necessidade de se desenvolver conhecimentos sobre o comportamento 

da água principalmente em aquedutos e canais. 

Apesar de antigo, somente no século do XVIII e início do XIX, o 

conhecimento a respeito da fluidodinâmica passou a ter um modelamento 

matemático rigoroso, principalmente com as pesquisas Euler, Bernoulli, Navier e 

Stokes. A partir do século XX, os estudiosos começam a compreender o fenômeno 

da turbulência e a propor os primeiros modelos tentando prever o comportamento de 

escoamentos não-laminares. 

Com o aparecimento dos primeiros programas de simulação nas últimas 

décadas, surge o termo CFD (dinâmica dos fluidos computacional), se referindo a 

utilização de computadores no estudo do comportamento dos fluidos. Esse novo 

gênero de análise engloba o modelamento de problemas ligados ao escoamento de 

fluidos, reações químicas, transferência de calor entre outros. [VERSTEEG, 

MALALASEKERA, 1995] 

Sua versatilidade permite a utilização para problemas de engenharia 

ligados a área aeronáutica, automobilística, naval, eletrônica, além de aplicações na 

meteorologia e medicina, 

Com a possibilidade de utilização de simulações com acuracidade na 

pesquisa e desenvolvimento de áreas como a aeronáutica e automobilística, a CFD 

passa a ser amplamente aplicada na resolução de problema de engenharia que 

dificilmente podiam ser modelados por métodos analíticos. 
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Hoje, com o advento dos computadores com altas taxas de 

processamento, torna-se comum a utilização de recursos de CFD no projeto e 

desenvolvimento de produtos, principalmente pelo custo reduzido em relação a 

implementação de métodos experimentais [HERCKERT, 2004]. 

Dentre os métodos numéricos mais utilizados para essas análises 

destaca-se o Método dos Volumes Finitos (MVF). A utilização desse método em 

análises fluidodinâmicas iniciou-se durante a década de 70, devido aos outros 

métodos numéricos da época ainda não permitirem o tratamento de processos 

extremamente não-lineares, com convecção ou com geometrias complexas, 

características comuns ao escoamento de fluidos. 

O método dos volumes finitos baseia-se nos balanço das propriedades do 

fluido a nível de volumes elementares através da resolução das equações de 

conservação da massa, quantidade de movimento e energia, logo abaixo nessa 

ordem, no sistema cartesiano de coordenadas [MALISKA, 2004]. 

Além disso, o MVF permite implementações com velocidade e 

acuracidade no tratamento das equações gerais (Eq. 1, Eq. 2 e Eq. 3) utilizadas para 

a modelagem do comportamento de fluidos, adaptando-se tanto para malhas 

estruturadas quanto não-estruturadas [KOVACEVIC, STOSIC, SMITH, 2007].  

 Equação da conservação da massa 
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 Equação da conservação da quantidade de movimento 
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 Equação da conservação da energia 
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Os códigos computacionais desenvolvidos ao longo de anos de análises e 

aperfeiçoamentos no estudo do comportamento dos fluidos englobam hoje uma 

série de algoritmos que permitem ao usuário um pleno controle do problema 

analisado, permitindo enorme poder de observação mesmo dos fenômenos mais 

complexos da mecânica dos fluidos. 

Dentre a variedade de softwares disponíveis no mercado ao alcance da 

comunidade acadêmica podemos citar os pacotes comerciais Ansys CFX®, Ansys 

Fluente®, STAR-CD®, Fidap®, Flow 3d®, Phoenix®, Fidap®, SCRYU®  e o 

software livre openFOAM®. 

Basicamente pode-se dividir o modelamento de um problema CFD em 

uma fase de pré-processamento (pre-processor), resolução dos cálculos (solver) e 

análise dos resultados (post-processor) [VERSTEEG, MALALASEKERA, 1995]. 

O pré-processamento é o reconhecimento do objeto real, de suas 

características e sua adaptação para ser utilizado dentro de ambiente virtual. Há três 

etapas a serem realizadas nesse item. 

A primeira parte é a formação de um protótipo virtual que corresponde a 

uma reprodução da região física de interesse, normalmente utilizando plataformas 

CAD para auxílio da construção da geometria. É a construção do domínio a ser 

analisado. 

A segunda etapa é a geração da malha, que corresponde à subdivisão do 

domínio representado pela geometria CAD e porções menores para que as 
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equações e balanços inerentes ao modelo possam ser realizados. É conveniente 

citar que a qualidade da malha está intimamente ligada à qualidade da geometria 

usada. Geometrias complexas exigem mais cuidado tanto por parte da construção 

da geometria quanto atenção durante a geração da malha. Certos tipos de 

fenômenos exigem malhas de qualidade superior e seus softwares geradores 

utilizam-se de fatores quantitativos para atestar a qualidade de uma malha. 

A terceira parte é a assinalação das condições aos qual o fenômeno 

deverá ocorrer. Isso corresponde a colocar os dados de velocidade, pressões, 

temperaturas, características dos materiais quando possíveis e as condições de 

contorno do modelo, necessárias para a resolução do problema. 

Retornando as fases de desenvolvimento da análise em CFD, temos o 

solver, que corresponde ao período de resolução em si das equações dos balanços. 

Nesse período em que se utiliza o potencial de processamento da máquina utilizada. 

Utilizar um computador com grandes recursos de processamento agiliza a simulação 

e permite a utilização de modelos mais complexos. A busca por desenvolvimento 

nessa área forçou a indústria de software a gerarem algoritmos que podem dividir os 

cálculos realizados através de mais um processador, paralelizando as atividades de 

resolução. Os atuais pacotes de simulação inclusive contam com rotinas de 

otimização dessa paralelização levando em conta a geometria e o modelo utilizado 

para melhor eficiência. 

A última fase, o post-processor é a etapa de análise em si. Conta-se hoje 

com relevante desenvolvimento nessa área, principalmente na ampliação das 

ferramentas gráficas disponíveis e criação de interfaces gráficas mais agradáveis ao 

usuário. Além de poder retirar os valores das variáveis como pressões, forças de 

arraste, velocidades do escoamento, pode-se observar através de ferramentas de 
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contorno, vetores e linhas, o modo de variação dessas variáveis no domínio, 

permitindo um grande poder de observação do fenômeno ao analista. 
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5. MALHA 

 

Para qualquer análise, seja de caráter estrutural ou fluidodinâmico, 

através de softwares que envolvam MVF, o desenvolvimento de ,alhas para as 

geometrias com qualidade é determinante para a acuracidade dos resultados, 

resolução das equações envolvidas e convergência dos modelos. Devido a essa 

característica torna-se importante que haja uma explanação sobre o tema, 

explicando as principais características envolvidas na formulação de uma malha. 

Após o desenvolvimento da geometria CAD, para que os métodos 

utilizados possam ser aplicados ao domínio, realiza-se um processo denominado 

discretização, subdividindo o domínio em porções menores, denominados elementos 

ou volumes como mostrado na Figura 12 e Figura 13.  

 

 

Figura 12. Domínio discretizado e representação de um elemento hexagonal (Ansys Manual 

Training) 
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Figura 13. Exemplo de malha. 

Podemos separar as malhas em dois tipos fundamentais, cada qual 

possuindo particularidades e áreas de utilização diferentes, as malhas estruturadas 

e não estruturadas [BLAZEK, 2001].  

Malhas estruturadas são malhas compostas por elementos que podem 

ser gerados por métodos algébricos ou por equações parciais diferenciais (PDEs). 

Um dos recursos utilizados para esse meio de geração é a construção em multi 

blocos, em que cada parte passa a ter configurações dimensionais diferentes para 

melhor adaptação da malha, utilizado em casos que a geometria utilizada torna-se 

complexa demais.  

 
(a) (b) 
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Figura 14. Elementos utilizados para malhas estruturadas, elemento 2D quadrado (a) e 

elemento hexaédrico (b). 

As malhas não estruturadas são compostas por elementos triangulares ou 

qradriláteros no caso de malhas 2D e tetraedros, pirâmides, prismas, hexaédros ou 

poliédricos para casos 3D. Para essas malhas o posicionamento dos nós não segue 

um regra fixa como acontece com a estruturada. Essa característica fornece as 

malhas não estruturadas grande capacidade adaptativa para geometria 

extremamente complexas, principalmente para a discretização de faces curvilíneas 

ou cantos com ângulos agudos, exemplificado pela malha demonstrada pela Figura 

18. Pelo algoritmo gerador de malha ter maior liberdade de posicionamento dos nós, 

outra vantagem é que o ajuste da qualidade do elemento se torna mais fácil. 

Malhas compostas por triângulos ou quadriláteros (Figura 15 e Figura 

14a) apresentam pouca aplicação para estudo do escoamento de fluidos, visto a 

característica tridimensional da turbulência e por essa ser muito presente, poucos 

escoamentos podem ser modelados sob óptica 2D. Os elementos tetraédricos 

(Figura 16a) são os mais comuns dentro do CFD, que por sua simplicidade é 

utilizado pela maioria dos malhadores e possuem grande capacidade de adaptação 

aos contornos. Normalmente são associados a elementos piramidais, prismáticos e 

hexaédricos (Figura 16b, Figura 17a, Figura 14b).  

 

Figura 15. Elemento triangular. 
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(a) (b) 

 

 

Figura 16. Elemento tetraédrico (a) e piramidal (b). 

 
(a) (b) 

Figura 17. Elemento prismático (a) e poliédrico (b). 

 

Figura 18. Exemplo de malha tetraédrica 

Apesar da melhor adaptabilidade, o desenvolvimento de algoritmos para 

geração desse tipo de malha torna-se mais difícil e oneroso. [Hoffmann, Chiang, 

2000]. 
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Para as análises fluidodinâmicas presentes nesse trabalho, cuidados 

especiais tem de ser tomados. A possibilidade de regiões de descolamento requer a 

utilização de modelos mais robustos que apresentam equacionamento especial para 

determinação de fenômenos ocasionados próximos a parede.  

Para essas análises, faz-se necessário a adoção de malha de qualidade 

superior para o correto funcionamento desses modelos. Dentre eles, o parâmetro da 

distância adimensional até a parede, 𝑦+, toma destaque. Modelos como o SST e 

DES necessitam que esse parâmetro permaneça menor que 1 para a malha próxima 

a parede para o correto funcionamento dos modelos. (ANSYS CFX-11.0 Solver 

Theory Guide, 2006).  

Esse parâmetro adimensional é calculado através da equação  

 

𝑦+ =
𝑢∗𝑦

𝜐
                                (4) 

Sendo 𝑦 a distância do nó a parede, 𝑢∗ a velocidade de fricção do fluido 

próximo a parede, 𝜐 a viscosidade cinemática do fluido e 𝑦+ é a distância 

adimensional. 

Por ela é possível ter uma estimativa inicial durante a construção da 

malha do índice de refinamento necessário junto as paredes. Como a velocidade 

também varia com as iterações, o valor de 𝑦+ pode ser acompanhado. [CHUNG, 

T.J. 2002]. 

Em sentido mais amplo, podemos dizer que o parâmetro 𝑦+ relaciona a 

influência entre o regime turbulento e laminar na célula [Salim, Cheah, 2009]. 

Para fluidos, tem-se menos capacidade de alteração dos elementos e 

maior flexibilidade em se manipular a disposição da malha ao longo da geometria. O 
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elemento tetrédrico e o hexaédrico possuem 60 e 24 pontos de integração por 

elemento respectivamente [DAMIAN, 2007]. 
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6. TURBULÊNCIA 

 

O interesse na utilização de fluidos para utilidades práticas sempre foi 

constante para o homem, que teve de desenvolver métodos confiáveis para prever 

seu comportamento. Dentre os inúmeros comportamentos que um fluidos pode 

apresentar, o mais complexo e que ainda é objeto de estudo é a turbulência. Ainda 

hoje, a área de mecânica dos fluidos carece de uma abordagem geral que possa ser 

aplicada a maioria dos escoamentos e certos fenômenos não são compreendidos. 

Essa dificuldade em se modelar sistemas turbulentos decorre das 

próprias características apresentadas por esse regime, em que pode-se citar como 

características inerentes a toda estrutura turbulenta, listadas abaixo de acordo com 

[NETO, 1998]. 

 

 Difusividade: sistemas laminares apresentação grau de 

organização das moléculas relativamente alto quando comparado a 

turbulentos. Como as partículas passam a ter grande possibilidade 

de alteração de velocidade e direção quando trocam de regime, 

propriedades como temperatura, concentração de substâncias, 

energia e quantidade de movimento são facilmente espalhadas 

pelo fluxo.  

 

 Tridimensionalidade e rotacionalidade: devido a diferença de 

velocidade entre as camadas de fluidos e diferentes níveis de 

tensões cisalhantes, é inerente a formação de percursos 
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rotacionais pelas partículas e que consequentemente geram 

estruturas tridimensionais.  

 

 Dissipativo: a viscosidade do fluido atua dissipando a energia 

transportada devido as geração das tensões viscosas. A medida 

que a energia carregada por cada vórtice é transferida, a estrutura 

turbulenta entre em decaimento, reduzindo de tamanho até que o 

fluxo se laminarize novamente . 

 

 Contínuo: Os vórtices de pequena escala ainda são muito maiores 

do que as escala de comprimento molecular, por isso podemos 

dizer que a hipótese do contínuo é válida para os escoamentos 

turbulentos. 

 

 Imprevisível: fator que mais dificulta em gerar abordagens que 

permitam compreender melhor a turbulência. Devido a alta 

sensibilidade as instabilidades, pequenas alterações podem gerar 

completa mudança em todo escoamento. Esse comportamento 

caótico dificulta a modelos determinísticos relativas aos fluxos 

turbulentos. 

Estudos a respeito da turbulência podem ser encontrados em trabalhos 

de Da Vinci datados do século XV como os desenhos exibidos pela Figura 19, 

primeiro a abordar o tema de modo cientifico, realizando suas observações a 

respeito da movimentação da água. Também pode ser considerado o pioneiro na 

retratação do comportamento de escoamentos e na hidráulica, desenvolvendo uma 
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bomba baseada no parafuso de Arquimedes utilizando um cano retorcido para 

conduzir a água. 

  

Figura 19. Visualização de fluxo decorrente do escoamento de um fluxo de água advindo de 

um duto retangular. [Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2014] 

As ferramentas matemáticas disponíveis nesse período ainda não 

estavam maduras o suficiente para que o estudo de comportamentos tão complexos 

como o escoamento turbulento pudessem compreendidos. O próprio cálculo integral 

e diferencial, base fundamental da atual modelagem de fluidos, somente começou a 

ser desenvolvido a partir do século XVII através de trabalhos de ISAAC NEWTON 

(1643 - 1727) e LEIBNIZ (1646 - 1716).  

O início da abordagem quantitativa da turbulência somente tem início no 

século XIX, através de duas contribuições fundamentais do engenheiro irlandês 

Osborne Reynolds para a mecânica dos fluidos. A primeira dela ocorre em 1883, 

quando é realizado um experimento que permitia a observação das alterações que 

ocorrem no escoamento ao se variar a velocidade do fluxo, o que permitia observar 

as condições em que ocorrem a formação de estruturas turbulentas. 

Percebe-se pelo experimento que o surgimento da turbulência está 

intimamente ligado a velocidade de escoamento no tubo, desenvolvendo o número 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1643
http://pt.wikipedia.org/wiki/1727
http://pt.wikipedia.org/wiki/1646
http://pt.wikipedia.org/wiki/1716
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adimensional mais importante da mecânica dos fluidos, representado pela equação 

5. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿

𝜇
                                                                                        (5) 

Nessa equação, os valores 𝜌, 𝑉, 𝐿 representam a massa específica do 

fluido, velocidade do escoamento e uma medida específica como diâmetro ou 

comprimento. Esse numerador representa os efeitos inerciais do escoamento e 𝜇 

representa a viscosidade dinâmica do fluido. A relação entre as forças inerciais do 

numerador e as forças viscosas do denominador é o valor quantitativo que assinala 

o estado atual do escoamento, podendo ser laminar, transicional ou turbulento. 

Experimentalmente se determina os valores de Re em que ocorre a passagem de 

regime. Para escoamento confinados em tubos o valor crítico de Re, descoberto 

pelo próprio Reynolds, é considerado como sendo um valor aproximado entre 2100 

a 2300, caso do escoamento nos tubos de trocadores de calor de aleta ventilada 

tratados nesse trabalho. 

Para geometrias diferentes o valor do número de Re crítico pode variar e 

dependendo do modo como o experimento é executado pode alcançar valores 

aproximados de 3 × 106 para o caso de escoamento ao redor de placas [LIENHARD 

IV, LIENHARD V, 2011]. 
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Figura 20. Experimento de Reynolds. 

Em 1895, Reynolds oferece mais uma contribuição a fluidodinâmica além 

da criação de seu número adimensional idealizado através do experimento ilustrado 

pela Figura 20. Devido as grandes variações das propriedades do escoamento 

quando em turbulência, ele modela o valor de instantâneo de uma propriedade 

qualquer (tomando como exemplo a velocidade 𝑈) como sendo decomposta devido 

a uma componente média (𝑈) e outra flutuante (𝑢), conforme demonstrada pela 

equação (6). 

𝑈 = 𝑈 + 𝑢                                                                                               (6) 

Aplicando a decomposição de Reynolds as equações de continuidade, 

conservação de momento e energia temos as seguintes transformações 

apresentadas nas equações 7, 8 9 e 10 respectivamente.  
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Equação da continuidade 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑈𝑗) = 0                                     (7) 

Equação da continuidade após a aplicação das médias de Reynolds 

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑈�̅� + �̃�𝑈𝑗

̅̅ ̅̅ ̅) = 0                                             (8) 

Equação da conservação da quantidade do movimento linear 

𝜌
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑈𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
= 𝜌𝑓𝑗 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 𝜇

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
+ 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜅 −

2

3
𝜇)Θ              (9) 

sendo Θ =
𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
 

Equação da conservação da quantidade do movimento linear aplicando 

as médias de Reynolds 

�̅�
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
+ �̅��̅�𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
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𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 𝜇

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
] + 

2

3
𝜇

𝜕Θ̅

𝜕𝑥𝑖
− [�̃�

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
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+

�̅�𝑢𝑗
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
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𝜕𝑢𝑖
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𝜕𝑥𝑗
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𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
]                            (10) 

 

De certo modo, a aplicação das médias de Reynolds permite que o 

problema que antes era de achar o valor de uma variável, agora passa a ser apenas 

de encontrar um método de encontrar a componente turbulenta. A utilização dessa 

metodologia permitiu que fossem desenvolvidos os modelos de turbulência 
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baseados nessas decomposições de Reynolds de variáveis em componentes 

turbulentas e médias (Reynolds Averaged Navier Stokes, RANS), que hoje são os 

mais utilizados dentro da mecânica dos fluidos computacional pela boa acuracidade 

e pouco custo computacional comparado com a Simulação Numérica Direta (Direct 

Numeric Simulation, DNS), principalmente dentro do âmbito industrial. 

Embora a evolução computacional tenha dados saltos em termos de 

desempenho, o tempo de simulação e o alto custo de computadores de arquitetura 

mais aprimorada ainda são fatores limitantes para aplicações práticas encontradas 

nos meios industriais. Esse fator corrobora para que a família de modelos RANS se 

mantenha como a mais utilizada. 

Tomando como base um escoamento externo ao redor de um corpo, as 

estruturas turbulentas formadas junto ao corpo possuem maiores escalas de tempo 

e comprimentos, sendo fortemente influenciada pela geometria do corpo. Nessa 

zona de altas escalas, as características da turbulência como dissipação das 

propriedades tem grande ação e a estrutura dos vórtices normalmente se torna 

inconstante e variável. Os modelos de turbulência RANS atuam efetivamente nessa 

região, em que normalmente estão os fenômenos requeridos para engenharia. 

São objetivos comuns ao engenheiro a redução de arrasto e perda de 

pressão, aumento da sustentação ou melhoria da troca térmica. Todos esses fatores 

fluidodinâmicos são fortemente influenciados pela geometria e um modelo que 

consiga captar com exatidão a região de influência nesses parâmetros se torna já 

suficiente. Devido a isso os modelos RANS, que dão maior ênfase aos vórtices de 

grandes escala e apenas modelam os de pequena tem sido mais utilizados. 

Os principais modelos RANS são listados abaixo: 

 



64 
 

 𝑘 −  𝜀 [LAUDER e SPALDING, 1974]: Provavelmente o mais 

popular e mais simples dos modelos RANS, utiliza duas equações 

de transporte para cálculo de energia cinética turbulenta e 

dissipação de energia turbulenta por unidade de massa. Embora 

tenha custo computacional baixo e boa convergência, devido a 

algumas ineficiências como tratamento simplista da dissipação de 

energia, situações que envolvam descolamento de camada limite, 

escoamento ao redor de paredes planas e fluxos não totalmente 

desenvolvidos tem a acuracidade comprometida. Devido a isso 

desse modelo foram criados uma série de outros modelos para 

corrigir o 𝑘 −  𝛆 padrão como o RNG e Realizable. 

 

 𝑘 −  ω ([WILCOX, 1988]: Modelo de duas equações, tendo uma 

equação de transporte para a dissipação de energia por unidade 

de volume e tempo. Apresenta bons resultados para escoamentos 

influenciados por paredes e geometrias complexas. Possui como 

deficiência, a alta sensibilidade a variações de corrente livre 

[Simões, 2009]. 

 

 SST [MENTER, 2003]: Modelo que reuni o modelo 𝜅 −  𝜔 devido a 

sua acuracidade junto a parede e o modelo 𝜅 −  𝜀 para análises 

longe desta, realizando a troca de modelo segundo um função de 

mistura. Devido a isso, esse modelo consegue resolver as 

principais deficiências dos dois modelos e ainda exigir custo 

computacional semelhante aos dois. 
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 Sparlat – Allmaras [SPARLAT, ALLMARAS, 1994]: Modelo de uma 

equação baseado na equação de transporte da viscosidade 

turbulenta. É um dos poucos modelos de uma equação que 

consegue atingir boa acuracidade para os resultados comparados 

com os modelos de duas equações [SOARES, 2006]. 

 

A DNS, ao contrário do que é feito na abordagem RANS, não utiliza de 

artefatos matemáticos para realizar os cálculos da variação das variáveis. As 

equação de Navier-Stokes são resolvidas em sua plenitude para todos os pontos do 

volume de controle e todo o espectro de escalas. Por haver grande variação de 

propriedades devido às características intrínsecas da turbulência, a malha requer um 

alto grau de refinamento para que as variações no escoamento sejam corretamente 

captadas.  

Por realizar os cálculos em um espectro de escalas temporais e espaciais 

amplo, os fenômenos da turbulência podem ser bem demonstrados por essa 

metodologia, sendo mais fiel ao comportamento real do escoamento [Soares, 2006]. 

Consequentemente, por realizar uma grande quantidade de cálculos, o alto custo 

computacional envolvido reduz sua utilização prática a casos de Reynolds baixo 

devido ao reduzido número de graus de liberdade. Sua utilização em geometrias 

complexas e Reynolds mais altos tem caminhado juntamente com a evolução das 

ferramentas computacionais disponíveis. 

Entre essas duas famílias de modelos, há ainda uma metodologia de 

características intermediária entre essas duas, a Simulação das Grandes Escalas, 

(LES, Large Eddy Simulation), proposta inicialmente por Smagorinsky em 1963 
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[SMAGORINSKY, 1963]. Semelhante a DNS, porém somente as grandes estruturas 

turbilhonares são calculadas. Os vórtices menores são separados por um filtro 

matemático e modelados através de modelos sub-malha, que consistem em 

relações algébricas simples, para contabilizar o restante da energia a ser dissipada e 

fechar a cascata energética. A simplificação nessa zona de finalização dos vórtices 

garante a redução de parte do esforço computacional necessário à simulação 

comparado a DNS, tornando sua utilização mais real em termos práticos. 

Pela faixa do espectro de escalas calculado ser maior do que os 

tradicionais modelos RANS e o nível de refinamento requerido ser alto, a LES se 

tornou muito útil para simulações em que é necessário ter conhecimento da 

evolução de uma determinada variável, tendo como exemplo a simulação de 

propagação de ondas sonoras em meio fluidos, em que a alteração dos vórtices 

afeta o modo como a onda de pressão de som se comporta ou simulações 

atmosféricas em que o desenvolvimento das massas turbulentas se torna 

extremamente importante para a acuracidade da ocorrência dos fenômenos 

Como exemplos de modelos LES pode-se citar: 

 

 DES (Detached Eddy Simulation, 1997); 

 

 Smagorinsk – Lilly; 

 

 Dynamic subgrid-scale model; 

 

 RNG; 
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 Wall-adapting local eddy-viscosity (WALE). 

A Figura 21 ilustra a região de operação de cada família de modelos de 

turbulência através do espectro energia. Para o eixo vertical é utilizado a energia 

turbulenta (E) e a dissipação de energia (ε) e no horizontal é utilizado a energia 

turbulenta cinética (𝜅). 

O início do espectro, região das grandes escalas ocorre a formação dos 

grandes vórtices gerados junto a parede. Nessa fase inicia-se a transferência de 

energia para dentro dos primeiros turbilhões. 

 A partir dessa região, após o distanciamento da parede, a estrutura 

turbulenta começa a perder energia, devido ao efeito amortecedor da viscosidade, 

no qual ocorre o decaimento da estrutura até o retorno ao estado laminar do 

escoamento. 

Para a metodologia DNS, todo o espectro de energia é analisado como a 

mesma modelagem. Para as grandes escalas, a utilização de uma modelo rígido e 

eficiente é importante, pois nessa região se encontram os maiores graus de não-

linearidade, com as propriedades da turbulência ocorrendo com mais intensidade. 

Quando ocorre decaimento dos vórtices, a estrutura turbulenta se torna mais simples 

e com menos influência em fenômenos de parede, porém o DNS ainda atua com 

rigor no cálculo dessas estruturas, tornando-o extremamente caro 

computacionalmente. 

Por outro lado a família RANS apenas resolve os cálculos de maneira 

intensa para as grandes escalas, modelando o restante do espectro de maneira 

simples. Devido a isso os modelos RANS demandam pouco tempo para finalizar 

suas análises e reduzido esforço computacional. 
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Como a maioria dos problemas presentes em engenharia de fluidos se 

resume a fenômenos causado pela parede e aliado ao baixo custo computacional, 

os modelos RANS são os mais utilizados. Porém para determinadas análises como 

acústica, o espectro médio também é importante, necessitando de outros tipos de 

modelo que contemplem o cálculo nessa região. 

Intermediário a essas duas abordagens, os modelos LES apresentam 

grande força de cálculo partindo dos grandes vórtices, realizando a modelagem 

apenas de uma pequena seção próximo ao final do espectro, onde os vórtices já são 

independente da geometria e possuem um grau de isotropia maior. Embora tenha 

um custo computacional relativamente alto e utilize sempre regime transiente, esses 

modelos tem crescido em sua utilização principalmente pela constante evolução da 

capacidade dos computadores. 
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Figura 21. Espectro de energia demonstrando as zonas de atuação dos grupos de modelos 

LES e RANS comparados com a DNS. 

A seguir é descrito detalhadamente os modelos de turbulência utilizados 

para o desenvolvimento desse trabalho. 

 

3.5.1 Modelo 𝜿 −  𝛆 

 

Um fato inerente à utilização das médias de Reynolds para descrição do 

comportamento de escoamento turbulento é a necessidade de inserção de 

equações auxiliares que permitam que o número de variáveis seja igual ao de 

equações, promovendo o fechamento do modelo. Cada modelo de turbulência 

apresenta equações diferentes para tratar o problema do fechamento. 
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Para o modelo 𝜅 −  ε padrão utiliza-se a equação da energia turbulenta 

cinética (𝜅) e uma equação para modelar a dissipação turbulenta (ε), que representa 

a taxa de dissipação da energia turbulenta 𝜅. Por contar somente com duas 

equações de transporte e pela fácil implementação esse modelo foi amplamente 

utilizado e hoje possui diversas modificações para corrigir limitações apresentadas 

pelo modelo original. A formulação dessas variáveis aqui apresentadas 

correspondentes ao 𝜅 −  ε padrão correspondente ao formulado por LAUNDER e 

SPALDING, 1974. 

Abaixo seguem as equações utilizadas para esse modelo. 

 

 Energia cinética turbulenta 𝑘 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑘𝑢𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑃𝑘 + 𝑃𝑏 − 𝜌𝜖 − 𝑌𝑚 + 𝑆𝑘          (11) 

 Dissipação turbulenta ε 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜖𝑢𝑖) = 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜖
)

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜖

𝜖

𝑘
(𝑃𝑘 + 𝐶3𝜖𝑃𝑏) − 𝐶2𝜖𝜌

𝜖2

𝑘
+ 𝑆𝜖                              (12)                                                                   

Os seguintes termos exigem equacionamento específico complementar a 

essas equações: 

 Viscosidade turbulenta (𝜇𝑡):     𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜖
 

 

 Produção de 𝑘 (𝑃𝑘):     𝑃𝑘 = 𝜇𝑡𝑆2 
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 Módulo do tensor da taxa de deformação (𝑆):     𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 

 

 Ação da gravidade (𝑃𝑏):     𝑃𝑏 = 𝛽𝑔𝑖
𝜇𝑡

𝑃𝑟𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
 

 

As constantes utilizadas se encontram na Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2. Tabela de constantes para o modelo de turbulência 𝑘 –  ε. 

 

Constante Valor 

𝐶1𝑒 1,44 

𝐶2𝑒 1,92 

𝐶3𝑒 -0,33 

𝐶𝜇 0,09 

𝜎𝑘 1 

𝜎𝜖 1,3 

 

 

𝛽 representa o coeficiente de expansão térmica e 𝑃𝑟𝑡 é o número de 

Prandt. 

Dentre as desvantagens desse modelo podemos citar a pouca 

acuracidade em escoamentos de geometria com grande curvatura, com grandes 

gradiente de pressão e fluxos com alto grau de turbulência junto a parede. 
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3.5.2 Modelo 𝜿 –  𝝎 

 

Outro modelo de duas equações e que é amplamente utilizado pela 

indústria. O primeiro a formular um modelo com as equações de energia turbulenta 

cinética (𝑘) e a taxa de dissipação de energia por volume e tempo (𝜔) foi 

KOLMOGOROV em 1942, porém foi WILCOX em 1942 que propôs o modelo com 

formulação mais sólida e que se tornou a mais utilizada. 

As seguintes formulações para 𝑘 e ω são utilizadas: 

 

 Energia cinética turbulenta 𝑘 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽∗𝑘𝜔 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜐 + 𝜎∗𝜐𝑇)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
]                                  (13) 

 

 Taxa de dissipação 𝛚 

𝜕𝜔

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
= 𝛼

𝜔

𝑘
𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽𝜔2 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜐 + 𝜎𝜐𝑇)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
]                               (14) 

Sendo 𝜀 = 𝛽∗𝑘𝜔 e a viscosidade cinemática turbulenta 𝜈𝑇 =
𝑘

𝜔
. 

As constantes utilizadas para esse modelo se encontram na Tabela 3 logo 

abaixo: 

Tabela 3. Tabela de constantes para o modelo de turbulência 𝑘 –  𝜔. 
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Constante Valor 

𝛼 
5

9
 

𝛽 
3

40
 

𝛽∗ 
9

100
 

𝜎 
1

2
 

𝜎∗ 
1

2
 

 

Ao contrário do modelo 𝑘 −  ε padrão, o modelo de Wilcox apresentou 

grande acuracidade para escoamentos fortemente influenciados por paredes e 

também possui grande facilidade em descrever comportamentos térmicos. Também 

possui grande eficiência para Re baixos, porém 𝛚 apresenta grande sensitividade 

para a região de corrente livre. 

 

3.5.3 Modelo SST 

 

Proposto por MENTER (1994), o objetivo inicial desse modelo era 

aplicação em simulações do comportamento de escoamentos aeronáuticos, em que 

é comum ter que tratar com a presença de fortes gradientes de pressão adversa e 

regiões de descolamento como os encontrados no fenômeno de estol de aerofólios, 

situações em que a maioria dos modelos tradicionais até então falhava. Para 

solucionar essa deficiência do modelos, Menter propôs a modelagem em que o 

modelo 𝜅 –  ω é utilizado para cálculo da região junto a parede, onde possui grande 

acuracidade. Na região distante da parede, onde efeito viscosos não são tão 
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proeminente é utilizado o modelo 𝜅 –  𝜀, pois a equação de ω apresenta grande 

sensibilidade nessa região, o que reduzia a acuracidade. Em termos práticos pode-

se dizer que a medida que se distancia da parede o cálculo de 𝜀 é substituído por ω. 

O comando da troca e o valor de todas as variáveis é controlado automaticamente 

pela função de mistura (blended function) 

 𝜙 = 𝜙1𝐹1 + 𝜙2(1 − 𝐹1)                                          (15) 

As equações dos modelos para modelagem com as respectivas funções 

de mistura seguem abaixo [MENTER, KUNTZ, LANGTRY, 2003]. 

 

 Energia cinética turbulenta 𝑘 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑈𝑖𝑘)

𝜕𝑥𝑖
= �̃�𝑘 − 𝛽∗𝜌𝑘𝜔 +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 + 𝜎𝑘𝜇𝑡)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖
]                           (16) 

Sendo 𝑃𝑘 = 𝜇𝑡
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
(

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) e �̃�𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑘, 10 ∙ 𝛽

∗
𝜌𝜅𝜔). 

 Taxa de dissipação ω 

𝜕(𝜌𝜔)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑈𝑖𝜔)

𝜕𝑥𝑖
= 𝛼𝜌𝑆2 − 𝛽𝜌𝜔2𝜔 +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑖
] + 2(1 −

𝐹1)𝜌𝜎𝜔2
1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑖
                       (17) 

 

 1ª função de mistura 

𝐹1 = tanh {{𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑎𝑥 (
√𝑘

𝛽∗
,

500𝜈

𝑦2𝜔
) ,

4𝜌𝜎𝜔2𝑘

𝐶𝐷𝑘𝜔𝑦2
]}

4

}                 (18) 
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Sendo 𝑦 a distância a parede e  

𝐶𝐷𝑘𝜔 = max (2𝜌𝜎𝜔
1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑖
, 10−10)                                             (19) 

 2ª função de mistura utilizada para cálculo da viscosidade 

turbulenta 𝜈𝑡. 

𝐹2 = tanh [[𝑚𝑎𝑥 (
2√𝑘

𝛽∗𝜔𝑦
,

500𝜈

𝑦2𝜔
)

2

]]                                     (20) 

𝜈𝑡 =
𝛼1𝑘

𝑚𝑎𝑥(𝛼1𝜔,𝑆𝐹1)
                                                  (21) 

As constantes utilizadas para esse modelo se encontram na Tabela 4: 

Tabela 4. Tabela de constantes para o modelo de turbulência SST. 

Constante Valor 

𝛽∗ 0,09 

𝛼1 5/9 

𝛽1 3/40 

𝜎𝑘1 0,85 

𝜎𝜔1 0,5 

𝛼2 0,44 

𝛽2 0,0828 

𝜎𝑘2 1 

𝜎𝜔2 0,856 
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Como restrição, esse modelo exige que o valor de 𝑦+ seja menor que 1 

para que o 𝑘 –  ω seja utilizado, caso contrário, o 𝑘 −  ε é utilizado em todo domínio. 

 

3.5.4 Modelo DES 

 

Oriundo da modelagem LES e RANS, o modelo DES (Detached Eddy 

Simulation) e suas variantes internas constitui uma alternativa para a modelagem de 

escoamentos de alto grau de turbulência, onde predominam regiões de 

descolamento, de gradientes de pressão adverso e camadas cisalhantes fortes sem 

ter que recorrer a alguma abordagem LES e obter acuracidade superior aos modelos 

RANS. O custo de computação necessário também se torna um fator intermediário 

comparado com as famílias de modelos citadas acima. 

Seu desenvolvimento inicial e utilização se deve a [SPALART et al, 1997] 

para cálculo de estruturas turbulentas no escoamento sobre asas em que é utilizado 

o modelo desenvolvido por eles cinco anos antes, Sparlat-Allmaras (S-A) 

[SPALART, ALLMARAS, 1997], como modelo RANS a ser utilizado. Esse trabalho 

permitiu verificar a consistência da utilização de abordagens híbridas para modelar 

turbulência e abriu caminho para que estudos envolvendo outros modelos RANS 

fossem testados para substituir o S-A. Atualmente se utiliza modelos de duas 

equações de transporte como base para o modelo [PEDRÃO, 2010]. 

Em termos matemáticos, segundo PEDRÃO, 2010, o DES utiliza um 

modelo RANS como base junto a parede em que a separação da região calculado 

por esse modelo ou LES e feita através do cálculo comprimento de escala do 

modelo DES, com sua equação demostrada a seguir. 
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𝑑𝐷𝐸𝑆 = 𝑚𝑖𝑛(𝑑𝑡; 𝐶𝐷𝐸𝑆Δ)                                                        (22) 

O componentes a direita do parênteses, 𝑑𝑡, representa o comprimento de 

escala turbulento vindo do modelo RANS e o a esquerda representa o comprimento 

calculado com base na constante de calibração do modelo DES, 𝐶𝑑𝑒𝑠 e comprimento 

local dos elementos,  Δ. 

Para zonas próximas a parede o valor de 𝑑𝑡 se torna menor e o cálculo 

das estruturas é feito utilizando o modelo RANS. A determinação do método para se 

calcular o comprimento turbulento varia de modelo para modelo. Para regiões 

distantes, LES é utilizado para os cálculos.  

A utilização do modelo DES, híbrido das modelagens RANS e a 

abordagem LES (Large Eddy Simulation) funciona resolvendo as equações de 

conservação para grandes vórtices de forma direta e os pequenos através de 

modelos de sub-malha (BAKKER, 2003) (Sub-grid Scale Model, SGS model), 

exigindo um alto custo computacional em comparação com outros modelos. A 

metodologia RANS realiza os cálculos através de médias temporais das equações 

transientes e possui ótimo tratamento para camadas mais próximas de paredes. O 

DES reúne, portanto as maiores vantagens de cada abordagem e mantém a 

exigência de malha com 𝑦+ menor que 1. O uso desse modelo exige uma 

abordagem transiente, pois assim como no LES, os cálculos das estruturas 

turbulentas é dependente do tempo. 

A Tabela 1 ilustra as qualidade e desvantagens de cada modelo, sendo 

sempre necessário ao modelador encontrar o que mais se adapte a sua situação a 

ser simulada. 

Tabela 5. Vantagens e desvantagens de cada modelo de turbulência utilizados durante as 

simulações. 
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Modelo Vantagens Desvantagens 

𝑘 −  ε  Baixo custo 
computacional. 

 Tratamento próximo a parede fraco. 
 

 Baixa acuracidade em grandes  
curvaturas. 
 

 Análise pobre em situações de 
descolamento. 

𝑘 –  𝜔 
 Baixo custo 

computacional. 
 

 Boa atuação em baixo Re. 

 Alta acuracidade junto à parede 
[MENTER]. 
 

 Grande sensibilidade para 𝜔 em 
corrente livre. 
 

SST 

 Baixo custo 
computacional. 
 

 Reúne as vantagens dos 

modelos 𝑘 −  ε e 𝑘 –  𝜔. 

 Devido a utilizar dois modelos distintos 
se torna mais difícil de ser 
implementado. 

DES 

 Custo computacional 
intermediário entre RANS 
e LES. 
 

 Melhor visualização de 
vórtices. 
 

 Requerimento de malhas mais 
complexo. 
 

 Utiliza regime transiente. 
 

 Grande custo computacional. 
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7. OTIMIZAÇÃO VIA ALGORÍTMOS GENÉTICOS 

 

Para diversas situações dentro da engenharia, o desenvolvimento de 

projetos mecânicos assume por muitas vezes formas complexas e com inúmeras 

variáveis de interesse ao modelo. Diante disso abordagens complexas para análises 

de múltiplos cenários tem de ser envolvidas para a obtenção de apontamentos 

eficientes para o desenvolvimento do produto. Métodos baseados em situações 

inspiradas pela natureza tem sido alvo de pesquisas e estudo, pois estratégias 

atuantes no meio natural podem ser utilizadas para resolução de problemas de 

engenharia. [TANOMARU, 1995] 

Uma das ferramentas recentes que cada vez ser torna mais conhecida e 

popularizada, principalmente pelo crescimento dos softwares comerciais é a 

modelagem por Algoritmos Genéticos (AG) para otimização de sistemas, visando 

encontrar características ótimas, dentre as mais procuradas, produtos de menor 

custo possível. Sendo um tipo de algoritmo evolucionário, trabalho com busca global 

e não por gradiente. 

Algoritmos genéticos constituem-se de modelos computacionais que 

utilizam dos princípios de seleção natural desenvolvido pelo naturalista Charles 

Darwin para desenvolvimento e seleção de indivíduos mais desenvolvidos para os 

critérios utilizados. 

No tratado sobre a origem das espécies publicado por esse autor, expõe-

se que o desenvolvimento das características de uma população se devem a 

seleção imposta pelo ambiente. Indivíduos que possuam características que 

permitam maior adaptabilidade e compatibilidade com o ambiente em que vivem, 

possuem maior probabilidade de sobreviver e maior longevidade, com chance de se 
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reproduzir aumentada, permitindo um maior espalhamento de seus genes a seus 

descendentes para as próximas gerações. 

Nesse método uma população aleatória é inicialmente gerada [KONAKA 

COITB, SMITH, 2006], [PACHECO, 1999] através de métodos estatísticos e a partir 

dela são selecionados os melhores indivíduos de acordo com o objetivo desejado. 

Esses são combinados entre si e criando a próxima geração, para isso, utilizam-se 

técnicas de mutação, seleção e cross-over [GOLDBERG, 1989], de forma a garantir 

a variedade populacional dos agrupamentos posteriores. Através dessa forma de 

evolução, os indivíduos que possuem características superiores aumentam a 

capacidade de influenciar a variedade genética de futuros descendentes [MILARE, 

2003]. 

Uma característica dessa metodologia é que toda a população tende 

evoluir convergindo para grupos cada vez mais aperfeiçoados e próximos a um 

ótimo comum [SOBRINHO, 2003], mostrando-se muito eficaz e robusto em 

aplicações com elevado números de variáveis de entrada, em que o ambiente e as 

condições de análises são por demais complexas para métodos tradicionais de 

otimização, em que é gerado inicialmente apenas um candidato [GUERRA, 2008]. 

A formação de novos indivíduos é feita através de dois operadores 

genéticos principais, a mutação e cross-over [KONAKA, COITB, SMITH, 2006], 

descrita mais detalhadamente abaixo. 

 Cross-over é a combinação de determinadas características 

genéticas de dois indivíduos pais de forma que o novo indivíduo 

gerado compartilhe essas características herdadas, exemplificadas 

pela Figura 22. 



81 
 

Quanto maior a taxa de cross-over, maior a mistura genética dos 

novos indivíduos da próxima geração, exigindo, portanto uma 

ponderação por parte do usuário. Baixas taxas acarretam atraso na 

convergência para o valor ótimo, aumentando o tempo de 

otimização já que a alteração de características se torna mais 

lenta. Altas taxas aumentam a substituição de indivíduos durante 

as gerações e fazem com que o algoritmo tenha que lidar com um 

banco genético muito maior, dificultando a estabilização em torno 

de grupos vencedores. 

 

 

Figura 22. Exemplificação da atuação do cross-over na geração de novos indivíduos 

 Mutação é a inserção de características aleatórias em certos 

indivíduos, e muitas vezes diferentes das que vem sendo passadas 

de geração em geração com função de diversificar as 

características presentes até o momento para aquela população, 
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como ilustrado pela Figura 23. Isso aumenta a variabilidade 

genética das populações e reduz o risco de que durante o 

desenvolvimento das gerações o algoritmo tenda a se estabilizar 

em um máximo ou mínimo local para o problema, já que como a 

gama de características aumenta, aumenta a chance de encontrar 

indivíduos cada vez mais aptos. A taxa de mutação é controlada 

pelo usuário, normalmente assumindo valores pequenos. 

 

 

Figura 23. Características mutantes inseridas em uma população. 

Esses dois parâmetros, cross-over e mutação, exigem que suas taxas 

sejam equilibradas por parte do usuário e por vezes necessitam de grande 

conhecimento a respeito do problema e repetição do processo para observação do 

comportamento das populações até a adequação dos parâmetros. 

Com a criação de populações cada vez mais adaptadas as restrições 

impostas pelo operador e com melhores valores para a função objetivo, as 

características genéticas dos grupos normalmente tendem a se estabilizar ao redor 

de certos valores. Pelo cruzamento entre indivíduos cada vez melhores entre si, o 
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genótipo da populações finais  torna-se cada vez mais semelhante. A exemplificação 

desse fenômeno pode ser visto na imagem Figura 24, em que a população inicial 

(demarcada pelo retângulo verde) possui grande variação para as características 1 e 

2 porém a medida que novas populações são criadas, os intervalos de valores para 

a caracterização se tornam mais estreitos até atingir a geração final. 

 

Figura 24. Evolução das características de uma população ao longo do processo de 

otimização. 

Para um problema mono objetivo, como o executado nesse trabalho, as 

flutuações de valores da função objetivo selecionada também apresenta redução do 

intervalo de valores obtido. Quando a função objetivo possui pequena variação com 

as novas gerações o problema atinge a convergência, em que um ponto ótimo foi 

obtido, processo esse demonstrado pela Figura 25. A partir desse momento o 

algoritmo não consegue encontrar ponto melhores e pode ser finalizado. 
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Figura 25. Típico gráfico de convergência para problemas de otimização mono objetivos. 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1 Geometria e malha 

 

Para o presente trabalho será inicialmente analisado e desenvolvido um 

modelo através da fluidodinâmica computacional sobre um modelo de trocador de 

calor compacto do tipo aleta ventilada (louvered fin), de frequente uso para 

aplicações HVAC, principalmente para aparelhos de ar condicionados automotivos.. 

Pode-se disser que o modelamento de qualquer problema CFD divide-se 

basicamente em três etapas distintas, como descrito por VERSTEEG, 

MALALASEKERA, 1995, que são pre-processor, solver e post-processor. Essas 

denominações, costumeiramente tratadas em suas formas na língua inglesa 

correspondem às fases de pré-processamento das condições utilizadas no modelo, 

a resolução das equações contidas no software para cálculo do escoamento e o 

pós-processamento, no qual são observadas os resultados obtidos durante a fase 

anterior.  

A fase inicial denominada pré-processamento corresponde à passagem 

do objeto real de estudo para um modelo virtual, ao qual sofrerá o tratamento 

através das equações contidas na fase de resolução.  

A formação de um protótipo virtual que corresponde a uma reprodução da 

região física de interesse, normalmente é feita através de plataformas CAD para 

auxílio da construção da geometria. É a construção do domínio a ser analisado, que 

para esse trabalho é feita no software SolidWorks® pela boa interface com o 

programa de simulação utilizado. 



86 
 

Devido a formato dos trocadores de calor compactos aletados, o domínio 

de estudo pode ser subdividido em regiões menores devido a própria simetria do 

corpo, realizando a análise somente para uma célula do equipamento [JANG et al, 

2013] [LAWSON, 2006]. Esse procedimento é largamente utilizado no meio 

acadêmico por permitir a redução dos esforços computacionais, servindo para 

análise e projeto dos formatos das aletas, porém não substitui análises 

complementares mais complexas para a eficiência do equipamento em serviço. As 

características medidas nessas análises que seguirão servem como base para 

cálculo do desempenho da aleta. 

O trocador a ser simulado é do tipo aletado com aletas do tipo ventilada 

(louved fin), configuração que consiste em uma série recortes inclinados nas chapas 

criados durante a fabricação de forma a possibilitar que o fluxo do fluido que transita 

entre as chapas possa caminhar de uma camada para outra de forma ordenada. 

Isso permite que o trajeto percorrido antes do fluido sair do trocador aumente 

consequentemente, que por permanecer mais tempo no interior do equipamento, o 

calor a ser absorvido ou transferido é majorado. 

Outro fator importante a salientar é que por ter que atravessar passagens 

com inclinação, fenômenos como a formação de vórtices podem ser gerados 

segundo a intenção do projetista da aleta. Pela turbulência ser um fenômeno de 

natureza dissipativa em termos energéticos, a troca térmica ainda é aumentada 

dentro do trocador. 

Para as análises foram utilizadas a aleta ensaiada e simulada nos 

trabalhos de [WANG et al, 1998] que realizou testes experimentais sobre esse 

modelo de aleta e [JANG e CHEN, 2013] que realizou a análise de eficiência da 

aleta através do software FLUENT®. Na parte frontal e posterior do domínio 
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representativo da aleta são acrescentados volumes para estabilização do fluxo na 

entrada e na saída. No caso da entrada, a inserção desse alongamento do domínio 

faz com que as regiões geradoras de turbulência fiquem longe da entrada, 

melhorando a convergência e estabilidade do método de cálculo. 

A Tabela 6 e Figura 26 logo abaixo ilustram as principais dimensões da 

geometria e a simbologia utilizada para constituir o domínio a ser simulado.  

  

Figura 26. Dimensões fundamentais utilizadas para constituição a geometria, observando as 

aletas lateralmente. 

Tabela 6. Dimensões da aleta utilizada como geometria. 

Símbolo Dimensão Valor 

𝐹𝑑 Fin depth 38 mm 

𝐹𝑝 Fin pitch 2,05 mm 

𝐿𝑝 Louver pitch 2,4 mm 

𝐷𝑐 Diâmetro externo do tubo 10,42 mm 

𝑁 Número de tubos  2 

 Fin thickness 0,115 mm 

 Louver angle 25° 

 

Através dessas dimensões é gerado o domínio inicial da região de 

interesse (Figura 27). 
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Figura 27. Aletas constituídas e domínio mínimo gerado. 

Adicional ao domínio da Figura 27, é inserido o volume anterior e 

posterior a região de interesse como em [LAWSON, 2006], [JANG, CHENG, 20013] e 

[PERROTIN, 2004], com o objetivo de evitar que mudanças brusca de 

comportamento como as que acontecem quando o fluido inicia o contorno da aleta e 

a após ultrapassar a última aleta aconteçam próximo a uma condição de contorno 

como opening, outlet ou inlet, favorecendo a convergência e acuracidade do modelo, 

demonstrado pela Figura 28. 

 

Figura 28. Domínio completo com regiões de entrada e saída inseridos. 
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Após a criação da geometria, foi desenvolvido a malha para o domínio, 

utilizando elementos tetraédricos em sua maioria para devido as condições 

geométricas e elementos hexaédricos junto as paredes onde a captação de 

fenômenos turbulentos são importantes e, portanto devem ter o valor de 𝑦+ menor 

que 1. 

É conveniente citar que a qualidade da malha está intimamente ligada à 

qualidade da geometria usada. Geometrias complexas exigem mais cuidados tanto 

por parte da construção da geometria quanto atenção durante a geração da malha. 

Certos tipos de fenômenos exigem malhas de qualidade superior e os softwares 

malhadores utilizam-se de fatores quantitativos para atestar a qualidade de uma 

malha como razão de aspecto (menor que 40) e skewness (menor que 0,9). 

Pelo escoamento ao redor dos tubos de passagem de líquido e as regiões 

de escoamento junto as aletas desencadearem regiões de descolamento e grande 

vorticidade, o tratamento da malha nessas regiões exige cuidado maior. 

Para cálculo e captação das estruturas turbulentas formadas na parte 

utiliza-se uma camada de elementos hexaédricos adjacentes a essas paredes com 

dimensões reduzidas. Essa escolha se faz necessária, pois os modelos de 

turbulências utilizados, como o SST e o DES, exigem que o número adimensional 𝑦+ 

seja menor que 1. 

O elemento hexaédrico, apesar da menor quantidade de pontos de 

integração, permite que sua razão de aspecto seja maior sem gerar ângulos 

excessivamente agudos, o que reduz a quantidade de elementos requerida. Essa 

camada também é adicionada a superfície que representa a aleta para maior 

acuracidade das variáveis influenciadas pela parede com fator de atrito.  
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Como a velocidade ao redor da parede varia a medida que o algoritmo 

converge, o valor de 𝑦+ também possui sua convergência, por isso é programado 

uma expressão para acompanhamento dessa variável para comprovar que seu valor 

se manteve abaixo dos limites estabelecidos.  

Para as análises foram utilizadas malhas com elementos de aresta de 0,4 

mm nas paredes das aletas e arestas de no máximo 5 mm em paredes distantes dos 

pontos de interesse. A Figura 29 ilustra a malha gerada visualizada por vista 

superior. 

 

Figura 29. Malha no domínio. 

 

As regiões próximas as aletas recebem refinamento apurado, 

demonstrado pelas regiões com maior densidade de elementos presente na Figura 

30. Logo após, demonstra-se a região de elementos hexaédricos em detalhe e vista 

lateral, Figura 31. 

 

Figura 30. Detalhe da malha na região da aleta. 
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Figura 31. Detalhe camada de 8 hexaedros juntos as paredes da aleta. 

 

8.2 Condições de contorno e pré-processamento 

 

Após a geração da malha, o próximo passo é a assinalação das 

condições aos qual o fenômeno deverá ocorrer de acordo com os padrões de 

operação. Isso corresponde a colocar os dados de velocidade, pressões, 

temperaturas, características dos materiais quando possíveis e as condições de 

contorno do modelo, necessárias para a resolução do problema. 

A velocidade de entrada de fluido no domínio varia de 0,5 m/s até 7,5 m/s, 

uniforme em toda entrada do domínio com valor de 300 K como temperatura. O 

número de Reynolds é programado como variável de saída dos cálculos e utilizado 

para cálculo do fator de atrito e fator de Colburn. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑈𝑚á𝑥𝐿

𝜇
                                                   (23) 
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sendo 𝑈𝑚á𝑥 a velocidade do fluido ao atravessar a zona de menor seção e 𝐿 é o 

comprimento característico utilizado. Nas paredes dos tubos é aplicada a condição 

de contorno de temperatura de 353 K, representando a influência do fluido que 

passa por dentro dos tubos. Devido à baixa velocidade o fluido é tido como 

incompressível por fim de simplificação dos cálculos. 

Será utilizado o software CFX®, especializado na resolução de problemas 

termodinâmicos e de fluidodinâmicos, como movimentação de fluidos ao redor de 

corpos, combustão ou escoamentos bifásicos, estendendo sua abrangência para 

escoamentos com características eletromagnéticas, utilizando o Método dos 

Elementos Finitos com abordagem de cálculo das propriedades ao longo do 

elemento. Esse software foi desenvolvido na década de 1980, chamado inicialmente 

pelo nome de FLOW3D, renomeado uma década mais tarde para CFX-4. Anos mais 

tarde houve adesões ao código original para originar outras capacidades e 

incorporação pela empresa ANSYS®. 

São utilizadas os seguintes tipos de condição de contorno, ilustradas e 

comentadas abaixo: 

 

 Inlet: Região em que é permitida a entrada de fluxo de ar, 

controlada por uma variável responsável por alocar o valor da 

velocidade longitudinal, que posteriormente é alterada através de 

pequenas mudanças no setup. Os vetores velocidades nos eixos 

transversal e vertical tem valor nulo. 

 

 Wall – no slip: Condição de contorno que imita o contato do fluido 

com superfície sólida. Com a opção no slip ativada o sotware utiliza 
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velocidade fluido junto a parede como sendo igual a zero e calcula 

a formação do perfil de velocidade na região, seja por cálculo das 

velocidade nos nós, seja através de funções pré-programadas que 

imitam o perfil. É aplicada nas faces dos tubos e nas aletas. 

 

 Periodic: Ferramenta em que o solver realiza os cálculos 

considerando domínios repetidos acima e abaixo do domínio 

original e que se influenciam mutuamente, ou seja, ativa a 

repetição translacional da geometria.  

 

 Symetric: Simula o espelhamento virtual do domínio, utilizados nas 

faces que contém os tubos. 

 

 Wall – free slip: Face que imita um superfície impermeável porém 

não é ativado a condição de não deslizamento, portanto não 

perdas por atrito junto a parede, o fluido simplesmente escoa 

acompanhando a superfície. 

 

 Outlet: Região em que ocorre a saída de fluido do domínio depois 

de percorrer todo o domínio. 

As condições de contorno mencionadas acimas adquirem o seguinte aspecto 

quando aplicado ao domínio, vide Figura 32 e Figura 33. 
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Figura 32. Condições de contorno utilizadas no domínio. 

 

Figura 33. Detalhe condição de contorno utilizada na aleta. 
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Com relação a modelagem de turbulência, fator crítico para qualquer 

simulação fluidodinâmica, foram utilizados os modelos 𝑘 −  ε, 𝑘 –  𝜔 e SST, ambos 

da metodologia RANS, simulados em regime permanente. Ainda é utilizado o 

modelos DES, híbrido da LES e RANS, e por consequência da própria matemática 

do modelo se utiliza regime transiente, porém com os dados de entrada sendo 

constantes no tempo. A utilização de todos esses modelos visa realizar uma 

comparação de acuracidade entre as diferentes modelagens matemáticas de cada 

um e verificar qual o mais apto para os fenômenos que acontecem no interior do 

domínio. 

Como dados de saída, é retirado inicialmente o número de Reynolds 

como dito anteriormente, logo após é utilizado a modelagem matemática proposta 

por WANG et al, 1998,  para retirada dos valores do fator de atrito de Fanning, 

relacionado a perda de carga) e fator de Colburn [COLBURN, 1933], relacionado a 

transferência de calor, ambos adimensionais. Para uma grande gama de casos de 

termo fluidodinâmica, Fanning e Colburn, 𝑓 e 𝑗 respectivamente, foram 

desenvolvidas relações simples para cálculo de ambos valores.  

Normalmente, utiliza-se a correlação dos fatores 𝑓 e 𝑗 com o número de 

Re [WEBER, 2007] em equacionamentos para obter as relações entre a evolução do 

Re e esses fatores adimensionais. 

Para o presente trabalho, as relações utilizadas tem relação com o Re 

extraído da simulação e das variáveis dimensionais advindas do modelo de aleta, 

conforme o equacionamento utilizado. WANG et al, 1998 utiliza duas equações para 

o cálculo de cada fator adimensional, uma para valores de Re abaixo de 1000 e 

outra para o Re acima desse valor. As equações utilizadas são apresentadas a 

seguir. 



96 
 

 Valor de 𝑗 para 𝑅𝑒 < 1000 

𝑗𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜 = 14,3117𝑅𝑒𝐷𝑐

𝐽1 (
𝐹𝑝

𝐷𝑐
)

𝐽2

(
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)

𝐽3

(
𝐹𝑝

𝑃𝑙
)

𝐽4

(
𝑃𝑙

𝑃𝑡
)

−1,724
                              (24) 

Sendo os valores de 𝐽1, 𝐽2, 𝐽3e 𝐽4 calculados pelas expressões a seguir: 

𝐽1 = −0,991 − 0,1055 (𝑙𝑛 (
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)) (

𝑃𝑙

𝑃𝑡
)

3,1
                                                   (25) 

𝐽2 = −0,7344 + 2,1059 (
𝐿ℎ

𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐)−3,2
)                                                     (26) 

𝐽3 = 0,08485 (
𝑃𝑙

𝑃𝑡
)

−4,4
𝑁−0,68                                                             (27) 

𝐽4 = −0,1741𝑙𝑛(𝑁)                                                 (28) 

 Valor de 𝑗 para 𝑅𝑒 ≥ 1000 

𝑗𝑎𝑙𝑡𝑜 = 1,1373(𝑅𝑒𝐷𝑐

𝐽5 ) (
𝑃𝑝

𝑃𝑙
)

𝐽6

(
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)

𝐽7

(
𝑃𝑙

𝑃𝑡
)

𝐽8

𝑁0,3545                                    (29) 

Do mesmo modo os expoentes 𝐽5, 𝐽6, 𝐽7e 𝐽8 calculados pelas expressões a 

seguir: 

𝐽5 = −0,6027 + 0,02593 (
𝑃𝑙

𝐷ℎ
)

0,52

(𝑙𝑛 (
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)) 𝑁−0,5                                  (30) 

𝐽6 = −0,4776 + 0,40774 (
𝑁0,7

𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐)−4,4
)                          (31) 

𝐽7 = −0,58655 (
𝐹𝑝

𝐷ℎ
)

2,3

(
𝑃𝑙

𝑃𝑡
) 𝑁−0,65                          (32) 
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𝐽8 = 0,0814(𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐
) − 3)                                          (33) 

 Valor de 𝑓 para 𝑅𝑒 < 1000 

𝑓𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜 = 0,00317(𝑅𝑒𝐷𝑐

𝐹1) (
𝐹𝑝

𝑃𝑙
)

𝐹2

(
𝐷ℎ

𝐷𝑐
)

𝐹3

(
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)

𝐹4

(𝑙𝑛 (
𝐴0

𝐴𝑡
))

−6,0483

             (34) 

Com 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3e 𝐹4 calculados pelas expressões descritas a seguir: 

𝐹1 = 0,1692 + 4,4118 (
𝐹𝑝

𝑃𝑙
)

−0,3

(
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)

−2

(𝑙𝑛 (
𝑃𝑙

𝑃𝑡
)) (

𝐹𝑝

𝑃𝑡
)

3
                               (35) 

𝐹2 = −2,6642 − 14,3809 (
1

𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐)
)                                 (36) 

𝐹3 = −0,6816 (𝑙𝑛 (
𝐹𝑝

𝑃𝑙
))                                        (37) 

𝐹4 = 6,4668 (
𝐹𝑝

𝑃𝑡
)

1,7

(𝑙𝑛 (
𝐴0

𝐴𝑡
))                                                  (38) 

 Valor de 𝑓 para 𝑅𝑒 ≥ 1000 

𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 = 0,06393(𝑅𝑒𝐷𝑐

𝐹5) (
𝐹𝑝

𝐷𝑐
)

𝐹6

(
𝐷ℎ

𝐷𝑐
)

𝐹7

(
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)

𝐹8

𝑁𝐹9(𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐
) − 4)

−1,093
        (39) 

Com 𝐹5, 𝐹6, 𝐹7, 𝐹8 e 𝐹9 calculados pelas expressões descritas a seguir: 

𝐹5 = 0,1395 − 0,0101 (
𝐹𝑝

𝑃𝑙
)

0,58

(
𝐿ℎ

𝐿𝑃
)

−2

(𝑙𝑛 (
𝐴0

𝐴𝑡
)) (

𝑃𝑙

𝑃𝑡
)

1,9
                            (40) 
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𝐹6 = −6,4367 (
1

𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐)
)                     (41) 

𝐹7 = 0,05875 (𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐
))                                       (42) 

𝐹8 = −2,0585 (
𝐹𝑝

𝑃𝑡
)

1,67

(𝑙𝑛(𝑅𝑒𝐷𝑐
))                                    (43) 

𝐹9 = 0,1036 (𝑙𝑛 (
𝑃𝑙

𝑃𝑡
))                  (44) 

Após a fase de análise via CFD é aplicado uma rotina de otimização dos 

ângulos da aletas com o objetivo de melhorar a eficiência térmica dos componentes. 

As dimensões utilizadas como variáveis de design são os ângulos da aletas ao longo 

do trocador, selecionadas por serem responsáveis pelos principais fenômenos 

turbulentos registrados nas análises. 

Será utilizada a seção do Ansys Workbench® voltada para otimização e 

análise estatística, o DesignExplorer. Segundo o número de variáveis de entrada, 

através de métodos estatísticos é gerado a população inicial que consta de várias 

geometrias diferentes com aletas de ângulos variados. A primeira geração é gerada 

pela ferramenta design of experiments (DOE) da categoria Optimal Space-Filling 

Design, tipo Maximum Entropy. Após a simulação desses primeiros componentes, 

os dados de saída e a função objetivo são retirados para cada trocador de calor 

sendo utilizados com base para a seleção dos primeiros indivíduos de melhor 

performance.  

A primeira população serve de base para as futuras gerações sejam 

criadas, por isso a necessidade em ter um conjunto de opções com variedade de 

características, aumentando o espaço amostral disponível para ser verificador e 
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reduzindo a possibilidade em estacionar em um máximo ou mínimo locial após o 

término da otimização. 

O algoritmo usado para seleção e desenvolvimento será o algoritmo 

evolucionário MOGA, que se baseia em princípios como seleção natural para 

seleção de indivíduos aprimorados. 
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9. RESULTADOS 

 

A simulação do fluxo de ar mostrou boa convergência para todos modelos 

analisados. Os testes de validação, em que são utilizados os mesmos valores 

obtidos experimentalmente por WANG et al, 1998, são exibidas nas próximas 

seções. Como pode ser visto, o modelo numérico utilizado apresenta acuracidade 

quando comparado com os dados experimentais. As séries de análises de 

convergência de malha e testes dos modelos de turbulência também são realizadas 

com objetivo de alcançar a independência de malha e encontrar o modelo de 

turbulência que possa identificar toda a fenomenologia da turbulência que ocorre no 

interior do domínio. 

 

9.1 Convergência de malha 

 

Para determinar a malha ideal foram realizados testes utilizando 

diferentes tamanhos de elementos com tamanhos de arestas de 0,2 mm até 3 mm, 

variando em intervalo de 0,05 mm para os elementos gerados nas superfícies das 

aletas e na entrada do domínio, realizando a simulação para a velocidade de 3 m/s. 

Para esse valor da entrada de ar, os valores do número de Reynolds devem 

apresentar valores próximos de 3500 [JANG et al, 2013]. É utilizado o modelo de 

turbulência SST pela sua versatilidade e robustez para o tipo de escoamento 

apresentado, devido as regiões de grande vorticidade e descolamento. 

Para analisar a influência do refinamento da malha são utilizados como 

dados de saída os números adimensionais 𝑓 e 𝑗, comparados com os dados 

experimentais para a referida velocidade (seção 9.1.3). Adicionalmente são exibidos 
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a distribuição da temperatura média ao longo do eixo longitudinal (seção 9.1.2) e 

contornos de velocidade e temperatura (seções 9.1.1 e 9.1.2) para melhor 

compreensão da influência da malha também nessa propriedade e verificar a 

coerência do comportamento simulado com o que se espera do real. 

Como fatores de escolha do tamanho da malha ideal são comparados 

não somente o desvio dos fatores adimensionais com relação ao experimental mas 

também a quantidade de interações requeridas para a convergência, pois o modelo 

deve conciliar acuracidade e rapidez para criação dos resultados.  

Pelo grande número de malhas utilizada, as tabelas completas como 

todos os valores extraídos para cada malha são apresentadas no Anexo 1 (Tabela 

16) com o número de nós e elementos para cada malha utilizada. A seguir é 

apresentada uma tabela reduzida somente dos valores considerados mais 

importantes para a análise de malhas mais refinadas, que como pode ser 

observadas adiante, serão as utilizadas para conclusão desse trabalho. 

Tabela 7. Malha utilizadas e suas respectivas dimensões e quantidades de elementos e nós. 

Malha Aresta (mm) Nós Elementos 

1 0,2 430000 1575000 

2 0,3 181000 635000 

3 0,4 97000 324000 

4 0,5 61000 197000 

5 0,6 39825 126191 

6 0,7 29220 90978 

7 0,8 60858 197146 

8 0,9 16869 51062 
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9 1 13000 39000 

10 1,2 9710 28542 

11 1,5 8255 24945 

 

 

Figura 34. Exemplo de malhas utilizadas. 

As imagens (Figura 34) acima ilustram as malhas utilizadas a partir de 0,2 

mm (extremamente refinada) até a malha de 1 mm (moderadamente refinada), 
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sendo a entrada do domínio localizada á esquerda da imagem e a saída posicionada 

á direita. Utiliza-se o limite inferior de 0,2 mm por este ser a menor aresta possível 

de ser simulada para o computador utilizado, consumindo toda a memória disponível 

do computador. 

Além de encontrar o tamanho de elemento ideal em que os valores das 

variáveis de saída tenham se estabilizado, como o objetivo desse trabalho é realizar 

a otimização do trocador de calor, em que simulações são realizadas 

sucessivamente de forma automática, também é importante determinar a melhor 

configuração de malha que permita a redução do tempo de simulação para que todo 

o processo possa realizado em tempo útil. Devido a isso, a redução do tempo de 

cada simulação se torna agente decisivo para a viabilidade de otimizações mais 

complexas e com maior número de variáveis. Como será descrito ao final da seção, 

o tamanho de elemento que atenderá a todos os requisitos será a malha com 

arestas de 0,5 mm. 

 

9.1.1 Análises de velocidade 

 

Um aspecto importante a ser considerado para análise da malha foi a 

formação de vórtices e zonas de recirculação durante o trajeto do fluido, como 

previsto pelos trabalhos de PERROTIN et al, 2004. Devido a inclinação das aletas 

ser alta é de se esperar que possa haver esses fenômenos, semelhante ao que 

ocorre para escoamento ao redor de aerofólios, em que a alta inclinação incita a 

formação de regiões com gradientes adversos de pressão que originam os primeiros 

vórtices. 
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Da 

Figura 35 a Figura 42 são utilizadas ferramentas de contorno e vetores da 

propriedade velocidade, executado através da seção Post do software de simulação. 

Os gráficos de contorno de velocidade auxiliam a explicitar a formação de zonas de 

baixa velocidade e encontrar os pontos de velocidade máximas. O gráfico de vetores 

ilustram a direção do fluxo e mostram claramente as regiões de vorticidade e 

descolamento. As imagens que retratam o domínio inteiro, devido a geometria 

alongada, não permitem visualização detalhada, por isso são reproduzidas no 

Anexo2 ampliadas para auxílio na  compreensão dos fenômenos encontrados. 

Como esperado, as malhas mais grosseiras não foram capazes de 

demonstrar esses turbilhões, nem demonstraram nenhuma região de recirculação 

junto a parede, apenas uma leve alteração da direção do escoamento foi detectada, 

comportamento típico de pouca capacidade em calcular com exatidão os gradientes 

de pressão e velocidade formados junto a parede, que originam as zonas de 

vorticidade. 

A partir das malhas com refinamento maior, foram registradas 4 zonas de 

rotação do fluido bem definidas, sempre junto às aletas diagonais e às aletas 

horizontais, como demonstrado nas figuras 35 a 41. 
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Figura 35. Vetores de contorno de velocidade para malha de aresta 1 mm. 

 

Figura 36. Detalhe na região de maior turbulência da malha de 1 mm de aresta. 

 

Figura 37. Vetores de contorno de velocidade para malha de aresta 0,5 mm. 
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Figura 38. Vetores de contorno de velocidade para malha de aresta 0,4 mm. 

 

Figura 39. Detalhe na região de maior turbulência da malha de 0,4 mm de aresta. 
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Figura 40. Vetores de contorno de velocidade para malha de aresta 0,3 mm. 

 

Figura 41. Detalhe na região de maior turbulência da malha de 0,3 mm de aresta. 
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Figura 42. Vetores de contorno de velocidade para malha de 0,2 mm. 

 

Figura 43. Detalhe na região de maior turbulência da malha de 0,4 mm de aresta. 

Quando a malha se aproxima de elementos próximos de 1 mm, começa a 

perda da capacidade de percepção dos fenômenos físicos esperados e que malhas 

mais finas conseguiram detectar. Para malhas acima desse valor, o pouco 

refinamento contribui para a perda de qualidade com relação aos elementos, pois o 

ajuste dos elementos a geometria fica prejudicado e dificilmente se consegue manter 

o 𝑦+ abaixo de 1 para que o modelo SST usado ou o modelo DES que ainda será 

testado possam atuar. 
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Embora para altos valores da aresta do elemento os fatores 

adimensionais tenham baixo erro como demonstrado à frente na Figura 55, seção 

9.1.3., o Re calculado nessas malhas é superior a 3800 de acordo com a Tabela 17 

no anexo 1, enquanto deveria ficar próximo do valor de 3500. Além disso, a perda da 

qualidade de resolução causa incoerência entre o fenômeno observado nos 

resultados com o que se esperava visualizar, ou seja, o modelo não foi capaz de 

detectar estruturas que eram esperadas ser encontradas. Por não ter uma base de 

dados mais completa em relação a outras propriedades e para ter segurança na 

precisão dessas variáveis utilizadas, malhas mais grosseiras foram descartadas da 

seleção das mais aptas a serem utilizada para as seguintes fases. 

 

 

9.1.2 Análises da variação de temperatura 

 

Da mesma forma que a velocidade foi influenciada pela alteração de 

malha, a propriedade temperatura também teve grandes alterações ao se alterar o 

tamanho do elemento. 

Para tal análise são utilizadas informações inicialmente obtidas do plano 

central longitudinal ao domínio, que corta todas as aletas e fica equidistante dos 

tubos, de forma estudar a região com máxima influência do contorno da aleta. Como 

pode ser visto através dos contornos da evolução da temperatura da Figura 

45Figura 45 e Figura 46, o decrescimento do elemento provocou o aumento direto 

de temperatura nas zonas de recirculação. A Figura 44 evidencia o plano central 

vertical que será utilizado para os contornos da distribuição de temperatura e 

turbulência detectados. 
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Figura 44. Plano central no qual são retirados os gráficos de contorno de vetores de 

velocidade e temperatura. 

Esse comportamento se torna uma consequência direta do 

aprimoramento do cálculo da turbulência. Ao melhorar discretização, a captação de 

zonas de vorticidade aumentou, sendo essas zonas marcadas pela baixa velocidade 

do fluido. Ao reduzir a velocidade do fluido, o tempo gasto para atravessar o domínio 

aumenta, consequentemente a temperatura nesses bolsões tende a aumentar, vide 

Figura 45 e Figura 46. Do ponto de vista apenas térmico, se comprova o efeito 

benéfico do acréscimo de turbulência para a transferência de calor, pois o aumto da 

temperatura nessas regiões significa a retirada de mais calor da corrente quente que 

percorre os tubos. 
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Figura 45. Distribuição de temperatura ao longo do domínio. 

 

 

Figura 46. Detalhe da temperatura nas zonas de maior turbulência. 
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É interessante perceber que há um relacionamento entre a capitação das 

zonas de alta temperatura e a correta distribuição de velocidades local. Malhas com 

deficiência na identificação dos locais de recirculação apresentaram a mesma 

dificuldade em identificar regiões com temperatura maior. 

A Figura 47 a Figura 51 a seguir demonstram esse acontecimento, sendo 

que na primeira (Figura 47) é demonstrado o contorno da distribuição de 

temperatura juntamente com os vetores de velocidade, juntos a última aleta plana 

para a malha de 0,3 mm. Como houve captação da zona de vorticidade, também 

houve cálculo da temperatura corretamente, encontrando temperaturas acima de 

305 K. 

O mesmo não ocorre na malha de 1 mm (Figura 48) que não capta as 

zonas de velocidade baixa e temperaturas altas captadas pela malha mais fina. O 

fluxo simplesmente contorna a aleta com pequena alteração de ângulo, não sendo 

suficiente para criar turbulência. 
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Figura 47. Zonas de recirculação e alta temperatura na malha de 0,3 mm. 

 

Figura 48. Ausência de zonas de recirculação e alta temperatura nas malhas de 1 mm. 
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Porém ao analisarmos a evolução da temperatura ao longo do eixo 

longitudinal, retirando a temperatura média ao longo de 39 planos equidistantes, 

observamos uma alteração dessa situação. A utilizarmos a temperatura média da 

seção, a temperatura das redondezas do tubo passam a ter influência, 

principalmente pela seção junto aos tubos ser a menor em todo domínio. 

Consequentemente obtém-se um aspecto mais geral da distribuição de 

temperaturas em que tanto zonas de laminares ou turbulência passam a ser 

analisadas quantitativamente. 

 

Figura 49. Plano central horizontal no qual são retirados os próximos gráficos de velocidade 

e temperatura. 

A Figura 50 e Figura 51 demonstram esse comportamento da temperatura 

em uma malha de aresta de 0,5 mm e outra com refinamento mais pobre, retiradas 

no plano central vertical evidenciadas abaixo. 
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Figura 50. Distribuição de temperaturas para simulação com malha de 1 mm. 

 

Figura 51. Distribuição das temperaturas quando utilizado malha de 0,5 mm. 

Como pode ser visto a alteração da malha influencia também a 

distribuição das áreas quentes. Observando a região em tom de vermelho que 

correspondem as temperaturas mais altas, a malha de 1 mm (Figura 50) possui 

regiões quentes com maior área, tanto na região ao redor do tubo, onde o fluido 

começa seu aquecimento, quanto na região após o tubo, onde ocorre a mistura do 

fluido quente com o fluido na vizinhança. 
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Para a malha mais refinada (Figura 51) a espessura de fluido quente ao 

redor do tubo e a área quente após o tubo é consideravelmente menor. Também é 

de se notar que a porção de fluido frio a 300 K é mais definida e cessa totalmente 

após a última aleta, fenômeno observado quando se analisa o plano central vertical, 

em que nessa região ocorre uma zona de baixa velocidade e maior aquecimento do 

fluido. Também, após a aleta central, aproximadamente no meio do domínio acima, 

há uma zona de aquecimento também provocado pela baixa velocidade que foi 

prevista na mesma análise do plano vertical. 

Devido a malha de 1 mm ter zonas de temperaturas maiores, ao retirar a 

evolução da temperatura média ao longo do domínio, essa apresentou média 

superior a de 0,5 mm. Esse fenômeno se repetiu para as demais malhas, em que as 

malhas de menor quantidade de elementos demonstraram médias de temperatura 

superiores as malhas mais refinadas, como exibido resumidamente na Figura 52 ou 

na Figura 82e Figura 83 apresentadas no Anexo 1. Para essas imagens, no eixo 

horizontal, é utilizado a posição no domínio (l) sobre o comprimento total do domínio 

(L). 

 



117 
 

 

Figura 52. Gráfico representando a evolução da temperatura média através do eixo 

longitudinal do domínio. 
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9.1.3 Análises dos fatores adimensionais 

 

A Tabela 8 que segue ilustra de forma resumida os valores encontrados 

para cada malha testada considerada mais relevante, sendo o erro calculado com 

base nos dados simulados comparados com os valores experimentais. Os dados 

das restantes podem ser verificados no Anexo 1. 

Tabela 8. Valores das dimensões, número de nós e elementos para cada malha e 

resultados de Re, 𝑓 e 𝑗 de cada simulação. 

Malha Re 𝑓 
Erro % 

de 𝑓 
𝑗 

Erro % 
de 𝑗 

Iterações 

0,2 3345,2 0,06053 0,76 0,020144 18,49 110 

0,3 3302,4 0,06084 0,25 0,020288 19,33 81 

0,4 3260,8 0,06115 0,24 0,020429 20,17 60 

0,5 3266,7 0,06111 0,17 0,01959 15,23 55 

0,6 3289 0,06094 0,09 0,020333 19,60 50 

0,7 3412,6 0,06006 1,54 0,019924 17,20 57 

0,8 3266,7 0,06111 0,17 0,020409 20,05 55 

0,9 3521,5 0,05932 2,75 0,019581 15,18 50 

1 3494,3 0,05950 2,45 0,019666 15,68 52 

1,2 3664,4 0,05841 4,25 0,019154 12,67 61 

1,5 3801,3 0,05759 5,59 0,018767 10,39 46 

 

A Figura 53 e Figura 54 ilustram a tendência dos valores do número de 

Reynolds e os fatores adimensionais 𝑓 e 𝑗, quando alteramos o tamanho do 

elemento.  
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Nesses gráficos é possível perceber que os fatores adimensionais 𝑓 e 𝑗 

apresentam comportamentos contrários, a medidas que a malha se torna mais 

grosseira, 𝑓 perde acuracidade e 𝑗 aumenta a precisão. A provável razão desse 

comportamento se deve ao fato de que em malhas grosseiras, a captação da 

turbulência é prejudicada enquanto, alterando os valores de velocidade e pressão, 

consequentemente prejudicando 𝑓. 

Apesar dos aspectos cinéticos terem piorados, não foram capazes de 

alterar de forma acentuada os aspectos térmicos do fluxo o suficiente para impactar 

o valor de 𝑗. 

 

 

Figura 53. Valores de 𝑓 para cada valor de aresta dos elementos da malha testada. 
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Figura 54.  Valores de 𝑗 para cada valor de aresta dos elementos da malha testada. 

 

Figura 55. Erro para os fatores adimensionais ao se alterar o tamanho dos elementos. 
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Quando o tamanho da aresta excede 1,2 mm, o erro dos dois números 

adimensionais estabiliza-se e mantem-se constante para as próximas arestas, 

demonstrado pela Figura 55. Como foi verificado anteriormente, a partir da malha de 

elementos de 1 mm, a sensibilidade em captação de estruturas turbulentas reduz, 

identificando o movimento do fluido de maneira mais suave do que realmente seria. 

Como essa situação se repete para as malhas mais grosseiras, é de se esperar que 

os fatores adimensionais calculados se mantenham constantes para as malhas de 

maiores elementos. 

Para a evolução do número de Re ao aumentar o tamanho do elemento, 

apenas há relevante variação em seu valor até aproximadamente a aresta de 1mm. 

A partir de momento o valor desse número adimensional passa a ser constante e 

independente da malha, como observado na (Figura 56). 

 

Figura 56. Valores de 𝑅𝑒 para cada tamanho de aresta dos elementos da malha testada. 
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convergência mais difícil. A independência somente é alcança a partir da aresta de 

0,6 mm, em que são requeridos valores em torno de 75 iterações para convergência, 

aproximadamente metade do requisitado pela malha mais refinada. 

 

Figura 57. Número de iterações necessários para convergência de acordo com cada 

tamanho de elemento. 
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comparado com dados experimentais. É importante ressaltar que 

para esse valor de velocidade o valor de j apresenta 

comportamento destoante em relação aos resultados das demais 

velocidades, provavelmente devido a algum fator aleatório ocorrido 

na simulação. Para as demais velocidades o comportamento de j 

se apresenta com boa acuracidade, portanto embora haja alguns 

pontos fora da curva, a aresta de 0,5 mm apresentou ótima 

acuracidade no geral para esse fator adimensional. 

A malha selecionada será utilizada para as seguintes fases de 

comparação dos modelos de turbulência e otimização do componente. 

 

9.2 Análises dos modelos de turbulência 

 

Como requisito fundamental para validação de análises numéricas em 

ambiente CFD em relação a acuracidade, foram utilizados 4 modelos de turbulência 

como citado anteriormente (𝑘 −  ε, 𝑘 –  𝜔, SST e DES) utilizando a malha 

anteriormente selecionada. 

Essa etapa de testes dos modelos requer três procedimentos de análise. 

No primeiro, os modelos são confrontados entre sim em relação a proximidade do 

valor de Re para cada velocidade de entrada. Desse modo, apesar dos modelos 

terem metodologias de cálculos diferentes, espera-se que os modelos que 

apresentarem boa exatidão apresentarão também comportamentos semelhantes 

com relação a variação de velocidade. 

Essas análises também são importantes porque visam conferir a distância 

entre o Re simulado e o valor considerado com correto, em relação ao valor de 
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velocidade de entrada no domínio. Como os valores de 𝑓 e 𝑗 são calculados através 

de equacionamento empírico e possuem o número de Reynolds como um de suas 

variáveis, erros no fator adimensional podem ser ocultados pelas correlações 

apresentadas anteriormente, que aparentemente darão a ilusão de acuracidade da 

simulação. 

Em segundo, compara-se a evolução da temperatura ao longo do 

escoamento. Como uma das características da turbulência é a alta taxa de 

difusividade e dissipação de propriedades, quando se analisa as mudanças de 

temperatura, seus valores carregam um legado a respeito da qualidade do cálculo 

das estruturas turbulentas. A boa acuracidade de um modelo tende a influenciar 

todas as propriedades, por isso a de se esperar que o mesmo desempenho do 

modelo para análise de velocidade se repita para a temperatura. 

No terceiro procedimento, analisa-se as curvas 𝑅𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝑓 e 𝑅𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠  𝑗 

obtidos pela programação das correlações de WANG et al, 1998, procedimento 

comumente realizado para análise de eficiência de trocadores de calor.  

A seguir são demonstrados os resultados desses três procedimentos. 

 

 

9.2.1 Análises de velocidade 

 

Os modelos apresentaram em sua maioria congruência em relação aos 

resultados, demonstrando resultados próximos entre si conforme apresentado na 

seção 9.1. A variação dos valores de Re é ilustrada pelo gráfico a seguir, em que se 

observa que o modelo mais discrepante é o 𝑘 –  ε, devido a pouca familiaridade 

desse modelo com fluxo excessivamente turbulento, com regiões intensas de 
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descolamento, tornando os resultados discrepantes em relação aos demais. A 

proximidade entre as curvas do 𝑘 –  𝜔 e do SST pode indicar que quando se utiliza o 

SST, que consiste na utilização do 𝑘 –  𝜔 e 𝑘 –  ε, o primeiro modelo está sendo 

intensamente utilizado na região de cálculo de Re. Caso fosse utilizadas outras 

regiões para cálculo esse resultados poderiam divergir entre os dois modelos. Agora 

comparando o modelo DES com o SST, a diferença entre a inclinação das retas 

provavelmente se deve a metodologia de cálculo dos dois modelos que permitiu uma 

pequena variação dos valores.   

 

 

Figura 58. Variação do Re de acordo com a velocidade de entrada. 

 

Outro fator que coíbe a utilização do modelo 𝑘 –  ε para análises 

posteriores pode ser observada ao se plotar a velocidade no plano médio para o 

trocador para cada modelo como mostrado na Figura 59. 
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Figura 59. Comparação dos contornos de velocidade para os modelos de turbulência 

utilizados. 

Apesar do modelo 𝑘 –  ε detectar zonas de baixa velocidade como os 

outros modelos, essas zonas são em tamanho reduzido. Observando a primeira e a 

segunda dobra em V, nos modelos 𝑘 –  𝜔, SST e DES a zona de baixa velocidade se 

estende para além da aleta em diagonal imediatamente vizinha a dobra em V, como 

mostrado na Figura 60, no qual são utilizados vetores de velocidade para simulação 

com o modelo DES (Figura 60).  
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Figura 60. Vetores de velocidade para modelo DES da segunda dobra em V. 

A análise de vorticidade para o modelo SST da Figura 61 revela a 

tendência em surgimento de zonas recirculantes logo após a dobra em V, sendo 

portanto esse formato  responsável pelo crescimento do grau de turbulência do 

escoamento. A coloração do gráfico a seguir representa a velocidade local no 

elemento. 

 

Figura 61. Vorticidade da simulação para modelo SST. 
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Contrariamente, no 𝑘 –  ε a bolha de baixa velocidade fica restrita, não se 

estendendo além da primeira aleta em diagonal a direita. 

Outro ponto em que há erro de localização das zonas de baixa velocidade 

ocorrem nas dobras horizontais. Na central ele exacerba o tamanho da bolha e na 

dobra da direita além antecede a localização. Enquanto os outros modelos 

demonstram a zona posteriormente ao termino da dobra, no 𝑘 –  ε a região de baixa 

energia ocorre logo em cima da dobra e seu comprimento no eixo X também é 

reduzido. 

Ao realizar a mesma análise, porém no plano horizontal podemos 

observar a congruência entre os resultados dos modelos 𝑘 –  𝜔, SST e DES. A 

velocidade máxima é semelhante para os três modelos, ficando em torno de 11,6 

m/s junto a superfície do tubo e o formato da distribuição se assemelha (Figura 62). 
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Figura 62. Contorno de velocidade do plano médio horizontal para os modelos de 

turbulência testados. 

A região de baixa velocidade que ocorre entre os dois tubos, detectada 

somente no modelo 𝑘 –  ε se deve a uma zona de alta recirculação como mostrado 

na Figura 63 a seguir, sendo essa a única ocasião em que esse modelo demonstra 

uma zona não detectada por outros modelos. Embora esse superdimensionamento 
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da região entre os dois tubos tenha sido detectada, o modelo não foi capaz de 

encontrar nenhuma zona de recirculação após a passagem dos tubos. Após passar 

pela última aleta, o fluxo inicia a relaminarização do escoamento. 

 

 

Figura 63. Vetores velocidade indicando as zonas de turbulência para cada modelo. 
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Pela acuracidade, baixo tempo consumido e boa coerência com os 

fenômenos esperados, as próximas simulações realizadas na etapa de otimizações 

utilizaram o modelo de turbulência SST. 

Por último, como forma de verificar a confiabilidade do modelo SST, é 

verificado a primeira função de mistura (first blended function) do modelo depois de 

simulado. A conferência da função permite reconhecer se o modelo 𝑘 –  𝜔 é utilizado 

junto a parede. Quando isso acontece, ao plotar o contorno da função a região junto 

a parede tem que possuir o valores 1. Ao se distanciar da parede a função passa a 

atingir valores entre 1 e zero, região em há utilização mista dos modelos 𝑘 –  𝜔 e 

𝑘 –  ε. Quando o valor do contorno atinge zero, há somente utilização do 𝑘 –  ε. O 

contorno confirmando a confiabilidade do modelo é exibido na Figura 64. Como o 

modelo 𝑘 –  𝜔 só é ativado quando 𝑦+ > 0, ao plotar a função de mistura também 

conseguimos verificar a qualidade da malha para utilização do modelo. 

 

 

Figura 64. Função de mistura para o modelo SST. 
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9.2.2 Análises da variação de temperatura 

 

Como dito anteriormente, a metodologia de cálculo tende a influenciar as 

variáveis utilizadas como dados de saída como a velocidade e temperatura. A 

confiabilidade para determinado modelo também permite que esses dados se 

mostrem coerentes frente ao fenômeno físico real. Semelhante ao comportamento 

da velocidade, apenas o modelo 𝑘 –  ε. 

Ao se observar os contornos da evolução da temperatura da Figura 65, 

observa-se que nas mesmas regiões onde há formação de zonas de baixa 

velocidade também há formação de pequenas regiões onde ocorrem os picos de 

calor. 

Os modelos 𝑘 –  𝜔, SST e DES demonstraram detectar claramente zonas 

relativamente grandes de baixa velocidade próximas das dobras em V e horizontais. 

Devido à formação das bolhas de baixa velocidade, o fluido confinado nessa região 

permanece mais tempo dentro do domínio, havendo a possibilidade de maior 

aquecimento no domínio. O modelo 𝑘 –  ε, como não consegue dimensionar essas 

regiões corretamente, discorrendo na velocidade das partículas, também apresenta 

pouca possibilidade de reconhecer esses picos de temperatura. 

Como consequência disso, o fluido passa menor tempo dentro do 

domínio, se aquece menos e, portanto retira menos energia do domínio.  Ao plotar 

graficamente a evolução da temperatura no sentido longitudinal da geometria (Figura 

65), observa-se essa tendência para o modelo 𝑘 –  ε. 

A Figura 65 e Figura 66 são construídas retirando a temperatura média ao 

longo de 39 planos longitudinais a partir do início da região de interesse que 

contempla a aletas, excluindo as extensões adicionadas na entrada e na saída. O 
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eixo horizontal utilizado é a distância adimensional 𝑙/𝐿, em que 𝑙 é a posição a partir 

do primeiro plano e 𝐿 é o comprimento total. 

  

 

Figura 65. Gráfico da variação da velocidade de acordo com a relação 𝑙/𝐿. 

Essas figuras mostram claramente a relação entre a capacidade de 

captação de vórtices e a posição dos picos de temperatura. Como exibido 

principalmente pela figura Figura 66, no modelo SST, os picos de temperatura 

ocorrem justamente nas regiões em que havia registrada vorticidade e menor 

velocidade. Ao utilizar um modelo que não capta essas zonas, automaticamente a 

percepção da temperatura é afetada. 

O modelo de turbulência que atinge o maior diferencial de temperatura e 

pico é o modelo DES com 3,487 K e 303,84 K respectivamente, como pode ser 

observado na Tabela 9. Devido aos fatores apresentados anteriormente, o modelo 
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𝑘 –  ε obteve o menor Δ𝑇 (2,545 K) e o menor valor máximo de temperatura no 

domínio (302,89 K).  

 

Figura 66. Comparativo gráfico e contorno de temperatura entre os modelos SST e 𝑘 –  ε. 

Os valores de aumento da temperatura estão de acordo com a literatura, 

para trabalhos que utilizam metodologia semelhante à empregada, como em 

LYMAN, 2000, que sugere expressões para os fatores adimensionais, semelhantes 

às utilizadas nesse trabalho. Os diferenciais de temperatura atingidos nos trabalhos 

anterior foram de cerca de 10 K para Re de 1016. A Tabela 9 exibe os diferenciais 

de temperatura bem como a máxima alcançada dentro do domínio e a Figura 67 

mostra a evolução da temperatura no interior do domínio da ferramenta de contorno. 
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Nessa mesma imagem é destacada a região central do domínio com a 

aleta em V e a região final, da última aleta, ambas com o contorno de temperatura. 

Para essas regiões são confrontados os resultados para os modelos de turbulência 

SST (1 e 2) e 𝑘 –  ε (3 e 4). Observa-se que o SST que conseguiu gerar as estruturas 

turbulentas corretamente dessas regiões também detecta picos locais de 

temperatura e possui a região aquecida com área maior em comparação com o 

modelo 𝑘 –  ε. 

Tabela 9. Diferenças de temperatura entre a entrada e saída da região de interesse. 

Modelo ΔT [K] Máxima temperatura [K] 

𝑘 –  ε 2,545 302,89 

𝑘 –  𝜔 3,437 303,85 

SST 3,437 303,85 

DES 3,487 303,84 
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Figura 67. Variação da temperatura de acordo com o modelo de turbulência. 

Utilizando o contorno de temperatura agora no plano central horizontal, 

também é possível observar a influência da formação dos vórtices, nos modelos que 

conseguiram calcular essas estruturas, a distribuição de temperatura se torna 

semelhante entre eles. Exceto pelo modelo 𝑘 –  ε, a distribuição das temperaturas 

ficou semelhantes para todos os modelos. O ponto mais discrepante desse modelo 

foi a não detecção da região de temperatura elevada que ocorre entre os dois tubos 

como ilustrado pela Figura 68. 
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Figura 68. Distribuição das temperaturas para cada modelo testado. 

Outro ponto a se destacar é a proximidade da temperatura máxima que 

ocorre junto ao plano de simetria do segundo tubo, à esquerda das imagens acima 

para 𝑘 –  𝜔, SST e DES. A diferença entre esses modelos para o 𝑘 –  ε nessa região 

fica em torno de 4 K (Tabela 10). 
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Tabela 10. Temperatura de pico registrada próximo ao segundo tubo. 

Modelo Temperatura de pico [K] 

𝑘 –  ε 318,6 

𝑘 –  𝜔 323,1 

SST 323,1 

DES 322,7 

 

Como dito anteriormente, a precariedade no tratamento das estruturas 

turbulentas para esse modelo não permitiu a detecção de zonas de vorticidade em 

que o fluido acaba por aumentar o tempo gasto dentro do domínio. 

Consequentemente, o fluido não consegue retirar tanta energia das paredes 

aquecidas tornando a temperatura máxima e a diferença de temperatura entre 

entrada e saída (ΔT menor cerca de 1 K) menores comparativamente a outros 

modelos (Tabela 11). 

Tabela 11. Diferença de temperatura média registrada entre a entrada e saída da região de interesse. 

Modelo ΔT [K] 

𝑘 –  ε 2,545 

𝑘 –  𝜔 3,437 

SST 3,437 

DES 3,487 
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9.2.3 Análises dos fatores adimensionais 

 

Como última análise para seleção do modelo de turbulência, foi calculado 

os fatores adimensionais de atrito e Colburn, como extensamente feito nas 

pesquisas relativas a trocadores de calor em geral para conhecer as reais eficiência 

desses equipamentos. Os valores desses fatores são plotados em função do 

número de Reynolds e comparados com os valores experimentais de WANG, 1998, 

que coloca um possível valor do erro experimental máximo de 15% (Figura 69). 

 

 

Figura 69. Valores de 𝑓 e 𝑗 para cada valor de Re calculado. 

Como ilustrado na Figura 69, as curvas exibiram um bom ajuste em 

relação aos valores experimentais para todos os modelos de turbulência. Para o 

fator de Colburn o maior erro encontrado foi de 17% para o Re de 3200 no modelo 
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DES, porém todos apresentaram erros máximos semelhantes para a faixa central do 

intervalo de Re considerado. 

Para o fator de atrito, o maior erro foi de 13% para Re de 4400 nos 

modelos 𝑘 –  𝜔, SST, DES e  𝑘 –  ε. Para ambos os casos se utiliza os dados 

experimentais de WANG et al, 1998, como referência, que tolera erro de 15% para 

os valores experimentais. 

Porém há de ressaltar que o modelo 𝑘 –  ε não possui boa precisão 

quando é analisada a curva de velocidade de entrada pelo número de Reynolds. O 

fato de utilizar uma expressão que relacione diretamente os fatores adimensionais 

com o Re podem ocultar desvio em relação aos resultados quando comparados 

somente as curvas de 𝑓 e 𝑗. 

 

9.3 Otimização 

 

Após o período de validação, em que o modelo foi testado quanto a sua 

robustez e acuracidade, foi obtido um modelo numérico de boa confiabilidade de 

acordo com os dados experimentais a apto a ser utilizado em processos de 

otimização para melhoria do desempenho do componente. 

O próximo passo é a aplicação de uma metodologia de otimização, 

objetivando o aprimoramento da transferência de calor no domínio. Para isso, são 

utilizadas como variáveis de projeto os ângulos formados pelas aletas do trocador, 

que são alteradas pelo software CAD, tem suas dimensões atualizadas, as malhas 

são refeitas e simuladas pelo solver. Os resultados a cada rodada são armazenados 

e utilizados para o desenvolvimento das novas geometrias através do algoritmo 

genético. 
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Ao invés de utilizar uma variável para representar o ângulo da aleta 

ventilada (louver angle), abordagem utilizada em JANG et al, 2013 ou STEPHAN, 

2002 para seus processos de otimização, optou por utilizar esse ângulo variável de 

acordo com a posição da aleta no domínio, como feito por AMEEL et al, 2012. 

Pressupõem-se que como o fluxo de fluido possui fortes variações de suas 

propriedades ao longo do percurso, ao permitir a variabilidade dos ângulos das 

aletas, pode-se alcançar resultados melhores ajustando o ângulo a melhor condição 

local. 

Para isso são feitas três rotinas de otimização diferentes com 3, 4 e 7 

variáveis, sendo essas variáveis o ângulo de inclinação de cada grupo de aletas 

(louver angle) como exibido na Figura 70, Figura 71 e Figura 72. 

 

Figura 70. Ângulos utilizados durante a otimização de 3 variáveis. 

 

Figura 71. Variáveis utilizadas para otimização de 4 variáveis. 
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Figura 72. Modelo para utilização durante otimização de 7 variáveis. 

A população inicial é gerada através da ferramenta estatística DOE 

(Design of Experiments), que gera indivíduos com valores diferentes para cada 

variável. O tipo de DOE utilizado é o Optimal Space-Filling Design, tipo Maximum 

Entropy. Por se tratar de uma otimização em que os indivíduos da geração criada 

pelo DOE são alterados sucessivamente a cada geração, é necessário ter o cuidado 

para que o primeiro conjunto gerado seja um grupo com os valores bem distribuídos 

para cada variáveis, de forma a diminuir a tendência da otimização convergir para 

máximos locais ao invés de globais. Como cada rotina de otimização conta com 

número de variáveis diferentes, são gerados quantidade diferentes de indivíduos 

para serem simulados em cada DOE, quantificados na Tabela 12 abaixo. 

Tabela 12. Quantidade de indivíduos gerados pelo DOE de acordo com o número de 

variáveis. 

Otimização 
Número de indivíduos gerados pelo 

DOE 

3 variáveis 15 

4 variáveis 25 

7 variáveis 83 
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Exemplificando a utilização desse tipo de DOE, são mostrados na Figura 

73, Figura 74 e Figura 75, que ilustram a distribuição dos valores de cada variável 

para todos os indivíduos. Cada eixo vertical representa uma variável e cada 

indivíduo gerado é representado por uma linha quebrada, em que a interseção 

dessa linha com os eixos verticais representam o valor que aquele indivíduo possui 

para aquela determinada variável. 

 

Figura 73. Indivíduos gerados com respectivos valores de suas variáveis para otimização de 

três variáveis. 
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Figura 74. Indivíduos gerados com respectivos valores de suas variáveis para otimização de 

quatro variáveis. 

 

Figura 75. Indivíduos gerados com respectivos valores de suas variáveis para otimização de 

sete variáveis. 
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Após a criação dos primeiros indivíduos pelo DOE, inicia-se a fase de 

otimização em si. É programada como limite de gerações criadas o valor de 1000 

gerações, porém em nenhuma da rotinas foi necessário chegar a esse valor, todas 

realizaram a convergência antes do limite. Considera-se como convergência da 

otimização quando a modelagem não consegue encontrar indivíduos melhores, 

estabilizando em um determinado valor. 

Para ambas rotinas, é utilizado como função objetivo para quantificar a 

eficiência da geometria a relação 

 𝐺 =
ΔT

Δp
                     (45) 

calculada para cada geometria. 

Após o período de simulação dos indivíduos gerados para o processo 

utilizando 3 variáveis o resultados dos melhores indivíduos é apresentado na Tabela 

13: 

Tabela 13. Valores obtidos para otimização com 3 variáveis. 

Indivíduo 1º ângulo 2º ângulo 3º ângulo G [K/Pa] 

% aumento 
em relação 
ao original 

A 50 50 50,025 0,004307 17,61 

B 50 50 50,084 0,004307 17,61 

C 50 50 50,13 0,004307 17,61 

 

A análise de sensibilidade das variáveis de entrada permite a verificação 

da influência de cada uma nos resultados observados direta ou indiretamente. A 

Figura 76 a seguir demonstra claramente essa influência. 
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Figura 76. Análise de sensibilidade das variáveis de entrada para simulação de 3 variáveis. 

Para essa análise de sensibilidade, percebe-se na  Figura 76 claramente 

que os ângulos possuem influências semelhantes para essa análise simplista em 

relação as otimizações posteriores. Possivelmente a adoção de uma mesma variável 

para um ângulo no início e no final não permite conhecer a real atuação de um 

parâmetro no resultado, apesar desse modo de selecionar as variáveis de saída 

tenha permitido encontrar resultados promissores em relação à eficiência. 
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Para a rodada com 4 variáveis, devido a maior possibilidade geométrica, 

os resultados encontrados puderam atingir melhores índices de rendimento, 

conforme evidenciado na Tabela 14. 

Tabela 14. Valores obtidos para otimização com 4 variáveis. 

Indivíduo 1° ângulo 2° ângulo 3° ângulo 4° ângulo  G [K/Pa] 

% aumento 
em relação 
ao original 

A 49,650 50,006 50,004 53,775 0,0043683 19,28 

B 48,150 50,026 50,006 52,404 0,0043647 19,19 

C 46,658 50,021 50,004 52,290 0,0043645 19,18 

 

Para a análise de sensibilidade observada na Figura 77, é acentuada a 

importância do ângulo da aleta em V, zona ao redor onde se formam os sistema 

turbulentos mais complexos. A utilização de 4 variáveis permite melhor observação 

da influência de cada ângulo para o comportamento do sistema comparado com a 

de 3 variáveis. 
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Figura 77. Análise de sensibilidade das variáveis de entrada para simulação de 4 variáveis. 

A melhor composição de resultados encontrada foi com sete variáveis 

como era esperado. O grande número de variáveis utilizado ocasionou um aumento 

do tempo computacional considerável, porém os resultados foram os melhores 

detectados em relação às outras rotinas, atingindo cerca de 25% de aprimoramento 

na função objetivo, exibidos na Tabela 15. 

Tabela 15. Valores obtidos após a otimização contendo 7 variáveis. 
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G [K/Pa] 

% aumento 
em relação 
ao original 

A 50,1 50,0 50,2 50,6 59,9 40,9 40,8 0,00460 25,61 

B 50,0 50,0 50,0 50,4 58,4 40,6 40,1 0,00454 23,97 

C 50,0 50,3 50,2 51,9 59,7 42,8 43,5 0,00439 19,87 

 

Para a próxima análise de sensibilidade (Figura 78), o ângulo com maior 

poder de influência foi o quinto ângulo que corresponde a aleta em formato de V à 

direita. Seguido ao quinto em termo de importância, segue o segundo ângulo, 

também junto a uma aleta em V, porém a direita do domínio. É fundamental salientar 

que nessas regiões há a tendencia de formação de zonas de recirculação de baixa 

velocidade e é onde os fenômenos mais turbulento ocorrem. 

Seguido a esses dois graus, o terceiro em ordem de influência é o da 

aleta adjacente a aleta em V a direita. A região compreendida entre essas duas 

aletas é a região de comportamento mais complexo dentro do domínio, região essa 

de maior dificuldade de obtenção dos valores das propriedades, em que os testes de 

modelos de turbulência e convergência de malha demonstraram a necessidade em 

selecionar uma boa modelagem.  
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Figura 78. Análise de sensibilidade das variáveis de entrada para simulação de 7 variáveis. 

Um fato notável observável na etapa de otimização com sete variáveis foi 

a análise de sensibilidade, em que se pôde observar que dois dos três ângulos com 

maior influência nos resultados se localizam justamente na região de maior 

complexidade do escoamento, como mostrado na Figura 79. 
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Figura 79. Região de maior presença de vorticidade apresenta os ângulos de maior 

influência nos resultados 

Isso indica que grande parte da eficiência se deve ao desenvolvimento da 

turbulência dessa região. Devido a isso, a realização de alterações locais, não 

somente da alteração dos ângulos mas a mudança de outras dimensões das aletas 

pode contribuir para uma melhoria efetiva ainda maior nessa região. O fato da 

sensibilidade ter adquirido um valor negativo indica que o valor do ângulo é 

inversamente proporcional ao resultado, ou seja melhores resultados são 

alcançados reduzindo o ângulo. Possivelmente a indicação da redução do ângulo se 

deve a percepção do software de que as alterações fluidodinâmicas decorrentes do 

escoamento ao redor de corpo a altos ângulos como maior arrasto obtido não estão 

sendo compensadas pelo maior transmissão de calor ocasionada pela zona de 

recirculação em que o fluido fica aprisionado e consequentemente roubaria mais 

calor. Ou seja, o vórtice formado para ângulos maiores não está auxiliando a troca 

térmica o suficiente para compensar a perda de carga, o que diminui o fator de 

eficiência utilizado.    
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O fato da turbulência não estar auxiliando na melhoria da eficiência do 

componente se deve ao pequeno deslocamento de fluido no sentido transversal da 

corrente, portanto o fluido quente que se desloca junto as laterais e que foi aquecido 

pelos tubos, não consegue se misturar com a porção de fluido fria que percorre o 

centro do domínio e, portanto não consegui transmitir uma quantidade maior de 

energia térmica, como mostrado pelos vetores de velocidade da Figura 80. 

As grandes regiões de mistura caracterizadas por movimento massivo do 

fluido no sentido transversal somente são encontradas no centro do domínio e após 

a passagem das aletas, onde pelo contorno das temperaturas demonstrado pela 

Figura 81, há aumento da temperatura. Curiosamente essas regiões possuem o 3º e 

o 4º ângulo de maior influência no resultado. 

 

 

Figura 80. Vetores de velocidade demonstrando as regiões de maior deslocamento 

transversal do fluido. 
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Figura 81. Regiões de maior aumento da temperatura. 

Regiões turbulentas que ocorrem nas aletas possuem pouca mistura de 

fluido entre as regiões quentes e frias devido à geometria desse trocador não 

priorizar esse tipo de troca de energia. Portanto ao alterar os ângulos das aletas, se 

altera em grande parte a perda de carga e pouco se modifica a capacidade de 

transferência do calor da corrente quente que segue nas laterais para a corrente fria 

que percorre o interior. Desse modo o algoritmo detecta que o meio mais eficiente é 

realizar a alterações nos ângulos em que há maior presença de regiões de alta 

vorticidade, na tentativa de reduzir a perda de carga como forma de melhorar o 

desempenho. 
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10. CONCLUSÃO 

 

Trocadores de calor são sistemas extremamente úteis dentro do atual 

quadro de desenvolvimento energético dos maquinários utilizados pelo homem. Sua 

atuação é diversificada e quase todos os tipos de conjuntos mecânicos que lidam 

com alguma transformação de energia envolvendo sistemas fluidos possuem algum 

tipo de trocador de calor. 

Dentre os inúmeros tipos de trocadores, os compactos vêm sendo 

utilizados em aplicações em que o espaço se torna fator restritivo como projetos 

automobilísticos. Dentre a família desses compactos, o trocador de aletas 

ventiladas, objetivo desse estudo, são frequentemente utilizado para sistemas de 

refrigeração. O fato de serem eficientes não deve somente ao conceito utilizado, 

mas também a adaptação geométrica realizada para alcançar a melhoria da 

eficiência através do desenvolvimento de métodos analíticos e mais recentemente a 

aplicação de métodos computacionais, metodologia essa aplicadas para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

Durante os testes de convergência de malha realizados inicialmente, com 

malhas variando de 0,2 a 3 mm, embora malhas mais refinadas permitam melhor 

descrição do desenvolvimento da turbulência, o refinamento demonstrou dificultar a 

convergência do modelo, necessitando de mais iterações para que o software 

finalizasse os cálculos e requerendo mais tempo de simulação, o que tornou as 

malhas de menores elementos inviáveis. Pela boa relação entre esforço 

computacional, tempo de simulação e acuracidade, a malha que se sobrepôs foi a 

que teve arestas de 0,5 mm, lembrando que essa malha obteve erro para o número 

de Re de apenas 2,57%, 1% para 𝑓, não conseguindo bom desempenho somente 
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para 𝑗 com erro 17%, ainda próxima da margem de erro dos dados experimentais 

que é de 15%. 

Outro fato a ser observado em relação a variação do tamanho dos 

elementos é que quando menor a aresta, maior o tamanho das áreas de baixa 

velocidade detectadas. Além das malhas grosseiras não conseguirem detectar 

corretamente zonas turbulentas, esse fato reflete diretamente na captação da 

distribuição da temperatura. 

As zonas de alta vorticidade detectadas somente para malhas mais 

refinadas são caracterizadas por terem baixa velocidade do fluido. Devido a isso a 

porção de material demora mais tempo dentro do domínio, ficando tempo 

significativo preso na instabilidade e aquecendo mais tempo. Pois isso, zonas de alta 

temperatura são encontradas nas mesmas regiões de maior turbulência, logo após 

as aletas em formato de V e aletas horizontais. 

Quanto a modelagem da turbulência utilizada, os quatro modelos 

utilizados, 𝑘 −  ε, 𝑘 –  𝜔, SST e DES, apresentaram capacidade em reconhecer as 

zonas de recirculação ocasionadas pelas aletas, porém o modelo 𝑘 −  ε foi o único 

que subdimensionou essas zonas e registrou a zona de baixa velocidade formada 

na última dobra a direita de forma antecipada. Outro ponto negativo encontrado para 

esse modelo foi que ao analisar a relação entre velocidade de entrada e o Re obtido, 

os outros modelos apresentaram boa conformidade entre si enquanto o 𝑘 −  ε 

apresentou valores destoantes. 

Esse fato se torna de extrema importância, pois demonstra que embora 

os modelos tenham adquirido boa acuracidade quando aplicado as correlações de 𝑓 

e 𝑗 com o número de Reynolds, se torna necessário realizar testes de validação 
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entre Re e a velocidade de entrada ou verificar a relação direta entre velocidade de 

entrada e os fatores de Colburn e atrito. 

Outra diferença perceptível, ocasionada por essa perda da capacidade 

em calcular regiões de turbulência foi a elevação da temperatura nas regiões de 

recirculação em baixa velocidade. Nessas regiões, a baixa velocidade faz com que a 

porção de fluido aprisionada fique mais tempo dentro do domínio, podendo aquecer 

mais as moléculas e retirar mais energia do domínio. Para o modelo SST, os picos 

de temperatura ocorrem justamente nas regiões em que havia registrada vorticidade 

e menor velocidade. Ao utilizar o modelo 𝑘 −  ε, que não capta essas zonas, 

automaticamente a percepção da temperatura foi afetada como pode ser averiguado 

na Figura 66. 

Por se tratar de um escoamento com grande possibilidade de regiões de 

vorticidade, descolamento e grande influência da geometria, já era esperado que 

somente modelos com tratamento específico para parede tivessem boa coerência 

entre si. Nisso se enquadram o 𝑘 –  𝜔, especializado em zonas próximas da parede, 

o SST que utiliza o modelo anterior, demonstrado ao se plotar a primeira função de 

mistura e o DES que utiliza o SST para escoamento na parede [ANSYS CFX-10.0, 

Solver Theory Guide, 2005]. 

Com relação ao processo de otimização empregado após a fase de 

definição de malha e modelos, obteve-se grande melhoria em relação ao critério de 

eficiência empregado, alcançando aprimoramento de 25% em relação ao valor 

original, quando utilizado sete variáveis, demonstrado a potencialidade da 

abordagem utilizada. A análise de sensibilidade realizada demonstrou que os 

ângulos mais influentes são os ângulos localizadas na porção final do trocador de 
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calor, com destaque para a última aleta em formato de V, que possui o ângulo mais 

representativo. 
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11. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como forma de estimular a continuação do trabalho desenvolvido nessa 

dissertação sugere-se implementar trabalhos não se restringindo apenas ao estudo 

térmico ou simulação do escoamento do fluido mas também com a possibilidade de 

estudos envolvendo a análises mecânicas para completarem o desenvolvimento do 

produto completo. 

 Seguindo o mesmo modelo aqui utilizado, desenvolver e simular 

uma proposta de trocador de calor completo utilizando as 

geometria obtida pela otimização. Para isso convém utilizar 

também técnicas de melhoramento de forma a obter o trocador 

final eficiente e com performance parecida com os disponíveis no 

mercado. 

 

 O escoamento ao redor das aletas provoca alterações da 

distribuição de pressão na parede, devida a essa ser 

extremamente delgada. Devido a isso é provável que para o 

mesmo dispositivo em um teste experimental, haja deformações do 

material e distorções dos ângulos determinados em projeto. Essa 

alteração, caso ocorra, mesmo que em pequenas proporções, 

pode alterar de forma considerável a performance do equipamento, 

vinda a contrariar os resultados encontrados pelas simulações. 

Devido a isso, uma ótima oportunidade para desenvolvimento de 

pesquisas seria obter o campo de pressão sobre as aletas e 

simular de forma estrutural o equipamento, seja por iteração fluido-
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estrutura ou simples exportação de valores, para verificar a 

alteração dos ângulos. Nos novos ângulos deverão realimentar 

outra simulação fluidodinâmica para comparar o novo rendimento 

com o anteriormente obtido. 

 

 Analisar a influência da rugosidade da parede no desenvolvimento 

das camadas limites, descolamento ou retardo das zonas de 

circulação. Como o material é sujeitado a processos de 

conformação para ser fabricado, pode haver alteração da 

rugosidade e até criar uma distribuição variante ao longo da sua 

superfície. A implementação da rugosidade no software é 

facilmente implementada, dependendo somente da medição dos 

valores reais da peça. 

 

 Desenvolvimento de projeto de bancada de testes que permitam 

que atividades experimentais possam ser feito para trocadores de 

calor do tipo compacto. Somente o projeto desse aparato já 

fornece uma grande possibilidade de criação de frentes de 

pesquisas devido a dificuldade eminente ao dimensionamento e 

instrumentação.  

 

 Utilizar o processo de otimização utilizando variáveis diferente de 

projeto, como as dimensões do tubo, quantidade de aletas, posição 

da aleta ao longo do eixo longitudinal, o que pode gerar geometrias 

diferenciadas em relação a eficiência do trocador. 



160 
 

 

 O presente trabalho foi focado na compreensão dos fenômenos 

ocorridos somente para corrente de ar, somente considerando as 

variação das propriedades do fluido no sentido horizontal, 

considerando que a outra corrente contribua injetando calor através 

do contato com uma parede a temperatura constante. Em situação 

vertical a corrente vertical representada pelo escoamento do outro 

fluido diminuiria a temperatura à medida que escoasse e o outro 

fluido realiza-se sua função. Outra abordagem seria simular esse 

comportamento de resfriamento do fluido que passa no canos e 

verificar a alteração da eficiência nas aletas com a queda da 

temperatura. Isso também abre espaço para que seja realizada 

uma otimização com a possibilidade de que as aletas variem suas 

características geometricamente. 

 

 Como observado pelas análises de sensibilidade a região de maior 

influência se localiza próximo a segunda aleta em V devido ao fato 

de que nessa região os fenômenos mais turbulento estão 

localizados. Portanto a iniciativa de estudo mais profundo dessa 

região, com sugestões de alterações geométricas diferentes de 

somente mudança de ângulos, como o a utilização de winglet pata 

aletas ventiladas como proposto por LAWSON, 2006 ou mesmo 

alteração do número de aletas nessa região pode produzir 

melhorias significativas de eficiência desse componente, de forma 

a reduzir a perda de carga e principalmente aumentar a mistura 
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das regiões de fluidos aquecido que fluem próximos aos tubos com 

as regiões centrais de fluido mais frio . 
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Anexos 

Anexo 1 – Dados dos testes de convergência de malha 

Tabela 16. Quantidade de nós e elementos para cada malha utilizada no teste de 

convergência de malha. 

Malha Aresta [mm] Nós Elementos 

1 0,2 430299 1574798 

2 0,25 279111 1004823 

3 0,3 181629 635413 

4 0,35 128987 441166 

5 0,4 97358 323787 

6 0,45 79200 26046 

7 0,5 60858 197146 

8 0,55 48426 155331 

9 0,6 39825 126191 

10 0,65 34530 108584 

11 0,7 29220 90978 

12 0,75 24627 75915 

13 0,8 21860 66470 

14 0,85 18862 57023 

15 0,9 16869 51062 

16 0,95 15020 45063 

17 1 13170 39064 

18 1,05 12500 35797 

19 1,1 10821 32531 

20 1,15 10489 31347 

21 1,2 9710 28542 

22 1,25 9065 27083 

23 1,3 8998 27076 

24 1,35 8664 26589 

25 1,4 8519 26059 

26 1,45 8269 25078 

27 1,5 8255 24945 

28 1,6 8269 24656 

29 1,65 7904 23849 

30 1,7 8006 24289 

31 1,75 7922 23974 

32 1,8 8070 24437 

33 1,85 7926 24065 

34 1,9 7783 23693 

35 1,95 7830 23903 

36 2 7824 23828 
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37 2,05 7818 23753 

38 2,1 7811 23828 

39 2,15 7823 23837 

40 2,2 7756 23742 

41 2,25 7916 24129 

42 2,3 7816 24010 

43 2,35 7738 23522 

44 2,4 7789 23830 

45 2,45 7859 24151 

46 2,5 7812 23789 

47 2,55 7822 23980 

48 2,6 7762 23803 

49 2,65 7859 24040 

50 2,7 7829 24033 

51 2,75 7799 23922 

52 2,8 7802 23979 

53 2,85 7810 23877 

54 2,9 7793 23763 

55 2,95 7809 23914 

56 3 7828 24052 

 

Tabela 17. Valores dos fatores adimensionais juntamente com o erro em relação ao dado 

experimental juntamente com o número de Re e o número de iterações de cada simulação 

para o teste de convergência de malha. 

Malha 
Aresta 
[mm] 

Re 𝑓 
Erro de 

𝑓 % 
𝑗 

Erro de 
𝑗 % 

Iterações 

1 0,2 3345   0,06053  0,76 0,0201   18,49 110  

2 0,25 3346,06 0,0605 0,78 0,0201 18,48 130 

3 0,3 3300,87 0,0609 0,24 0,0203 19,37 127 

4 0,35 3192,9 0,0617 1,10 0,0207 21,57 113 

5 0,4 3257,58 0,0612 0,29 0,0204 20,24 104 

6 0,45 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

7 0,5 3266,8 0,0611 0,18 0,0204 20,05 95 

8 0,55 3397,86 0,0602 1,38 0,0200 17,48 98 

9 0,6 3288,93 0,0609 0,09 0,0203 19,61 90 

10 0,65 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

11 0,7 3406,4 0,0601 1,48 0,0199 17,32 102 

12 0,75 3389,82 0,0602 1,29 0,0200 17,63 75 

13 0,8 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

14 0,85 3478,93 0,0596 2,29 0,0197 15,96 72 

15 0,9 3521,22 0,0593 2,75 0,0196 15,19 72 

16 0,95 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

17 1 3493,34 0,0595 2,45 0,0197 15,70 77 

18 1,05 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 



173 
 

19 1,1 3647,88 0,0585 4,08 0,0192 12,95 71 

20 1,15 3748,52 0,0579 5,09 0,0189 11,26 77 

21 1,2 3663,89 0,0584 4,25 0,0192 12,68 91 

22 1,25 3744,65 0,0579 5,05 0,0189 11,32 80 

23 1,3 3780,4 0,0577 5,40 0,0188 10,73 86 

24 1,35 3824,7 0,0574 5,82 0,0187 10,02 73 

25 1,4 3875,19 0,0572 6,29 0,0186 9,21 71 

26 1,45 3802,02 0,0576 5,60 0,0188 10,38 81 

27 1,5 3801,3 0,0576 5,60 0,0188 10,39 46 

28 1,6 3804,73 0,0576 5,63 0,0188 10,34 134 

29 1,65 3715,76 0,0581 4,77 0,0190 11,80 73 

30 1,7 3857,29 0,0573 6,13 0,0186 9,50 72 

31 1,75 3863,07 0,0572 6,18 0,0186 9,40 73 

32 1,8 3890,21 0,0571 6,43 0,0185 8,98 72 

33 1,85 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

34 1,9 3821,84 0,0575 5,79 0,0187 10,06 89 

35 1,95 3733,99 0,0580 4,95 0,0190 11,50 82 

36 2 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

37 2,05 3801,59 0,0576 5,60 0,0188 10,39 47 

38 2,1 3815 0,0575 5,73 0,0187 10,17 73 

39 2,15 3902,25 0,0570 6,54 0,0185 8,79 72 

40 2,2 3799,61 0,0576 5,58 0,0188 10,42 73 

41 2,25 3797,27 0,0576 5,56 0,0188 10,46 73 

42 2,3 3937,44 0,0568 6,86 0,0184 8,24 74 

43 2,35 3811,87 0,0575 5,70 0,0187 10,22 73 

44 2,4 3944,83 0,0568 6,93 0,0184 8,13 72 

45 2,45 3908,05 0,0570 6,59 0,0185 8,70 90 

46 2,5 3823,61 0,0575 5,81 0,0187 10,03 72 

47 2,55 3941,39 0,0568 6,90 0,0184 8,18 72 

48 2,6 3873,13 0,0572 6,27 0,0186 9,25 72 

49 2,65 3811,94 0,0575 5,70 0,0187 10,22 76 

50 2,7 3902,02 0,0570 6,54 0,0185 8,79 97 

51 2,75 3892,36 0,0571 6,45 0,0185 8,94 77 

52 2,8 3903,62 0,0570 6,55 0,0185 8,77 72 

53 2,85 3904,96 0,0570 6,57 0,0185 8,75 73 

54 2,9 3880,96 0,0571 6,34 0,0186 9,12 73 

55 2,95 3793,87 0,0576 5,53 0,0188 10,51 72 

56 3 3810,66 0,0575 5,69 0,0187 10,24 81 
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Figura 82. Evolução da temperatura média ao longo do domínio para malhas até 1,5 mm. 
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Figura 83. Evolução da temperatura média ao longo do domínio para malhas de 1,5 até 3 

mm. 
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Anexo 2 – Imagens ampliadas da ferramenta de contorno geradas 

durante os resultados 
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