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RESUMO 

Tem sido demonstrado que a adição de polímeros, surfactantes e outras substâncias amortecem 

os efeitos dissipativos nos escoamentos turbulentos, portanto, este fenômeno apresenta um 

grande potencial na economia de energia em sistemas industriais. O objetivo principal deste 

trabalho é estabelecer uma metodologia para a simulação numérica (via CFD) de fluidos visco-

elásticos, através de sub-rotinas internas implementadas, mediante UDF, no código Fluent. A 

validação dessa metodologia é feita para o caso mais simples, escoamento em regime laminar 

em tubulação. Como solvente foi utilizado a água, e como soluto, foram utilizados dois 

polímeros, um de alto peso molecular e um de baixo. Para modelar o fluido visco-elástico sob 

diferentes concentrações, foi utilizado o modelo Finitely Extensible Nonlinear Elastic com 

modelo de fechamento estatístico de Peterlin (FENE-P). Para levar em conta os efeitos 

viscosos, foram utilizados valores do número de Reynolds 50 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 2000. Para analisar a 

elasticidade, foram adotados valores 0 < 𝑊𝑒 ≤ 20.  Para investigar também a influência da 

extensibilidade molecular, foram adotados os valores 100 ≤ 𝐿2 ≤ 500. A variável utilizada na 

análise dos efeitos visco-elásticos foi o coeficiente de atrito 𝑓. Os resultados mostraram que a 

adição de polímeros, independentemente do seu peso molecular, em escoamentos em regime 

laminar e transiente, não provoca nenhuma mudança na dissipação de energia, mantendo 

inalterada a sua estrutura o que permite validar a metodologia definida. Esse resultado, que é 

consistente com a literatura, constitui um avanço significativo na definição de uma metodologia 

confiável e apropriada para o estudo de escoamento de fluido visco-elástico, mediante a 

implementação via UDF de modelos constitutivos que caracterizam esses fluidos. 

Palavras chave: Redução de arrasto, Fluido visco-elástico, CFD, FENE-P, Escoamento 

laminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

It has been shown that the addition of polymers, surfactants and other substances cushions the 

dissipative effects in turbulent flow, so this phenomenon has a great potential in energy saving 

for industrial application systems. The main objective of this work is to establish a methodology 

for the numerical simulation (via CFD) of viscoelastic fluid through embedding an in-house 

subroutine into Fluent code. The validation of this methodology was carried out with the 

simplest case, laminar flow in pipeline. Water was used as the solvent, while two polymers 

were used as solute, one with high molecular weight and the other one with low molecular 

weight. To model the viscoelastic fluid under different concentrations, Finitely Extensible 

Nonlinear Elastic model closing with statistical Peterlin's model (FENE-P) was used. Taking 

into account the viscous effects, values of Reynolds number 50 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 2000 was used. To 

analyze the elasticity were adopted 0 < 𝑊𝑒 ≤ 20 values. Moreover to investigate the influence 

of molecular extensibility, the 100 ≤ 𝐿2 ≤ 500 values were adopted. The variable used in the 

analysis of viscoelastic effects was the friction coefficient 𝑓. The results showed that the 

addition of polymers, regardless of their molecular weight, in transient flow and laminar regime 

causes no change in energy dissipation, maintaining unmodified its structure allowing to 

validate the methodology here defined. This result is a significant advance in defining a reliable 

and appropriate methodology for the study of viscoelastic fluid flow, by implementing the 

constitutive model that characterize viscoelastic fluids by means of UDF. 

Keywords: Drag reduction, Viscoelastic fluid, CFD, FENE-P, Laminar flow. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os fluidos têm uma ampla gama de aplicações industriais, comerciais, domésticas etc. 

Independentemente da estrutura molecular em que se apresentam, gasosos ou líquidos, o grande 

desafio em uma dada aplicação é como caracterizá-lo, ou seja, quais as equações constitutivas 

que melhor descrevem o seu comportamento. Isso significa compreender como os fluidos se 

movimentam e se deformam. 

Os fluidos, em aplicações gerais nos diferentes campos da engenharia, podem ser 

abordados através da hipótese do contínuo. Nesse caso, as forças em um fluido são 

contabilizadas por uma variável de campo, o tensor das tensões, que agrupa todas as forças 

moleculares em questão em um determinado campo.  O tensor das tensões deve ser deduzido 

de observações do fluido de interesse. Porém, a relação entre essas variáveis e a interpretação, 

entendimento e controle desse comportamento mudam significativamente em função do 

comportamento reológico dos fluidos. 

Em função da relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação os fluidos 

são classificados como newtonianos e não-newtonianos. 

A caracterização reológica dos fluidos newtonianos é amplamente conhecida, onde a 

tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de deformação sendo a constante de 

proporcionalidade o coeficiente dinâmico de viscosidade do fluido (WHITE, 2011). 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

∝ �̇�𝑖𝑗 (1) 

Na Equação (1) 𝜏𝑖𝑗 é a componente do tensor de tensões, �̇�𝑖𝑗 é a componente do tensor 

das taxas de deformações e 𝜇 o coeficiente de viscosidade dinâmico do fluido. Em condições 

estáveis de temperatura e pressão, esta viscosidade é uma propriedade do material facilmente 

mensurável. Os fluidos newtonianos mais comuns e utilizados industrialmente são a água e o 

ar. 

Apesar da grande aplicação dos fluidos newtonianos para os quais o conceito clássico 

de viscosidade é comumente utilizado para caracterizar as suas propriedades, existe uma grande 

quantidade de fluidos que não podem ser descritos por essa relação constitutiva.  Esses fluidos 

são denominados fluidos não-newtonianos. 

Para os fluidos não-newtonianos a tensão de cisalhamento não é diretamente 

proporcional a taxa deformação. Consequentemente, os fluidos não-newtonianos podem não ter 

uma viscosidade bem definida, ou seja, a denominada viscosidade aparente não é constante 
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durante o escoamento. Uma forma um tanto, mas não totalmente genérica de se representar a 

relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação para estes fluidos, pode ser vista 

na Equação (2) (SOARES, 2008). 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑜 + 𝐾�̇�𝑖𝑗
𝑛 (2) 

Sendo 𝜏𝑜 a tensão inicial necessária para que aconteça a deformação, 𝐾 é o índice de 

consistência, que indica o grau de resistência do fluido diante do escoamento e 𝑛 o índice que 

caracteriza o comportamento do fluido, e indica, fisicamente, o afastamento do fluido do 

modelo newtoniano. 

A seguir, os principais tipos de fluidos não-newtonianos são descritos, de forma 

resumida, sendo divididos em dois grupos: aqueles fluidos para ao quais é necessária uma 

tensão inicial 𝜏𝑜, e aqueles nos que a tensão inicial pode ser considerada como sendo 0. Essa 

descrição foi baseada no estudo de Soares (2008). 

Grupo com tensão inicial 𝝉𝒐: 

1.  Fluidos do tipo Casson: o modelo de Casson mostra características plásticas, com 

redução da viscosidade quando aumenta-se a taxa de cisalhamento. Aplicável a fluidos 

como sangue e iogurtes. Usa uma expressão própria, que não pode ser considerada como 

caso particular da Equação (2). O modelo para caracterizar a tensão de cisalhamento 

para esse tipo de fluido é expresso pela Equação (3). 

𝜏𝑖𝑗
0,5 = 𝜏𝑜

0,5 + 𝜂𝐶𝐴�̇�𝑖𝑗
0,5 (3) 

 

onde 𝜂𝐶𝐴 é denominada de viscosidade plástica de Casson. 

2.  Fluidos do tipo Bingham: pode ser visto como um fluido newtoniano com uma tensão 

inicial maior que zero. É o comportamento aproximado de produtos alimentícios com 

alto teor de gordura (chocolate, manteiga, margarina), polpas de minério e lamas. Para 

este tipo de fluido, 𝜏𝑜 > 0, 𝑛 = 1 e 𝐾 é denominado viscosidade plástica, 𝜂𝑃. O modelo 

pode ser representado pela Equação (4). 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑜 + 𝜂𝑃�̇�𝑖𝑗 (4) 

3.  Fluidos do tipo Plástico: modelo de fluido plástico com características de aumento da 

viscosidade quando aumenta-se a taxa de cisalhamento. 
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Grupo com tensão inicial igual a 0: 

4.  Fluidos dilatantes: a viscosidade aparente aumenta com o aumento da taxa de 

cisalhamento. A viscosidade é dita aparente, quando seu valor varia com a taxa de 

cisalhamento, 𝜇(�̇�). A Equação (5) (conhecida como lei de potência) representa o 

modelo reológico que caracteriza este tipo de fluido. 

𝜏𝑖𝑗 = 𝐾�̇�𝑖𝑗
𝑛 (5) 

onde 𝜏𝑜 = 0 e 𝑛 > 1.  

Pode-se citar como exemplo desse tipo de fluido, algumas soluções de açúcar e 

de amidos. 

5.  Fluidos pseudoplásticos: a viscosidade aparente diminui com o aumento da taxa de 

cisalhamento. Como exemplo pode-se citar alguns produtos alimentícios, massas de 

cerâmica e de cimento, soluções poliméricas, tintas de impressão, alguns derivados de 

petróleo, suspensões de minério de ferro e dispersões argilosas. O modelo reológico que 

caracteriza este tipo de fluido também é representado pela Equação (5), porém 𝑛 < 1. 

A Figura 1 apresenta uma representação esquemática dos tipos de fluidos e seu 

comportamento em relação à deformação, quando aplicado uma tensão de cisalhamento. 

 
Figura 1. Representação esquemática dos diferentes tipos de fluidos como função da relação entre a tensão 

de cisalhamento e a taxa de deformação. Fonte: SOARES (2008). 
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Todos esses fluidos não-newtonianos descritos acima têm comportamento tensão x 

deformação independentes do tempo. Além deles, tem-se ainda os fluidos dependentes do 

tempo. São eles: tixotrópicos e reopéticos. Os fluidos tixotrópicos caracterizam-se por 

apresentar um decréscimo na viscosidade aparente com o tempo de aplicação da tensão. No 

entanto, após o repouso, tendem a retornar à condição inicial de viscosidade. O comportamento 

tixotrópico é encontrado em produtos como tinta, catchup, pastas de frutas etc (MACHADO, 

2002). 

Já os fluidos reopéticos caracterizam-se por apresentar um acréscimo na viscosidade 

aparente com o aumento da taxa de deformação. Assim como os fluidos tixotrópicos, após o 

repouso, os fluidos reopéticos tendem a retornar ao seu comportamento reológico inicial. 

Podem-se citar como exemplos de fluidos reopéticos as suspensões de amido e de bentonita 

(MACHADO, 2002). 

Por fim, além dos fluidos já descritos, têm-se os fluidos visco-elásticos, assim a 

classificação geral dos fluidos pode ser vista na Figura 2. 

 
Figura 2. Classificação geral dos fluidos. 

Os fluidos visco-elásticos são fluidos que ao deformarem-se sofrem simultaneamente 

deformações elásticas e viscosas (MACHADO, 2002). Um material elástico ideal, sob uma 

tensão, responde com deformação reversível. Ao cessar a tensão o corpo retorna à sua forma e 

volume original. Já um material viscoso, quando sob uma tensão de cisalhamento, responde de 

forma irreversível as deformações sofridas. O fluido viscoso dissipa energia. Fluido visco-

Newtoniano

Não-
newtoniano

Visco-elásticos

Dependentes do tempo

Reopéticos

Tixotrópicos

Não dependentes do 
tempo

Com tensão de 
cisalhamento inicial

Casson

Bingham

Plástico

Sem tensão de 
cisalhamento inicial

Pseudoplástico

Dilatante



28 

 

elástico sofre ambos efeitos, ou seja, dissipa um pouco de energia e armazena o restante. O que 

determinará quando será dissipado ou armazenado são as próprias características do fluido. 

Este comportamento tem óbvias implicações em simples escoamentos como os de 

Couette ou de Poiseuille, e consequentemente em todos os processos industriais que envolvam 

transporte em tubulações e lubrificação (FERREIRA, 2006). Dada a complexidade deste tipo 

de fluido, a definição de um modelo constitutivo que descreva de forma adequada esse 

comportamento não é tarefa trivial. Nas últimas décadas, devido o crescente interesse por este 

tipo de fluido, um grande esforço investigativo tem acontecido, o que se reflete nos inúmeros 

artigos publicados. 

Atualmente, a necessidade cada vez maior do uso de produtos poliméricos sintéticos, 

como para produção de embalagens, partes de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, 

etc., tem levado a indústria de polímeros a buscar cada vez mais a diminuição do desperdício e 

aumento da qualidade dos produtos. Para isso tem-se buscado entender melhor como as 

propriedades reológicas dos polímeros afetam o processamento e a qualidade final dos 

produtos.  

Quando comparados com os fluidos newtonianos, é notável a necessidade de uma 

relação constitutiva mais complexas para avaliar o tensor de tensões para os fluidos visco-

elásticos. A literatura registra o desenvolvimento de vários modelos constitutivos, estando o 

primeiro deles baseado na teoria de Maxwell, o qual faz uma analogia com os sistemas 

mecânicos mola-amortecedor. Posteriormente outros modelos foram desenvolvidos sendo os 

mais representativos o modelo Upper-Convected Maxwell (UCM), o modelo de Oldroyd-B, o 

modelo Giesekus, o modelo Finitely Extensible Nonlinear Elastic (FENE) com as variantes 

Peterlin (FENE-P) e Chilcott e Rallison (FENE-CR) e o modelo de Phan-Thien-Tanner (PTT). 

Os fenômenos relacionados com o movimento dos fluidos são bastante complexos. 

Análises teóricas, somente, ainda não conseguem descrever esses fenômenos de forma 

adequada. Por esta razão recorre-se a métodos experimentais, porém muitas das vezes os 

métodos também são limitados ou economicamente inviáveis. O advento da computação digital 

forneceu uma terceira alternativa para a análise do movimento dos fluidos: a simulação 

numérica. Essa área do conhecimento, que complementa as análises teóricas e experimentais, 

recebeu o nome de Computational Fluid Dynamics (CFD). A área do CFD está em pleno 

desenvolvimento e expansão sendo muito utilizada nas áreas da engenharia, medicina, 

meteorologia, aeronáutica, entre outras. É através desta técnica que este trabalho foi conduzido 

para estudar os fenômenos relacionados ao escoamento de fluidos visco-elásticos. 
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1.1 Objetivos e justificativas 

A redução do atrito mediante adição de polímeros é de amplo interesse em várias áreas, 

como, engenharia, mineração, biologia, agronomia e medicina. 

Em tubulações, sobretudo em sistemas de transporte a longa distância, a adição de 

polímeros reduz o consumo de energia nos escoamentos, o que leva a uma considerável 

diminuição do consumo de potência nos sistemas de bombeamento, sendo, portanto, 

interessante também do ponto de vista econômico.  

Pode-se citar ainda outras aplicações as quais a adição de polímero tem sido usada com 

sucesso: sistemas de calefação e aquecimento de água; nos sistemas de combate a incêndio, 

onde a presença de polímeros pode incrementar a vazão e a distância dos jatos, tendo sido 

utilizado em várias cidades da Europa e Estados Unidos da América; para navios e outros meios 

de transporte marítimo, a redução de atrito é obtida injetando soluções poliméricas altamente 

concentradas na proa dos barcos, ou através de paredes porosas; durante grandes enchentes a 

adição de polímeros pode aumentar razoavelmente a capacidade de escoamento em um curto 

período de tempo, apresentando uma boa relação custo-benefício (VILALTA, 2000). 

Essa pesquisa consiste em um início de um estudo abrangente que visa modelar, simular 

e compreender totalmente o efeito da redução de arrasto por adição de polímero, que inclui o 

regime turbulento, em estudos futuros que darão continuidade a este. Portanto, o trabalho aqui 

desenvolvido objetiva também ser a base para as futuras envolvendo o regime turbulento. 

Assim, os resultados aqui apresentados, constitui a primeira fase de um amplo estudo 

que visa caracterizar a influência de fluidos visco-elásticos nas modificações na estrutura de 

escoamentos e que permita determinar o potencial redutor de atrito. Para isso, propõe-se aqui 

uma metodologia que permita a simulação numérica de fluidos visco-elásticos.  

A nossa região, região metropolitana de Belo Horizonte e Campo das Vertentes no 

estado de Minas Gerais, é essencialmente rica em minérios com uma indústria muito potente. 

O resultado decorrente desta pesquisa tem um amplo potencial de uso na indústria de minérios, 

particularmente no sistema de bombeamento de polpa (água com sólido e/ou não em 

suspensão), sendo que a polpa transportada pode ser o produto intermediário ou final, ou o 

rejeito intermediário ou final de um determinado processo. 

Assim, pode-se estabelecer que o objetivo geral desta pesquisa é: 
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1. Caracterizar mediante a metodologia numérica desenvolvida, a influência das 

propriedades visco-elásticas das soluções poliméricas no potencial de redução de atrito 

no escoamento, em regime laminar, em tubulações para escoamentos homogêneos.  

E ainda, atingir os seguintes objetivos específicos: 

1. Estudar e definir a relação constitutiva que possa caracterizar, de forma fiável, as 

propriedades visco-elásticas das soluções poliméricas no escoamento, em regime 

laminar, em tubulações;   

2. Desenvolver sub-rotinas internas, para domínios geométricos 2D e 3D, para 

implementar o modelo de comportamento de fluido com propriedades visco-elásticas, 

conforme definido no item anterior, no código comercial Fluent; 

3. Estudar as modificações no o coeficiente de atrito ou de perda de carga, f, em regime 

laminar, em tubulações decorrentes da adição de polímero:  

4. Caracterizar a influência das propriedades visco-elásticas das soluções poliméricas no 

coeficiente de perda de carga: efeito da concentração e do tipo de polímero, da 

extensibilidade molecular, da elasticidade e da inércia. 

Resumidamente, o trabalho aqui desenvolvido constitui um estudo numérico, mediante 

metodologia desenvolvida, para caracterizar a influência das propriedades visco-elásticas das 

soluções poliméricas na redução de atrito em escoamento em regime laminar e transiente.  

A pesquisa que está sendo desenvolvida sustentará ainda, as bases para o 

desenvolvimento de estudos mais abrangentes em diferentes aplicações práticas de 

escoamentos de soluções poliméricas em regime transicional e turbulento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os escoamentos completamente limitados por superfícies são denominados 

escoamentos internos. Desse modo, os escoamentos internos incluem escoamentos em tubos, 

bocais, difusores, contrações e expansões súbitas, válvulas e acessórios. 

Os escoamentos podem ainda ser laminares ou turbulentos. O Glossary of 

Oceanographic Terms apresenta a seguinte definição para escoamento turbulento:  

É um estado de escoamento no qual as velocidades instantâneas exibem flutuações 

irregulares e aparentemente aleatórias tal que, na prática, apenas propriedades 

estatísticas podem ser reconhecidas e submetidas a uma análise. Estas flutuações 

muitas vezes constituem grandes deformações do escoamento e são capazes de 

transportar quantidade de movimento, energia e matéria a taxas muito acima da taxa 

do transporte por difusão molecular e condução em um escoamento não turbulento ou 

laminar (BAKER; DEEBEL; GEISENDERFER, 1966, p. 171, tradução do autor). 

Já o escoamento em regime laminar é definido como aquele no qual o fluido se move 

em camadas, ou lâminas, uma camada escorregando sobre a adjacente havendo somente troca 

de quantidade de movimento e calor molecular. Qualquer tendência para instabilidade e 

turbulência é amortecida por forças viscosas de cisalhamento que dificultam o movimento 

relativo entre as camadas adjacentes do fluido (FERNANDES, 2007). 

O coeficiente responsável por quantificar o regime de escoamento e expressar se o 

mesmo está em regime laminar ou turbulento é o chamado número de Reynolds, que representa 

a relação entre as forças viscosas e inerciais de um escoamento e é dado pela expressão: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝑐ℓ𝑐
𝜇

 (6) 

onde 𝜌 e 𝜇 são respectivamente a massa específica e a viscosidade dinâmica (absoluta) do 

fluido, ℓ𝑐 o comprimento característico do campo de escoamento e 𝑉𝑐 a velocidade 

característica do escoamento. Como o trabalho em questão trata especificamente de um corpo 

cilíndrico, correspondente ao escoamento no interior de uma tubulação, todas as futuras 

referências ao número de Reynolds terão como comprimento característico o diâmetro do tubo 

e a velocidade característica, como será visto mais a frente, coincide com a velocidade média 

do escoamento. 

Os escoamentos podem ainda ser divididos em permanentes, onde as propriedades são 

constantes ao longo do tempo, e transientes, onde as propriedades variam ao longo do tempo.  

A Figura 3 ilustra o escoamento laminar em um tubo circular. O escoamento tem 

velocidade uniforme 𝑈 na entrada do tubo. Devido à condição de não-deslizamento, sabe-se 
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que a velocidade na parede do tubo deve ser zero em toda a extensão do tubo. Uma camada 

limite desenvolve-se ao longo das paredes do tubo. A superfície sólida exerce uma força de 

cisalhamento retardante sobre o escoamento, assim, a velocidade do fluido nas vizinhanças da 

superfície sólida é reduzida. Nas seções sucessivas ao longo do tubo, nesta região de entrada, o 

efeito da superfície sólida é sentido cada vez mais para dentro do escoamento (FOX; 

MCDONALD’S; PRITCHARD, 2011). 

 
Figura 3. Escoamento interno em um tubo circular. Fonte: WHITE (2011). 

Como será visto mais à frente, para escoamento incompressível, a conservação da massa 

exige que, conforme a velocidade na proximidade da parede é reduzida devido à condição de 

não deslizamento, a velocidade na região central, sem atrito, do tubo deve crescer para 

compensar esse déficit. Como resultado deste comportamento, o valor da pressão também deve 

decrescer (FOX; MCDONALD’S; PRITCHARD, 2011).  

À medida que aumenta-se o valor da coordenada 𝑥, relativa à entrada do tubo, aumenta-

se a espessura da camada limite modificando-se o perfil de velocidade. A região de velocidade 

reduzida cresce aproximando-se do eixo. A um determinado valor de 𝑥, a região de velocidade 

reduzida ocupa toda a seção transversal do tubo. Nessa situação o perfil, e consequentemente o 

escoamento, considera-se completamente desenvolvido e não muda mais com o aumento de 𝑥. 

Nessa condição o perfil é unidimensional (função apenas da coordenada radial) constituindo 

uma simplificação importante para muitos estudos, como no presente trabalho. 

2.1 Equações governantes 

As equações fundamentais que regem a dinâmica dos fluidos são basicamente a equação 

da conservação da massa, a equação da variação da quantidade de movimento (VQM), e a 

equação da conservação da energia. Essas equações, podem ser escritas na forma integral para 

um volume de controle ou diferencial para um volume diferencial de fluido. 
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A primeira equação apresentada é a equação da conservação da massa. A forma integral 

desta equação, também conhecida como equação da continuidade é dada pela Equação (7), onde 

𝑉𝐶 indica uma integral ao longo de um volume e 𝑆𝐶 ao longo das superfícies de controle deste 

volume. 

0 =
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌𝑑∀
𝑉𝐶

+∫ 𝜌�⃗⃗�. 𝑑𝐴
𝑆𝐶

 (7) 

onde, ∀ é o volume, �⃗⃗� é o vetor de velocidade, 𝐴 é o vetor normal de área, e 𝑡 o tempo.  

A superfície de controle (𝑆𝐶) e o volume de controle (𝑉𝐶) são tratados selecionando-se 

uma porção arbitrária de fluido que se escoa em algum instante 𝑡0, como mostrado na Figura 4 

(a) – pode-se imaginar tingir este pedaço de líquido. Esta forma inicial do sistema de fluido é 

escolhida como o volume de controle, que está fixada no espaço em relação às coordenadas 

𝑥𝑦𝑧. Depois de um tempo infinitesimal ∆𝑡 o sistema irá ter-se movido (provavelmente até 

mudar de forma) para um novo local, como mostrado na Figura 4 (b). 

 
Figura 4. Configuração do Sistema e do volume de controle. Fonte: FOX; MCDONALD’S; PRITCHARD 

(2011). 

Para ter uma descrição, ponto a ponto, do problema, aplica-se a Equação (7) a um 

volume de controle diferencial (como mostrado na Figura 5), chegando assim à Equação (8), 

que é a forma diferencial da equação da continuidade. 

O completo desenvolvimento dessas equações pode ser encontrado em FOX; 

MCDONALD’S; PRITCHARD (2011). 
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Figura 5. Volume de controle diferencial em coordenadas retangulares. Fonte: FOX; MCDONALD’S; 

PRITCHARD (2011). 

 

𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝜌𝑣

𝜕𝑦
+
𝜕𝜌𝑤

𝜕𝑧
+
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0 (8) 

Essa Equação (8) também pode ser escrita em formato tensorial, como visto na Equação 

(9). 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖) = 0 (9) 

A segunda importante equação que modela o escoamento de um fluido é a equação da 

variação da quantidade de movimento. Esta expressão pode ser derivada de diversas maneiras, 

entretanto um dos modos mais utilizados é derivação da segunda lei de Newton para um 

elemento de fluido e integrá-la para um volume de controle. Portanto, a equação de conservação 

da quantidade de movimento pode ser escrita por: 

∑�⃗� = �⃗�𝑆 + �⃗�𝐵 =
𝜕

𝜕𝑡
∫ �⃗⃗�𝜌𝑑∀
𝑉𝐶

+∫ �⃗⃗�𝜌�⃗⃗�. 𝑑𝐴
𝑆𝐶

 (10) 

O somatório de forças do lado esquerdo da equação é dividido entre forças de superfície 

(pressão, cisalhamento etc.) �⃗�𝑆, e forças de campo (gravitacional, centrífuga etc.) �⃗�𝐵. Forças de 

superfície incluem tanto as forças normais quanto as forças tangenciais (cisalhamento). 

Aplicando a mesma metodologia que foi aplicada na equação da continuidade (e pode ser vista 

em FOX; MCDONALD’S; PRITCHARD (2011)), temos a expressão para a conservação da 

quantidade de movimento para um elemento de fluido na forma diferencial, dada por:  

𝜌𝑔𝑥 +
𝜕𝜏𝑥𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑧

= 𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) (11) 
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𝜌𝑔𝑦 +
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑦𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑧𝑦

𝜕𝑧
= 𝜌 (

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) (12) 

 

𝜌𝑔𝑧 +
𝜕𝜏𝑥𝑧
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
+
𝜕𝜏𝑧𝑧
𝜕𝑦

= 𝜌 (
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) (13) 

Que também podem ser escritas em notação tensorial: 

𝜌 (
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑢𝑗
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

) = −
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜌𝑔𝑖 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜏𝑖𝑗) (14) 

onde 𝜏𝑖𝑗é a componente do tensor das tensões (Equação (15) e Figura 6) que para um fluido 

newtoniano se torna a Equação (16). 

 
Figura 6. Distribuição de tensões em um elemento de fluido. Fonte: WHITE (2011). 

  

𝑇𝑖𝑗 = [

𝜏𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑥 𝜏𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜏𝑧𝑧

] (15) 
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𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 [(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝛿𝑖𝑗
𝜕𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑘

] (16) 

Em que 𝛿𝑖𝑗 é o delta de Kronecker (cujo valor é 1, se 𝑖 = 𝑗 e 0, se 𝑖 ≠ 𝑗). 

Estas equações da VQM estabelecem que mudanças no momento e aceleração de uma 

partícula fluída são simplesmente o resultado das mudanças na pressão, na gravidade e nas 

forças viscosas dissipativas atuando no fluido, forças viscosas essas que se originam na 

interação molecular do fluido.  

O primeiro termo do lado esquerdo da Equação (14) é o termo transiente da variação da 

quantidade de movimento, o segundo termo é o termo de advectivo (de transporte). Advecção, 

é um mecanismo de transporte de uma substância. O movimento dos fluidos na advecção é 

descrito matematicamente como um campo vetorial, e o material transportado é tipicamente 

descrito como uma concentração escalar da substância, 

O primeiro e terceiro termo do lado direito da Equação (14), referem-se ao momento 

linear criado devido à ação das forças resultantes do tensor das tensões no fluido que está 

subdividido em duas partes: uma resultante do campo de pressões e outra devido as 

deformações dada pelo campo de velocidades. O segundo termo do lado direito está ligado a 

força de campo gravitacional. 

A terceira equação que descreve um escoamento é a equação da energia, que a partir da 

primeira lei da termodinâmica, se torna em sua forma geral a Equação (17) (seu completo 

desenvolvimento pode ser visto em WHITE (2011)). Quando o escoamento que se deseja 

estudar sofre de fenômenos de compressibilidade, combustão ou alguma forma de troca de calor 

também se faz necessário o uso de uma equação para o balanço da energia do sistema. Como o 

escoamento em estudo não leva em consideração nenhuma forma de troca de energia, esta 

equação não será incluída nos cálculos ao longo do estudo, porém será útil na determinação do 

coeficiente de atrito 𝑓. 

�̇� − �̇� =
𝜕

𝜕𝑡
[∫ (�̂� +

1

2
𝑈2 + 𝑔𝑧) 𝜌𝑑∀

𝑉𝐶

] + ∫ (ℎ̂ +
1

2
𝑈2 + 𝑔𝑧) 𝜌�⃗⃗�𝑑𝐴

𝑆𝐶

 (17) 

onde �̇� é a taxa de energia em forma de calor trocada pelo sistema, �̂� é a energia interna, ℎ̂ é a 

entalpia, e o termo da taxa de trabalho,  �̇�, pode ser dividido em três partes, como pode ser 

visto na Equação (18). Usa-se o “ponto em cima” para denotar derivadas temporais. 

�̇� = �̇�𝑒 + �̇�𝑝 + �̇�𝑣 (18) 
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onde �̇�𝑒 representa a taxa trabalho de eixo,  �̇�𝑝 a taxa do trabalho de pressão e �̇�𝑣 a taxa do 

trabalho das forças viscosas. O trabalho gravitacional já foi incluído na forma de energia 

potencial. Outros tipos de trabalho, como por exemplo, aqueles devido a forças 

eletromagnéticas, são desconsiderados aqui. O trabalho de eixo representa aquele trabalho 

realizado por uma máquina (rotor de uma bomba, pá de um ventilador, pistão etc.) prolongando-

se através da superfície de controle para dentro do volume de controle. A taxa de trabalho �̇�𝑝 

realizada pelas forças de pressão ocorrem apenas na superfície. Todos os trabalhos das porções 

internas do material no volume de controle realizam-se por forças iguais e opostas, e se 

cancelam. 

Na Equação (17), foram consideradas apenas as energias potencial, cinética, interna, em 

forma de calor e trabalho. Formas de energia oriundas de reações químicas, nucleares e efeitos 

eletroestáticos e magnéticos, por exemplo, foram desconsideradas. 

Coeficiente de atrito 

A melhor variável para analisar a redução de arrasto em um escoamento, certamente é 

o fator de atrito 𝑓, o qual é um parâmetro adimensional para calcular a perda de carga em 

tubulações. Pode-se chegar no valor de 𝑓, a partir da equação da energia (Equação (17)). 

Para isso, considere o escoamento permanente, unidimensional, totalmente 

desenvolvido e incompressível em uma tubulação com apenas uma entrada e uma saída, como 

pode ser visto na Figura 7. Para esse tipo de problema, a Equação (17) se torna (seu completo 

desenvolvimento se encontra em WHITE (2011)): 

(
𝑝1
𝜌𝑔

+
𝑈1
2

2𝑔
+ 𝑧1) = (

𝑝2
𝜌𝑔

+
𝑈2
2

2𝑔
+ 𝑧2) +

�̂�2 − �̂�1 − 𝑞

𝑔
 (19) 

onde 𝑞 =
�̇�
�̇�
⁄  é o calor transferido por unidade de massa. Cada termo da Equação (19) é um 

comprimento, ou altura. Os termos entre parênteses são os valores a montante e a jusante 

(respectivamente ponto 2 e 1 da Figura 7) da chamada altura disponível. O último termo da 

direita da Equação (19) é, portanto, a diferença entre as alturas disponíveis a montante e a 

jusante (respectivamente ponto 2 e 1 da Figura 7), sendo normalmente positiva, e representa a 

perda de altura ou mais conhecida como perda de carga. A perda de carga é a perda de energia 

do fluido devido à fricção das partículas do fluido entre si e contra as paredes da tubulação que 

os contenha. A perda de carga pode ser classificada como distribuída, que ocorre ao longo dos 
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condutos regulares, e localizada, devido a circunstâncias particulares, como um estreitamento, 

uma alteração de direção, a presença de uma válvula etc (WHITE, 2011). 

Logo pode-se escrever:  

(
𝑝

𝛾
+
𝑈2

2𝑔
+ 𝑧)

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

= (
𝑝

𝛾
+
𝑈2

2𝑔
+ 𝑧)

𝑠𝑎í𝑑𝑎

+ ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 − ℎ𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 + ℎ𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 (20) 

onde ℎ𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 é a energia (em forma de altura disponível) adicionada ao fluido por máquinas 

geratrizes. O sinal que acompanha esse termo é negativo porque considera-se os termos 

referentes às perdas sempre positivos, como aqui acontece o inverso, ou seja, energia é 

adicionada, o sinal deve ser inserido. Considerando ainda a Equação (20), ℎ𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 é a energia 

(em forma de altura disponível) retirada do fluido por máquinas motrizes. Nessa pesquisa como 

não há máquinas geradoras e motorizes na seção tubular estudada, esses termos são cancelados, 

ficando apenas as perdas ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = ℎ𝑝. 

Aplicando agora a relação da quantidade de movimento (Equações (11), (12) e (13)) no 

volume de controle da Figura 7, levando em conta a aplicação das forças de pressão, gravidade 

e cisalhamento, tem-se a Equação (21). 

 
Figura 7. Volume de controle para um escoamento permanente, totalmente desenvolvido entre duas seções 

de uma tubulação. Fonte: WHITE (2011).  
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∆𝑝𝜋𝑅2 + 𝜌𝑝(𝜋𝑅2)∆𝑙𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝜏𝑝(2𝜋𝑅)Δ𝑙 = �̇�(𝑈2 − 𝑈1) = 0 (21) 

Onde 𝜏𝑝, é a tensão de cisalhamento na parede, 𝑅 é o raio da tubulação, ∆𝑙 é o 

comprimento do tubo, 𝜙 é a inclinação do tubo, �̇� é o fluxo temporal de massa e ∆𝑧 = Δ𝑙𝑠𝑒𝑛𝜙. 

Essa Equação (21) relaciona ℎ𝑝 (pela Equação (20)) à tensão de cisalhamento na parede: 

ℎ𝑝 = ∆𝑧 +
∆𝑝

𝜌𝑔
=
2𝜏𝑝

𝜌𝑔

Δ𝑙

𝑅
 (22) 

Se for possível correlacionar 𝜏𝑝 com as condições do escoamento, o problema da perda 

de carga em tubos estará resolvido. Em termos funcionais, admite-se que: 

𝜏𝑝 = 𝐹(𝜌, 𝑈, 𝜇, 𝐷, 휀) (23) 

Onde 휀 é a altura da rugosidade da parede. Com isso, a análise dimensional diz que: 

8𝜏𝑝

𝜌𝑈2
= 𝑓 = 𝐹 (𝑅𝑒,

휀

𝐷
) (24) 

O parâmetro admensional 𝑓 é chamado de fator de atrito de Darcy. 

Combinando as Equações (22) e (24), obtem-se a expressão desejada para a perda de 

carga em tubos: 

ℎ𝑝 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑈2

2𝑔
 (25) 

Essa Equação (25), é a equação de Darcy-Weisbach, válida para escoamentos em dutos 

de qualquer seção transversal e para escoamentos laminares e turbulentos. 

Como pode ser visto o desenvolvimento em WHITE (2011), para o caso particular do 

regime de escoamento laminar, o coeficiente de atrito de Darcy é dado por: 

𝑓 =
8𝜏𝑝

𝜌𝑈2
=
8(8𝜇𝑈/𝐷)

𝜌𝑈2
=
64𝜇

𝜌𝑈𝐷
=
64

𝑅𝑒
 (26) 

O fator de atrito 𝑓 para regime laminar, pode ser verificado pela curva do regime laminar 

no diagrama de Moody na Figura 8. O diagrama de Moody é a representação gráfica em escala 

duplamente logarítmica do fator de atrito em função do número de Reynolds e a rugosidade 

relativa de uma tubulação. No caso de escoamento laminar o fator de atrito depende unicamente 

do 𝑅𝑒. Para escoamento turbulento, o fator de atrito depende tanto do número de Reynolds 
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como da rugosidade relativa da tubulação (휀/𝐷). Na região de transição, pouco ainda se sabe 

sobre o comportamento do fator de atrito, tanto analiticamente quanto por simulações 

computacionais (WHITE, 2011). 

 
Figura 8. Diagrama de Moody. Fonte: FOX; MCDONALD’S; PRITCHARD (2006). 

 

Perfil de velocidade 

Levando em conta ainda a Figura 7, para as mesmas condições descritas anteriormente, 

aplicando a equação da continuidade e a combinando com a equação da VQM, pode-se obter o 

perfil de velocidade formado ao longo da tubulação na região de escoamento completamente 

desenvolvido para regime laminar (WHITE, 2011): 

𝑢 =
1

4𝜇
[−

𝑑

𝑑𝑥
(𝑝 − 𝜌𝑔. 𝑥𝑠𝑒𝑛𝜙)] (𝑅2 − 𝑟2) 

Equação 

(27) 

O completo desenvolvimento da Equação (27), pode ser encontrado no livro do White 

(2011). Onde r, é um raio arbitrário da tubulação. 
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Para encontra o valor máximo da velocidade (ponto de máximo de uma função), basta 

derivar a velocidade em relação ao raio (𝑑𝑢 𝑑𝑟⁄ )  e igualar a zero que chega-se na Equação 

(28).  

𝑢𝑚𝑎𝑥 =
𝑅2

4𝜇
[−

𝑑

𝑑𝑥
(𝑝 − 𝜌𝑔. 𝑥𝑠𝑒𝑛𝜙)] (28) 

Pode-se ainda, a partir da equação do perfil de velocidade (Equação (27)), extrair a 

vazão volumétrica: 

𝑄𝑣 = ∫ 𝑢𝑑𝐴
𝑅

0

= ∫ 𝑢𝑚𝑎𝑥 (1 −
𝑟2

𝑅2
)2𝜋𝑟𝑑𝑟

𝑅

0

=
1

2
𝑢𝑚𝑎𝑥𝜋𝑅

2

=
𝜋𝑅4

8𝜇
[−

𝑑

𝑑𝑥
(𝑝 − 𝜌𝑔. 𝑥𝑠𝑒𝑛𝜙)] 

(29) 

Agora para encontra a velocidade média, basta fazer: 

𝑈 =
1

𝐴
∫ 𝑢. 𝑑𝐴
𝐴

=
𝑄𝑣
𝐴
= −

𝑅2

8𝜇

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 (30) 

 Observando as Equações (28) e (30), conclui-se que a velocidade máxima corresponde 

ao dobro da velocidade média, sendo possível observar ainda, como mostrado na Figura 7, que 

seu valor ocorre no centro da tubulação.  

Combinando as Equações (27) e (30), o perfil de velocidade para escoamento 

completamente desenvolvido em regime laminar, pode também ser expresso por: 

𝑢 = 2𝑈 [1 − (
𝑟

𝑅
)
2

] 
Equação 

(31) 

2.2 Modelos visco-elásticos 

A grande questão é que o escoamento de uma solução polimérica não pode ser modelado 

como newtoniano, devido ao estresse visco-elástico causado pelo polímero, assim deve-se 

buscar um modelo visco-elástico que melhor represente o escoamento, bem como seja possível 

seu modelamento em CFD.  

Fluidos visco-elásticos apresentam características tanto de fluidos newtonianos que são 

fluidos puramente viscosos, ou seja, deformam-se continuamente sob a ação de uma tensão de 

cisalhamento, quanto de sólidos de Hooke que são perfeitamente elásticos, e sofrem 
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deformações finitas sob ação de uma tensão, retomando sua forma original com a remoção 

desta, sendo que a relação entre tensão e deformação é linear. 

Assim, os fluidos visco-elásticos são fluidos que apresentam propriedades viscosas e 

elásticas ao mesmo tempo. Estes materiais são constituídos por moléculas complexas e de 

elevada massa molar, nas quais a dinâmica do escoamento não é descrita por completo pelas 

clássicas equações de Navier-Stokes. Para descrever a dinâmica do escoamento deste tipo de 

material é necessária uma equação constitutiva adicional para o campo de tensões, sendo que 

os componentes de tensão aparecem como incógnitas adicionais com relação àquelas 

consideradas na análise de escoamentos de fluidos newtonianos. 

A seguir, são descritos os modelos visco-elásticos mais conhecidos, selecionando-se o 

que mais adequar às características do escoamento em estudo nessa pesquisa. 

2.2.1 Modelos visco-elásticos lineares 

Modelo de Maxwell 

O modelo constitutivo proposto por Maxwell (1867), corresponde à primeira tentativa 

de idealização de um fluido visco-elástico. Ao entender o comportamento destes fluidos como 

simultaneamente viscoso e elástico, Maxwell define empiricamente uma lei constitutiva através 

de uma analogia com um sistema mecânico mola/amortecedor em série, conforme mostrado na 

Figura 9 (FERREIRA, 2006). 

 
Figura 9. Representação do modelo de Maxwell. Fonte: FERREIRA (2006). 

Para representar fisicamente o comportamento visco-elástico de um polímero, Maxwell 

propôs que a fração elástica da deformação seja tratada como uma mola Hookeneana, onde a 

deformação sofrida (𝛾𝑒) é diretamente proporcional à tensão aplicada (𝜏) e o coeficiente de 

proporcionalidade é o módulo de elasticidade 𝐸, assim: 

𝜏 = 𝐸. 𝛾𝑒 (32) 

E a fração de deformação plástica (𝛾𝑝) é representada por um amortecedor que segue o 

comportamento newtoniano, ou seja, a tensão é diretamente proporcional à taxa de deformação, 

onde o coeficiente de proporcionalidade é a viscosidade. 
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𝜏 = 𝜇. 𝛾𝑝 (33) 

A Figura 10 ilustra a resposta do sistema quanto à deformação ao longo do tempo em 

que a tensão é aplicada. Cada porção da curva-resposta é a resposta de modo independente de 

cada elemento, podendo ser atribuída à: 

1 -  Deformação elástica instantânea, referente à mola. 

2 -  Deformação plástica dependente do tempo, referente ao amortecedor. 

3 -  Recuperação elástica instantânea total, referente à mola. 

4 -  Deformação plástica residual (irrecuperável) referente ao amortecedor. 

 
Figura 10. Resposta a uma tensão aplicada do modelo de Maxwell. Fonte: CANEVAROLO (2006). 

Assim, a resposta deste sistema mecânico a baixas velocidades de deformação é 

dissipativa, com a intervenção quase exclusiva do amortecedor, de forma que a relação entre a 

deformação elástica e a deformação total é:  𝛾𝑒/(𝛾𝑒 + 𝛾𝑝) ≅ 0, resultando-se deste modo a uma 

resposta viscosa do fluido. Pelo contrário, uma súbita solicitação fará intervir a mola sem que 

o amortecedor tenha a capacidade de ceder alguma deformação, a relação agora se 

torna: 𝛾𝑒/(𝛾𝑒 + 𝛾𝑝) ≅ 1, onde a resposta agora é puramente elástica. 

Contudo, por se tratar de uma associação em série, a deformação total é expressa pela 

soma da deformação plástica com a deformação elástica: 
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𝛾 = 𝛾𝑝 + 𝛾𝑒 (34) 

Por se tratar de uma associação em série, a tensão na mola é igual a tensão no 

amortecedor:   

𝜏 = 𝐸. 𝛾𝑒 = 𝜇. �̇�𝑝 (35) 

Dessa maneira, pode-se chegar à equação constitutiva de Maxwell: 

𝜏𝑖𝑗 + 𝜆
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑡
= 𝜇�̇�𝑖𝑗 (36) 

Onde 𝜆 = 𝜇/𝐸 é o tempo de relaxação do fluido. E �̇�𝑖𝑗 é a componente do tensor das 

taxas de deformações, podendo ser expresso por: 

�̇�𝑖𝑗 =
1

2
[∇𝑢𝑖 + (∇𝑢𝑖)

𝑇] (37) 

Modelo de Voigt-Kelvin  

Já o modelo de Voigt-Kelvin, consiste em uma associação de mola/amortecedor em 

paralelo, como pode ser visto na Figura 11. Se uma tensão constante 𝜏 é aplicada a um instante 

de tempo 𝑡, a elongação da mola não será instantânea, sendo retardada pelo amortecedor. A 

deformação ocorre a uma taxa variável, com a tensão distribuída entre os dois componentes, 

após um tempo dependente da viscosidade do amortecedor, a mola aproxima-se da elongação 

máxima finita. Quando a tensão é removida, ocorre o processo reverso, onde a deformação 

decai com o tempo, então o comprimento inicial tende a se restabelecer, como pode ser visto 

na Figura 12 pela resposta do sistema, quanto à deformação ao longo do tempo em que a tensão 

é aplicada. 

 
Figura 11. Representação do modelo de Voigt-Kelvin. Fonte: FERREIRA (2006). 

Neste caso, ainda de acordo com a Figura 12, cada porção da curva-resposta é função 

da ação conjunta dos dois elementos, e a atribuição agora é: 
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1 -  Deformação elástica retardada por uma componente viscosa. 

2 -  Recuperação elástica retardada pela mesma componente viscosa anterior. A 

recuperação total da deformação é possível, mas só acontece em um tempo muito longo, 

teoricamente infinito. 

 
Figura 12. Resposta a uma tensão aplicada do modelo de Voigt-Kelvin. Fonte: CANEVAROLO (2006). 

Nesse modelo, por se tratar de uma associação paralela, a tensão total é a soma das 

tensões respondidas pela mola e o amortecedor: 

𝜏 = 𝐸. 𝛾𝑒 + 𝜇. �̇�𝑝 (38) 

Por se tratar de uma associação em paralelo, a deformação total é igual à deformação 

plástica que por sua vez é igual a elástica: 

𝛾 = 𝛾𝑝 = 𝛾𝑒 (39) 

E consequentemente a equação constitutiva de Voigt-Kevin é: 

𝜏𝑖𝑗 = 𝐸. 𝛾𝑖𝑗 + 𝜇. �̇�𝑖𝑗 (40) 
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Outros modelos lineares 

De acordo com Ferreira (2006), a partir dos modelos de Maxwell e de Voigt-Kevin 

surgiram vários outros modelos, como podem ser vistos, por exemplo, na Figura 13 (a) e (b), e 

também os modelos multi-elementos (Figura 13 (c) e (d)). 

 
Figura 13. (a) Modelo padrão de sólido visco-elástico; (b) Modelo de Burgers; (c) Unidades de Maxwell em 

paralelo; (d) Unidades de Voigt-Kelvin em série. Fonte: FERREIRA (2006). 

Modelo convectivo superior de Maxwell (Upper-Convected Maxwell – UCM) 

Numa primeira abordagem, a generalização do modelo constitutivo de Maxwell 

(Equação (36)) a diferentes condições de escoamento sugere a forma tensorial: 

𝜏𝑖𝑗 + 𝜆

∇
𝜏𝑖𝑗 = 𝜇𝛾𝑖𝑗̇  (41) 

Onde 

∇
𝜏𝑖𝑗, é dado por: 

∇
𝜏𝑖𝑗 =

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑖. ∇𝜏𝑖𝑗 − ((∇𝑢𝑖)

𝑇 . 𝜏𝑖𝑗 + 𝜏𝑖𝑗(∇𝑢𝑖)) (42) 

Esse parâmetro na mecânica dos meios contínuos, que é chamado de derivada temporal 

superior convectiva ou derivativo de Oldroyd, é a taxa de variação de alguma propriedade 

tensorial de uma pequena parcela de fluido que está dentro do sistema de coordenadas, 

rotacionando-se e alongando-se juntamente com o fluido. 
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Assim, a generalização do modelo de Maxwell, agora designado de modelo convectivo 

superior de Maxwell, toma a forma: 

𝜏𝑖𝑗 + 𝜆 (
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑡
+
𝜕𝑢𝑘𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
) = 𝜇 (

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) + 𝜆 (𝜏𝑗𝑘

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑘

+ 𝜏𝑗𝑘
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑘
) (43) 

Mais tarde, Oldroyd (1950) constituiu o modelo conhecido como Oldroyd-B, o qual 

pode ser considerado como uma extensão do modelo convectivo superior de Maxwell, podendo 

ser escrito como: 

𝜏𝑖𝑗 + 𝜆

∇
𝜏𝑖𝑗 = (𝜇𝑠 + 𝜇𝑝) (𝛾𝑖𝑗̇ + 𝜉.

∇
𝛾𝑖𝑗̇ ) (44) 

Onde 𝜇𝑠 é a viscosidade do solvente, 𝜇𝑝 é a viscosidade da solução polimérica e  𝜉 é o 

tempo de retardamento do polímero, definido como: 

𝜉 =
𝜇𝑠

(𝜇𝑠 + 𝜇𝑝)
𝜆 (45) 

O modelo Oldroyd-B é equivalente a um fluido visco-elástico que considera os 

polímeros como sendo uma longa cadeia de pequenas esferas interligados por molas 

Hookeneanas, como mostrado na Figura 14. Essa analogia deu origem aos chamados modelos 

Dumbbell, onde a força entre duas esferas pode ser modelada como uma força elástica, como 

escrito na Equação (46). 

 
Figura 14. Modelo Dumbbell. 
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onde 𝐻 é a constante da mola e 𝑟 é o vetor que denota a distância medida entre as extremidades 

da macromolécula. Em uma solução polimérica a configuração da macromolécula varia como 

resultado das colisões randômicas das partículas do solvente. No estado de equilíbrio o 

movimento Browniano é responsável pela randomização da configuração da macromolécula, 

fazendo com que cada configuração seja igualmente provável. 

𝐹𝑖 = 𝐻𝑟 (46) 

A interação hidrodinâmica entre a molécula e o solvente é representada pelo arrasto 

viscoso sobre as esferas mostradas no esquema da Figura 14. Assim nos modelos Dumbbell, a 

força viscosa é definida como a força exercida numa esfera isolada pelo solvente.  

Partindo do pressuposto de que os polímeros podem ser modelados como molas 

Hookeneanas, consequentemente as moléculas de polímero possuirão uma infinita extensão. 

Isto é claramente não físico, pois o alongamento do polímero é limitado pelo seu comprimento 

total, além disso, o pressuposto de relaxamento linear é válido apenas quando o alongamento 

do polímero é muito menor do que o módulo de elasticidade, enquanto próximo do limite de 

escoamento, não é mais constante.  

Assim, baseado no modelo Oldroyd-B surgiram vários modelos não lineares para 

modelar o comportamento de fluidos visco-elásticos.  

2.2.2 Modelos visco-elásticos não lineares 

Modelo FENE 

Segundo Jin e Collins (2007), para levar em conta esses efeitos relativos à extensão 

molecular, o modelo Finitamente Extensível Não-Linear Elástico (Finitely Extensible 

Nonlinear Elastic - FENE) assume que o módulo de elasticidade diverge quando o alongamento 

do polímero se aproxima do seu comprimento total. Isso simplifica a cadeia de monómeros de 

ligação por uma sequência de esferas com molas não lineares. A força da mola é aproximada 

pela relação da Warner: 

𝐹𝑖 =
𝐻𝑟

1 − (𝑟/𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑜𝑙𝑎)

2 (47) 

Onde 𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑜𝑙𝑎 é a extensão máxima da mola. 
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Modelo FENE-P 

Ainda de acordo com Jin e Collins (2007), o modelo FENE-P leva em conta a versão 

FENE do modelo Dumbbell e assume o fechamento estatístico de Peterlin para a força de 

restauração da mola, por isso a letra P em sua nomenclatura. O modelo básico FENE lida com 

cada comprimento entre as esferas individualmente, enquanto que o modelo FENE-P lida com 

o comprimento médio. A solução do modelo FENE-P aos escoamentos macroscópicos é a 

média da relação distância/distância máxima usando a aproximação de Peterlin, assim a função 

da força da mola para o modelo FENE-P se torna: 

𝐹𝑖 =
𝐻r

1 − 〈𝑟2/𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑜𝑙𝑎2〉

 (48) 

Após análise, decidiu-se que o modelo FENE-P será o modelo utilizado nesse estudo, 

por ser um dos modelos de polímeros utilizados com certo sucesso em simulações de dinâmica 

de fluidos (CFD), uma vez que elimina a necessidade de determinação da média estatística, em 

cada ponto da malha, em qualquer instante no tempo. Demonstra-se ser capaz de capturar alguns 

dos mais importantes comportamentos de escoamentos poliméricos tais como a redução de 

arrasto devido adição dos mesmos em tubulações, como é o caso que foi selecionado neste 

trabalho para validação da metodologia (MÓSCA et al., 2012). Além disso, como já foi dito, 

FENE-P trata-se de um modelo não linear, o que o faz representar mais fielmente o 

comportamento dos fluidos visco-elásticos. Pode-se citar como exemplo de sucesso do emprego 

do modelo FENE-P em simulações de dinâmica de fluidos (CFD), os trabalhos de Zheng et al. 

(2013), Terrapon (2003) e Malaspinas (2009). 

Para o modelo FENE-P a equação da continuidade se mantém inalterada em relação a 

um escoamento newtoniano: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖) = 0 (49) 

Porém, segundo Zheng et al. (2013) as equações de Navier-Stokes se modificam, 

exatamente devido ao estresse causado pelo polímero no escoamento, surgindo um novo termo 

relacionado ao soluto:  

𝜌
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑡

+ 𝜌𝑢𝑗
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝑠

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝑝

𝜕𝑥𝑗
 (50) 
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Onde 𝜏𝑖𝑗
𝑠 é a tensão causada pelo solvente, sendo exatamente a tensão de um 

escoamento de fluido newtoniano (Equação (51)), já 𝜏𝑖𝑗
𝑝 é a tensão elástica causada pelo 

polímero (Equação 52): 

𝜏𝑖𝑗
𝑠 = 𝜇𝑠 (

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) (51) 

 

𝜏𝑖𝑗
𝑝 = 𝑁(𝑥, 𝑡)

𝜇𝑝

𝜆
[𝑓(𝑟)𝐶𝑖𝑗 − 𝛿𝑖𝑗] (52) 

𝑁(𝑥, 𝑡) é a unidade de concentração e é igual a 1 quando a concentração de polímero 

ou surfactante é homogênea ao longo do escoamento (que é o caso em estudo), 𝜇𝑝 é a 

viscosidade da solução, 𝜆 é o tempo de relaxação do polímero, e 𝑓(𝑟) é a função de Peterlin, 

expressa por: 

𝑓(𝑟) =
𝐿2 − 3

𝐿2 − 𝑟𝑚𝑜𝑙2
 (53) 

Na equação acima, 𝐿 é a extensibilidade molecular (ou micelar) do polímero em relação 

ao seu tamanho de equilíbrio, 𝑟𝑚𝑜𝑙 é o comprimento molecular (ou micelar) em estado de 

equilíbrio, e é igual a raiz quadrada do traço do tensor conformação: 

𝑟𝑚𝑜𝑙
2 =∑𝐶𝑖𝑖 (54) 

𝐶𝑖𝑗 é a componente do tensor conformação da molécula de polímero, que em um modelo 

Dumbbell, pode ser formado a partir do produto interno do vetor distância 𝑟 de ponta a ponta 

da molécula: 

𝐶𝑖𝑗 = 〈r𝑖𝑟𝑗〉 (55) 

Além disso, de acordo com Zheng et al. (2013), para esse modelo 𝐶𝑖𝑗 = 𝐶𝑗𝑖. No estado 

“coiled” (não estendido ou em espiral) os polímeros são normalmente esféricos e 𝐶𝑖𝑗 pode ser 

normalizado: 𝐶𝑖𝑗
𝑒𝑞 = 𝛿𝑖𝑗.  

A equação de transporte do tensor conformação 𝐶𝑖𝑗, também de acordo com Zheng et 

al. (2013) é: 
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𝜕𝐶𝑖𝑗

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑘

𝜕𝐶𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
= 𝐶𝑖𝑘

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑘
+ 𝐶𝑘𝑗

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑘

−
1

𝜆
[𝑓(𝑟)𝛿𝑖𝑘𝐶𝑘𝑗 − 𝛿𝑖𝑗]

+ Υ
𝜕

𝜕𝑥𝑘
(
𝜕𝐶𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑘
) 

(56) 

O último termo dessa equação de transporte é o termo da viscosidade artificial (que está 

ligado à difusividade), que é adicionado para aumentar a estabilidade e convergência do cálculo. 

Υ é um valor numérico, que no presente estudo, uma solução convergente pode ser obtida com 

Υ = 0, ajustando os fatores de sub-relaxamento nas simulações numéricas. 

O critério de similaridade decisivo para escoamento visco-elástico é o número de 

Weissenberg (𝑊𝑒). O número expressa a relação entre o período de relaxação do fluido e um 

processo temporal específico: 

𝑊𝑒 = �̇�𝜆 = 𝜆
𝑈

𝐷
 (57) 

Segundo Poole (2012), o número de Weissenberg não deve ser confundido com o  

número de Deborah (𝐷𝑒). Eles têm diferentes interpretações físicas, o número de Weissenberg, 

indica o grau de anisotropia ou orientação gerado pela deformação, e é apropriado para 

descrever fluidos com histórico de estiramento constante. Em contraste, o número de Deborah 

deve ser utilizado para descrever os escoamentos com histórico de estiramento não constante, 

e representa fisicamente a taxa na qual a energia elástica é armazenada. 

Para uma solução polimérica, de acordo com Zheng et al. (2013), o número de Reynolds 

se torna: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑈𝐷

𝜇𝑝 + 𝜇𝑠
 (58) 

Por fim, outro parâmetro muito importante também no modelo visco-elástico, é a 

relação entre as viscosidades do solvente puro e da solução polimérica, como mostra a Equação 

(52). 

𝛽 =
𝜇𝑠

𝜇𝑠 + 𝜇𝑝
 (59) 
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2.3 Estudos experimentais e numéricos 

O escoamento por si só consome muito da energia de um fluido, devido à perda de carga 

distribuída cujo principal responsável é o atrito. Assim, atualmente muito se tem estudado sobre 

as formas de se reduzir o arrasto proporcionado pelo escoamento, o que é de grande interesse 

em muitas áreas, como, engenharia, biologia, agronomia e medicina.  

Dentre os métodos de redução de atrito por meios ativos, a adição de polímeros tem-se 

mostrado das mais efetivas, podendo-se obter, com pequena quantidade de polímeros, 

diminuições da resistência hidráulica em escoamentos da ordem de 40-50%, em média, em 

relação ao escoamento do solvente puro, para as mesmas condições. Na sua forma mais simples, 

a redução de atrito por adição de polímeros pode ser definida como o conjunto das modificações 

que ocorrem na estrutura dos escoamentos, decorrentes da adição de polímeros (VILALTA, 

2000). 

A redução do arrasto devido a certos aditivos, em especial polímeros e/ou fibras, 

começou a ser investigada por Toms (1949). Seus resultados mostraram que a adição de 

10 𝑝𝑝𝑚 (em massa) de polimetilmetacrilato em um escoamento com alto número de Reynolds 

de monoclorobenzeno reduzia substancialmente (30-40%) a queda de pressão quando 

comparada com o solvente puro à mesma vazão. Outros trabalhos posteriores confirmaram este 

fenômeno que ficou conhecido na literatura como fenômeno Toms. Apesar do desenvolvimento 

de novas técnicas de visualização e mapeamento de escoamentos e dos instrumentos de 

medição, ainda hoje, não existe consenso de qual é a real influência da adição de polímeros 

sobre a estrutura do escoamento.  

Atualmente, pesquisadores estudam dois caminhos para o entendimento da redução de 

atrito por adição de polímero, sendo a abordagem molecular, que estuda o comportamento e 

modificações que ocorrem nas moléculas de polímeros dentro do campo do escoamento e como 

isto pode levar à redução de atrito, e a abordagem da dinâmica dos fluidos que considera as 

modificações que ocorrem na estrutura da turbulência quando da adição de polímeros. Assim, 

a maioria dos estudos experimentais estão ligados ao regime turbulento, pois acredita-se que o 

polímero modifica a estrutura da turbulência.  

As forças presentes no escoamento interno são as normais que mantém o escoamento e 

as tangenciais que se opõem ao escoamento. De acordo com Lumley (1969), os polímeros 

minimizam as forças tangenciais facilitando o escoamento, onde a redução de atrito é a redução 

da tensão de cisalhamento na parede e consequentemente o fator de atrito da solução polimérica, 

para valores inferiores à tensão de cisalhamento do solvente.  



53 

 

Recentemente Boelens (2012) concluiu: 

A interação polímero-solvente ocorre através de duas diferentes 

contribuições. Para um polímero ou fibra ser capaz de provocar a redução do arrasto, 

é necessário que o mesmo execute um torque no solvente na direção angular 

direcionando-o no sentido do escoamento. Este torque é responsável pela geração de 

um componente de tensão positivo que causa uma redução do componente de tensão 

de Reynolds, e, assim, reduz a quantidade de movimento na direção da parede. Em 

adicional ao torque, há uma contribuição da compressão sobre o solvente que é 

responsável por esticar os polímeros. É este alongamento que garante aos polímeros 

um grande braço de momento, responsável por exercer o torque sobre o solvente, 

causando assim a redução do arrasto. Para os polímeros com o número de Deborah 

𝐷𝑒 =  0 (por exemplo, fibras) esta contribuição provavelmente não é necessária, 

porque já estarem completamente esticados (BOELENS, 2012, p. 88-89, tradução do 

autor). 

A redução do arrasto mediante a adição de polímero depende do tipo de polímero, da 

sua concentração, do seu peso molecular e do regime do escoamento. A redução de arrasto 

aumenta rapidamente com a concentração para um valor de saturação, e depois diminui 

lentamente com novos aumentos da concentração. A redução do arrasto torna-se cada vez mais 

eficaz em pesos moleculares elevados, por outro lado, a degradação mecânica devido ao 

cisalhamento das moléculas no campo de tensão turbulento tende a colocar um limite prático 

para a massa molecular para efeitos de redução de arrasto (LUMLEY, 1972). 

Porém, Vilalta (2000) realizou medições utilizando um anemômetro laser 1D em um 

escoamento desenvolvido em canal em regime turbulento, utilizando polímeros de alto e baixo 

peso molecular, e concluiu que para o Iqapol, polímero de alto peso molecular, o coeficiente de 

eficiência da redução de atrito, 𝜑 foi da ordem de 60% para 𝐶𝑤 = 20 𝑝𝑝𝑚  e 𝑅𝑒 ≈ 105. No 

caso do Iqapac, polímero de baixo peso molecular, estas magnitudes foram menores, com 

valores de aproximadamente 30% para a concentração e número de Reynolds acima indicados. 

Este resultado mostra que, também os polímeros de baixo peso molecular, podem causar 

redução de arrasto, aspecto este ainda relativamente controverso na literatura. 

Como foi visto, a redução do arrasto depende das características do polímero e da sua 

concentração, mas não pode exceder limite superior, reconhecida como universal, que é a 

chamada “Maximum Drag Reduction” (MDR) ou Assíntota da Máxima Redução de Arrasto 

(AMRA), curva que é independente da concentração do polímero ou das suas características 

(VIRK, 1975). Como pode ser visto na Figura 15, o diagrama esquemático ilustra o início da 

redução de arrasto e a assíntota MDR nas coordenadas de Prandtl-Kármán. Em fluidos 

newtonianos o arrasto de atrito é uma função do número de Reynolds. A dependência da 

resistência de atrito sobre o número de Reynolds é convencionalmente indicada na chamada 

coordenada Prandtl-Kármán, ou seja, a lei de Prandtl-Kármán corresponde ao comportamento 
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turbulento dos fluidos newtonianos. A linha tracejada representa a redução de atrito, no caso 

visco-elástico (BOELENS, 2012). 

 
Figura 15. Diagrama esquemático que ilustra o início da redução de arrasto e a assíntota de máxima de 

redução do arrasto. Fonte: BOELENS (2012). 

Soluções poliméricas desviam da lei de Prandtl-Kármán, pois para baixo número de 

Reynolds o seu comportamento é semelhante a um fluido newtoniano, e para maiores números 

de Reynolds o arrasto de atrito é drasticamente reduzido em relação ao caso newtoniano e 

finalmente atinge uma assíntota universal (MDR). A Figura 16, mostra regiões típicas de 

escoamentos de soluções poliméricas. 

 
Figura 16. Regiões típicas de um escoamento de soluções poliméricas. Fonte: VILALTA (2000). 
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Segundo Andrade (2013), a interpretação da AMRA ainda não é totalmente 

compreendida, as opiniões se dividem entre as teorias viscosa e elástica. De uma forma geral, 

há duas interpretações possíveis. A primeira interpretação, de acordo com Virk (1975) e 

Sreenivasan e White (2000), diz que a máxima redução de arrasto ocorre quando o efeito do 

polímero é sentido em todas as escalas do escoamento, fazendo a subcamada de transição se 

estender por toda camada limite. A segunda interpretação, segundo Warholic et al. (1999), 

Ptasinski et al. (2001) e Min et al. (2004), diz que a MDR ocorre quando os tensores de Reynolds 

são reduzidos completamente e os mecanismos que sustentam a turbulência são principalmente 

conduzidos pelas flutuações das tensões poliméricas. 

Ainda de acordo com Andrade (2013), o início da redução de arrasto é outro ponto que 

divide a opinião dos pesquisadores. Lumley (1969), Ryskin (1987) e L’vov et al. (2004), 

acreditam que o início da redução de arrasto ocorre quando os vórtices da subcamada de 

transição estão aptos a esticar as macromoléculas, o que provoca um aumento da viscosidade 

extensional da região, suprimindo as flutuações turbulentas e aumentando a espessura da 

subcamada de transição. Por outro lado, Tabor e Gennes (1986) e Joseph (1990) defendem que 

o início da redução de arrasto é sentido quando a energia armazenada pelas moléculas 

parcialmente esticadas do polímero é comparável à energia cinética turbulenta de algumas 

escalas na região da subcamada de transição. A cascata de Kolmogorov é, então, 

prematuramente interrompida, retraindo o domínio turbulento. 

Um típico resultado experimental para o fenômeno da redução de arrasto em tubulações 

via adição de polímero pode ser visto na Figura 17. O experimento foi realizado por Virk (1967) 

[apud DIAMOND et al., 1992], o qual utilizou como solvente a água e como soluto o Polietileno 

Glicol, também conhecido como Óxido de Polietileno. Como pode-se observar, a adição de 

polímero, em diversas concentrações, não provocou efeito em regime laminar, diferentemente 

do regime turbulento onde ocorre significativa redução do fator de atrito, 𝑓, em relação ao 

solvente puro, e que essa redução tende a aumentar com o aumentar com o aumento da 

concentração da solução polimérica. 

Como pode-se observar na Figura 17, Virk (1967) [apud DIAMOND et al., 1992] 

utilizou nas análises o coeficiente de atrito de Fanning, que é 1/4 do coeficiente de atrito de 

Darcy que foi descrito anteriormente e é utilizado nessa pesquisa. Enquanto o coeficiente de 

Darcy é baseado no diâmetro hidráulico, o coeficiente de Fanning é baseado no raio hidráulico, 

por isso surge essa diferença. O coeficiente de Darcy é o mais utilizado na literatura, 

especialmente pelos engenheiros mecânicos e civis, enquanto o coeficiente de atrito de Fanning 
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é mais comumente utilizado por engenheiros químicos e aqueles que seguem a convenção 

britânica. 

 
Figura 17. Coeficiente de atrito definido como função do número de Reynolds para água em escoamento 

em tubulação com várias concentrações de Polietileno Glicol. Os pontos identificados com "N" são sem 

adição de polímero, enquanto que os identificados com "P" são com adição de várias concentrações de 

polímero. Fonte: DIAMOND et al. (1992). 

Wójs (1993) por sua vez, mostrou para escoamentos em tubos de diferentes soluções 

poliméricas, a relação entre o número de 𝑅𝑒 e o fator de atrito 𝑓 em regime laminar e de 

transição e comparou com a curva de Colebrook e a assíntota de Virk. Para isso, o autor utilizou 

a Lei de Potência, segundo a qual, o fluido não necessita de uma tensão de cisalhamento inicial 

para escoar, assim a tensão de cisalhamento é modificada pela Equação (60). 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇𝐾 [(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)

𝑛

−
2

3
𝛿𝑖𝑗
𝜕𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑘

] (60) 

E para a Lei de Potência, o 𝑅𝑒 é calculado por: 
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𝑅𝑒 =
𝑈2−𝑛′𝑑𝑛′𝜌

𝐾′8𝑛
′−1

 (61) 

Onde  𝐾′ e 𝑛′ são parâmetros modificadores da Lei de Potência, e podem ser 

relacionados com 𝐾 e 𝑛 pela Equação (62). 

𝐾 = 𝐾′ (
4𝑛′

3𝑛′ + 1
)

𝑛′

 

𝑛 = 𝑛′ 

(62) 

As experiências de Wójs (1993) foram realizadas com soluções aquosas de 

poliacrilamidas Rokrysol WF-2 (𝑀𝑀 = 3 𝑥 106) e DP9-3961s (𝑀𝑀 = 1,5 𝑥 107). Os 

resultados obtidos pelo autor podem ser visualizados na Figura 18, a qual mostra que na região 

de escoamento em região laminar, não há redução de coeficiente de atrito 𝑓 e a região de 

transição se mostram instável. 

 
Figura 18. Relação 𝒇 versus 𝑹𝒆: Rokrysol WF-2  (𝑴𝑴 = 𝟑 𝒙 𝟏𝟎𝟔) e DP9-3961s. Fonte: WÓJS (1993). 

Já Zheng et al. (2013), simulou via CFD, o escoamento de soluções poliméricas, 

utilizando o modelo FENE-P, em uma geometria com expansão súbita com taxa de expansão 
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de 1:3 e seção transversal retangular, para avaliar o comportamento de escoamentos de fluidos 

visco-elásticos em regime laminar para tal geometria. Oliveira (2003), também já havia 

simulado para mesma geometria e condições de Zheng et al. (2013), porém utilizando o modelo 

FENE-CR. Os resultados de ambos os autores para diversos 𝑅𝑒 podem ser vistos na Figura 19, 

onde as propriedades utilizadas pelos autores foram: 𝐿 =  100, 𝛽 = 0,5 e 𝑊𝑒 = 2. 

 
Figura 19. Comparativo entre os resultados de Oliveira (2003) e Zheng et al. (2013) da variação do 

coeficiente de atrito 𝒇 em função do Re. Fonte: ZHENG et al. (2013). 

Para avaliar a perda de carga distribuída, Zheng et al. (2013) e Oliveira (2003) utilizaram 

um coeficiente de atito, 𝑓, equivalente, descrito por Mishra e Jayaraman (2002), que é baseado 

no coeficiente de atrito de Fanning. Quando uma expansão abrupta está presente, uma queda de 

pressão adicional ocorre devido às perdas de energia irreversíveis nas zonas de recirculação que 

são geradas, mas ainda pode-se usar um coeficiente de atrito, 𝑓, equivalente para medir essas 

perdas. Uma complicação em usar o coeficiente de atrito de Fanning convencional surge porque 

existem diferentes tamanhos de vórtices e velocidades nas porções de canal a montante e a 

jusante. No entanto, é possível escrever: 

𝑓𝑅𝑒 = 𝑅𝑒
(𝑃1 − 𝑃2) + [(

𝐷2
𝐷1
⁄ )

3

− 1] (𝑃0 − 𝑃2)

𝐿1 + 𝐿2
 

(63) 
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Na Equação (63), o índice 1 representa a propriedade na seção de duto antes da expansão 

e o índice 2, as propriedades após a expansão. 𝑃 são as pressões normalizadas por 𝑃 ≡

𝑝 (𝜌𝑈2)⁄ , onde a velocidade média 𝑈 é a velocidade na entrada da tubulação, ou seja, 𝑈 ≡ 𝑈1. 

𝑃0 é a pressão normalizada exatamente na expansão. E por fim, 𝐿1e 𝐿2 é o comprimento da 

seção antes e depois da expansão respectivamente. 

Pode-se perceber, ainda pela Figura 19, que os resultados de Zheng et al. (2013) e 

Oliveira (2003) mostram concordância qualitativa, onde o coeficiente de atrito 𝑓, foi maior para 

os fluidos visco-elásticos do que para os newtonianos em toda a gama de 𝑅𝑒. O que explica 

esse comportamento e também o fato de os autores terem obtidos valores negativos para 𝑓, de 

acordo com Oliveira (2003), está no fato da recuperação de pressão que ocorre devido à 

expansão, e que tal fato não aconteceria se a mesma não existisse. 

Já a diferença quantitativa entre os resultados de Zheng et al. (2013) e Oliveira (2003), 

de acordo com Zheng et al. (2013), ocorreu pela diferença do comprimento do canal após a 

expansão por eles utilizados. 

As Figuras 20 e 21, baseadas nos estudos de Vilalta (2000), apresentam a relação 𝑓 

versus 𝑅𝑒 para um polímero de alto peso molecular, Iqapol, e para um de baixo peso molecular, 

Iqapac, para um estudo experimental em canal, porém em regime turbulento. Analisando 

globalmente os gráficos, se observa que as curvas correspondentes ao solvente acompanham a 

equação de Prandtl-Kármán para canais lisos. Para soluções poliméricas ocorre um gradual 

afastamento da curva do solvente, a qual depende do tipo de polímero e da concentração.. 
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Figura 20. Diagrama da relação 𝒇 versus 𝑹𝒆: Iqapol. Fonte: VILALTA (2000). 
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Figura 21. Diagrama da relação 𝒇 versus 𝑹𝒆: Iqapac. Fonte: VILALTA (2000). 

Nas Figuras 20 e 21 é possível analisar o comportamento das soluções poliméricas para 

as regiões características que estão associadas ao efeito Toms. Em todos os casos, tanto o 

solvente quanto as soluções poliméricas, apresentam o mesmo comportamento. A partir de 

𝑅𝑒 = 9𝑥103, mais baixo Re utilizado, se inicia a redução de atrito e as curvas das soluções 

poliméricas começam a se afastar da curva do solvente entrando na região polimérica 

Ainda de acordo com as Figuras 20 e 21, é possível notar que os polímeros de alto peso 

molecular provocam maiores reduções no coeficiente 𝑓 quando comparados com polímeros de 

baixo peso molecular. Com o incremento da concentração, para um mesmo polímero, a 

diminuição de 𝑓 é mais acentuada.  

Pelas pesquisas realizadas até hoje, há um consenso de que é possível verificar que o 

efeito da redução de arrasto, via adição de polímeros, em tubulações é altamente eficaz em 

regime turbulento, mas parece não exercer efeito em escoamentos em regime laminar. Assim, 

essa pesquisa tem o objetivo de investigar, via simulação numérica computacional, o 

comportamento do escoamento de fluidos visco-elásticos, variando-se suas propriedades em 

regime laminar, e compreender de fato a influência dos polímeros nesse regime, comparando 

os resultados com os experimentais encontrados por outros autores, permitindo estabelecer uma 

metodologia que permita a sua aplicação a outros regimes de escoamento. 
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3 MODELAGEM COMPUTACIONAL 

Existem três metodologias no estudo de física: analítica, numérica e experimental. 

A maior vantagem da metodologia experimental é poder tratar na maioria das vezes com 

as configurações do problema real, especialmente quando não se dispõe de um modelo 

matemático bem estabelecido que represente adequadamente o problema que se deseja estudar. 

A desvantagem é que os experimentos, em geral, ficam limitados pela infraestrutura do 

laboratório, disponibilidade de equipamentos e pela escala máxima do modelo físico, a qual, 

em muitas das vezes é inadequada aos objetivos práticos do estudo.   

As metodologias analítica e numérica formam uma classe de métodos teóricos que 

procuram resolver as equações diferenciais que compõem o modelo matemático que descreve 

o fenômeno físico de interesse. A diferença entre elas está na complexidade das equações 

matemáticas que cada uma pode resolver.  

A abordagem analítica, em geral, exige geometrias e condições de contorno mais 

simples e hipóteses simplificadoras, visando reduzir a complexidade matemática do problema. 

A simulação numérica, por sua vez, permite a solução de problemas mais complexos, uma vez 

que as soluções são processadas por computadores. Atualmente, grandes esforços têm sido 

empreendidos para o desenvolvimento de ferramentas que possam ser empregadas na 

modelagem numérica e que permitam a obtenção de respostas mais rápidas e precisas.  

Além disso, em muitos casos as simulações computacionais são vantajosas do ponto de 

vista econômico, uma vez que os modelos são virtuais, não havendo necessidade de construção 

de protótipos e equipamentos para testes, gerando assim uma redução de custo nas análises. Os 

modelos ainda podem ser testados várias vezes, variando-se quaisquer parâmetros de análise 

com custo muito baixo, o que faz com que as pesquisas se tornem muito mais amplas. 

Outras vantagens das simulações computacionais estão ligadas a observação do 

fenômeno testado, pois o mesmo pode ser analisado e repetido várias vezes por diversas óticas. 

Por exemplo, as propriedades dos fenômenos podem ser discretizadas e observadas em frações 

de tempos impossíveis nas abordagens experimentais, o que faz com que o mesmo seja 

compreendido muito mais a fundo que se fosse realizado experimentalmente. 

No caso em estudo, até hoje as técnicas experimentais não podem obter a informação 

do tensor conformação para polímeros ou micelas nem o campo de tensões elásticas dos fluidos 

visco-elásticos os quais são os parâmetros chaves para o estudo do fenômeno de redução de 

atrito (ZHENG et al., 2013). 
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Os conceitos físicos utilizados na engenharia são baseados numa observação da natureza 

e depois transcritos para a linguagem matemática, que pode ser manipulada de diversas formas 

através de inúmeras técnicas para que haja uma melhor investigação do fenômeno que está 

sendo estudado. Tal transcrição da natureza para a linguagem matemática é chamada de 

modelagem. 

As equações que descrevem um escoamento, que é o principal objeto desse estudo, são 

construídas basicamente de derivações de conceitos físicos, como o de conservação da massa e 

da quantidade de movimento, aplicados a partículas de fluido, derivações essas que levam a 

equações diferenciais parciais que não possuem uma solução analítica para todas as condições 

de contorno e hipóteses, de forma que a saída para o problema é resolvê-las numericamente 

através de técnicas de solução iterativas, que em muitas das vezes, fornecem soluções 

aproximadas, cabendo ao pesquisador sua interpretação e os ajustes necessários para melhorar 

o modelo. 

A técnica de resolução das equações que governam o movimento dos fluidos de forma 

numérica é conhecida como fluidodinâmica computacional, ou CFD (sigla em inglês para 

Computational Fluid Dynamics). É através desta técnica que este trabalho será conduzido para 

estudar os fenômenos do escoamento visco-elástico. 

Assim, apesar de aparentemente as simulações computacionais serem de fácil execução 

e manipulação, devido os avanços das ferramentas, das possibilidades e das interfaces dos 

softwares, deve-se ter muito cuidado para que as mesmas apresentem resultados confiáveis. 

Além do domínio do software, os pesquisadores necessitam de domínio da teoria, pois toda 

simulação deve estar embasada em análises teóricas, necessitando a todo momento de 

interpretações críticas quanto aos resultados. A Figura 22 mostra, esquematicamente, como 

funcionam as simulações computacionais. 

 
Figura 22. Metodologia das simulações computacionais. Fonte: FORTUNA (2000). 
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De acordo com Girardi (2013), a necessidade de uma solução numérica, que por sua vez 

pode não ser exata, traz incertezas e imprecisões que devem ser levadas em conta no estudo. 

Ferziger e Peric (2002) definem que basicamente existem três tipos de erros que devem ser 

previamente conhecidos para uma boa construção de um modelo computacional. São eles: 

 Erros de modelagem: estes erros não estão associados aos métodos numéricos em si, 

mas sim na discrepância entre uma medida de um comportamento real e a sua 

representação matemática, ou seja, é quanto um modelo matemático desvia da realidade; 

 Erro de discretização: a maioria dos métodos numéricos para solução de escoamentos 

trabalha com uma discretização espacial, que dará origem a um sistema algébrico de 

solução destas equações. A diferença entre a solução do sistema discretizado para o 

sistema contínuo constitui o chamado erro de discretização. 

 Erro de iteração: é a diferença entre a solução encontrada após “𝑛” iterações e a solução 

exata do sistema discretizado. Muitas vezes o sistema discretizado não atinge sua 

solução exata, porém certo grau de convergência é aceito, assim que a diferença entre a 

solução exata e a encontrada está dentro de uma tolerância pré-definida. 

Estes erros, apesar de inerentes ao processo de simulação numérica, podem 

ser minimizados através de estudos de independência de malha, da escolha correta de 

modelos matemáticos e de condições de contorno e do uso de tolerâncias aceitáveis, 

variáveis que dependem bastante do bom-senso do analista. Saber distinguir as 

diferenças entre cada tipo de erro também é importante. Muitas vezes alguns erros 

podem cancelar outros, fazendo com que uma solução em uma malha mais grosseira 

se aproxime melhor da realidade do que outra com a malha mais refinada, o que 

teoricamente não deveria acontecer (GIRARDI, 2013). 

Nas próximas seções, serão apresentadas as técnicas de discretização espacial e 

temporal para a solução do campo de velocidade e pressão do escoamento ao longo do tempo, 

que melhor representam o fenômeno estudado. 

Como foi dito anteriormente, o objetivo aqui é transformar as equações diferenciais que 

descrevem o escoamento em equações que possam ser tratadas numericamente. As equações 

em questão são: a equação da conservação da massa (Equação (49)), equação da VQM 

(Equação (50)) e as UDS relacionadas ao tensor conformação (Equação (56)). 

A solução destas equações, como dito, na maioria das vezes é impossível de ser 

realizada analiticamente. Numericamente as formas encontradas de se calcular o escoamento 

dependem de uma discretização do espaço em pequenos domínios.  

Dependendo de qual método de solução empregado, o domínio computacional é 

discretizado em pontos (nós), elementos finitos ou volumes finitos. A maioria dos códigos 
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comerciais de CFD utiliza o método dos volumes finitos e, portanto, resolvem as equações em 

sua forma integral para inúmeros volumes de controle que compõe o domínio computacional. 

Estes volumes de controle são chamados de elementos e o seu conjunto é chamado de malha 

computacional. A Figura 23 é um exemplo de uma malha computacional em 2D e 3D, bem 

como a nomenclatura usada. 

 
Figura 23. (a) Malha 2D; (b) Malha 3D. Fonte: Theory Guide do Fluent (2011). 

As malhas são classificadas em dois grupos, as estruturadas e as não estruturadas. Nas 

malhas estruturadas os elementos são dispostos em famílias de linhas, em que membros de uma 

determinada família não se cruzam uns com os outros e atravessam cada membro de outras 

famílias apenas uma vez. Em termos mais simples, o fundamento é análogo com coordenadas 

cartesianas, onde cada linha possui um único ponto de cruzamento com outra linha. Isto permite 

que as linhas sejam numeradas de forma sucessiva. A posição de qualquer ponto da malha (ou 

volume de controle) dentro do domínio é unicamente identificada por dois ou três índices (para 

domínios bidimensionais ou tridimensionais). Um exemplo de malha estruturada, bem como a 

numeração dita anteriormente pode ser vista na Figura 24 (SOARES, 2013). 

Por outro lado, têm-se as malhas não estruturadas, como pode ser vista como exemplo 

na Figura 25a. Para geometrias muito complexas, a forma mais flexível de malha é aquela que 

possua a propriedade de preencher arbitrariamente todo o domínio. Os elementos ou volumes 

de controle podem ter qualquer formato, pois não existe restrição quanto ao número dos nós ou 

elementos vizinhos. Porém, existem desvantagens do uso de malhas não estruturadas por sua 

irregularidade. Por exemplo, a localização dos nós e conexões com os vizinhos devem ser 

explicitamente especificadas. Ainda, a matriz de equações algébricas deixa de ser regular e 

diagonalmente estruturada. Assim, a solução para o sistema de equações algébricas é, 

geralmente, mais lenta do que aquelas das malhas estruturadas (SOARES, 2013). 
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Figura 24. (a) Malha estruturada; (b) Exemplo de numeração. Fonte: 

aguirreeng.blogspot.com.br/2010/09/malhas-estruturadas-e-nao-estruturadas.html. 

 

 
Figura 25. (a) Malha não estruturada; (b) Exemplo de numeração da malha da Figura 24 a tornando não 

estruturada. Fonte: aguirreeng.blogspot.com.br/2010/09/malhas-estruturadas-e-nao-estruturadas.html. 

As malhas estruturadas têm grandes vantagens sobre as não estruturadas, apresentando 

uma convergência mais rápida, facilitando o cálculo dos balanços, o que diminui o número de 

acessos à memória, diminuindo a própria quantidade de memória necessária (MALISKA, 

2004). 

O uso da malha não estruturada faz com que o código a ser programado seja mais 

complexo. Também impõe que se tenha que acessar a matriz de conectividade várias vezes, 
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aumentando o número de operações na máquina em relação à malha estruturada (MALISKA, 

2004). 

3.1 Discretização espacial 

Para resolver as equações diferenciais, um método numérico utiliza uma técnica que 

substitui as derivadas existentes por expressões algébricas que envolvem a função incógnita. O 

método dos volumes finitos então transforma as equações da conservação da massa, da 

quantidade de movimento e do transporte de escalar UDS no seu formato integral em expressões 

algébricas que são conservadas dentro de cada célula. 

Primeiramente, vai-se tomar como exemplo a Figura 26, onde em um volume finito 

bidimensional a equação da conservação da massa, ou equação da continuidade, pode ser escrita 

para um ponto 𝑃, como o resultado do balanço entre as faces da célula que permeiam este ponto. 

Em termos das velocidades 𝑢 e 𝑣 tem-se a Equação (64). 

 
Figura 26. Exemplo da conservação da massa em uma célula bidimensional pelo método dos volumes 

finitos. Fonte: MALISKA (2004). 

 

𝜌𝑢∆𝑦|𝑒 − 𝜌𝑢∆𝑦|𝑤 + 𝜌𝑣∆𝑥|𝑠 − 𝜌𝑣∆𝑥|𝑛 = 0 (64) 

Ou ainda se dividir-se a Equação (64) por ∆𝑥∆𝑦, tem-se: 
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𝜌𝑢∆𝑦|𝑒 − 𝜌𝑢∆𝑦|𝑤
∆𝑥

+
𝜌𝑣∆𝑥|𝑠 − 𝜌𝑣∆𝑥|𝑛

∆𝑦
= 0 (65) 

Que nada mais é do que a Equação (49) sem o termo transiente escrita para 

comprimentos mensuráveis 𝛥𝑥𝛥𝑦, que para um limite infinitesimal se tornam 𝛿𝑥𝛿𝑦. 

Da mesma forma que a equação da conservação da massa é transformada em uma 

expressão algébrica, as equações da variação da quantidade de movimento também são.  

O mesmo procedimento pode ser feito para equação de transporte de qualquer escalar. 

A forma genérica integral de transporte de um escalar 𝜙, é dada pela Equação (66). 

∫
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑑∀ + ∮𝜌𝜙�⃗⃗�𝑑 𝐴 = ∮Γ𝜙∇𝜙. 𝑑𝐴 + ∫ 𝑆𝜙𝑑∀

∀∀

 (66) 

Onde 𝐴 é o vetor normal de área, �⃗⃗� é o vetor de velocidade, Γ𝜙 é o coeficiente de difusão 

de 𝜙, ∇𝜙 é o gradiente de 𝜙 (em 2D: (𝜕𝜙 𝜕𝑥⁄ )𝑖 + (𝜕𝜙 𝜕𝑦⁄ )𝑗), ∀ é o volume e 𝑆𝜙 é o termo 

fonte de 𝜙 por unidade de volume. 

A Equação (66) é então aplicada a cada volume de controle, ou célula, no domínio 

computacional. A célula bidimensional, triangular mostrada na Figura 27 é um exemplo de um 

tal volume de controle. Na Figura 27, 𝑐0 e 𝑐1 são os centróides dos elementos, 𝑓 o centróide da 

face, 𝑟0 e 𝑟1 são os vetores distância dos centróides dos elementos ao centróide da face e 𝐴𝑓 o 

vetor normal de área da face 𝑓. 

 
Figura 27. Volume de controle usado para ilustrar a diferenciação de uma equação de transporte de um 

escalar. Fonte: Theory Guide do Fluent (2011). 

A discretização da Equação (66) sobre um dado campo de celulas é feito de acordo com 

a Equação (67). 
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𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑑∀ + ∑ 𝜌𝑓 �⃗⃗�𝑓𝜙𝑓 . 𝐴𝑓⃗⃗⃗⃗⃗

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓

= ∑ Γ𝜙∇𝜙𝑓 . 𝐴𝑓⃗⃗⃗⃗⃗

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓

+ 𝑆𝜙𝑑∀ (67) 

Onde 𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 é o número de faces que delimitam a célula, 𝜙𝑓 é o valor de 𝜙 transportado 

através da face 𝑓, a expressão 𝜌𝑓 �⃗⃗�𝑓. 𝐴𝑓⃗⃗⃗⃗⃗ é o fluxo de massa através da face, 𝐴𝑓⃗⃗⃗⃗⃗ é o vetor normal 

de área da face, ∇𝜙𝑓 é o gradiente de 𝜙 na face 𝑓 e ∀ o volume da célula. Por fim, 
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
𝑑∀ é a 

discretização temporal, a qual envolve a integração de todos os termos nas equações diferenciais 

ao longo de um intervalo de tempo. Os termos transientes não foram ainda tratados aqui 

numericamente, pois são discretizados ao longo do tempo e não do espaço e serão tratados mais 

a frente.  

A dificuldade aparece quando a malha utilizada não possui elementos alinhados 

totalmente com o sistema cartesiano e há diferenças nas distâncias entre o centroide da célula 

(ponto 𝑃) e as faces. Quando isto ocorre, é necessário utilizar-se métodos de interpolação que 

visam equilibrar estas distâncias, através de coeficientes de ponderação baseados nas mesmas. 

Existem vários métodos de interpolação, que podem ser lineares, quadráticos, possuírem 

ou não relação com a direção do escoamento. Para escolha do método, deve-se levar em conta 

as características do escoamento estudado, da geometria, bem como da malha utilizada, 

levando-se em consideração os benefícios e implicações que o método pode trazer para 

resolução do problema estudado.  A seguir será apresentado alguns dos métodos de interpolação 

mais utilizados e baseados nestas características, escolher qual será utilizado nas simulações 

subsequentes. A descrição destes métodos foram baseadas no Theory Guide do Fluent (2011) 

e nos livros de Ferziger & Peric (2002) e Maliska (2004). 

 Central difference scheme (CDS): Método das diferenças centradas é um tipo de 

interpolação linear, de segunda ordem baseado na distância entre o centroide da face e 

o centroide das células. Considere a Figura 28, onde há uma célula adjacente (de 

centróide 𝐸) àquela mostrada na Figura 26. A interpolação do tipo CDS para um fluxo 

de um escalar ‘𝜙’ é dada pela Equação (68). 
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Figura 28. Ilustração para o método de discretização espacial Central difference scheme (CDS) e Upwind. 

Fonte: Theory Guide do Fluent (2011). 

 

Segundo Girardi (2013), como toda aproximação de alta ordem, este tipo de 

interpolação pode causar soluções com oscilações numéricas, principalmente em 

problemas em que existem altos gradientes de alguma propriedade. Entretanto, 

oscilações numéricas não indicam a impossibilidade de se obter uma solução 

convergida, apenas que o algoritmo utilizado deve ser robusto suficiente para evitar a 

divergência do caso. Por outro lado, devido à baixa difusividade do método, este é 

geralmente utilizado para problemas onde existem altos gradientes advectivos ou de 

alguma outra propriedade apesar de sua tendência à oscilações. 

 Upwind: o esquema Upwind baseia-se em utilizar o valor do nó à montante do 

escoamento. Este método de interpolação é de primeira ordem e, devido às suas 

características, apresenta uma maior difusividade numérica e tem a vantagem de não 

apresentar oscilações na solução. Ainda considerando a Figura 28, o método é dado por: 

𝜙𝑒 = {
𝜙𝐸  𝑠𝑒 (𝑣. 𝑛) < 0

𝜙𝑃 𝑠𝑒 (𝑣. 𝑛) > 0
 (70) 

Onde (𝑣. 𝑛) é o produto entre a velocidade e o vetor normal da face, indicando 

o sentido do escoamento. 

 Upwind de segunda ordem: O esquema Upwind anterior é de primeira ordem. Pode-se 

observar isso, expandindo-se em série de Taylor o escalar 𝜙: 
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𝜙𝑒 = 𝜙𝑃 + (𝑥𝑒 − 𝑥𝑃) (
𝜕𝜙

𝜕𝑥
)
𝑃
+
(𝑥𝑒 − 𝑥𝑃)

2

2!
(
𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
)
𝑃

+ 𝐼 (71) 

Onde 𝐼 são os termos de ordem mais elevado da série. O completo entendimento 

da série de Taylor pode ser visualizada no Apêndice A.  

Assim, numéricamente a formulação do esquema Upwind extendido até segunda 

ordem, ou seja, considerando até o segundo termo do lado direito da Equação 71, se 

torna: 

𝜙𝑒 = 𝜙𝑃 + ∇𝜙𝐸 . 𝑟 (72) 

Onde ∇𝜙𝐸 é o gradiente de 𝜙 referente a célula a jusante (de acordo com a Figura 

28, o ponto 𝐸), e 𝑟 é o vetor deslocamento do centróide da célula para o centróide da 

face (de 𝑃 a 𝑒 na Figura 28). O cálculo numérico de um gradiente qualquer, ∇𝜙, é 

avaliado na seção 3.2. 

 Quadratic Upstream Interpolation for the Convection Kinematics (QUICK): A 

melhoria mais lógica a ser feita é a aumentar a ordem do método Upwind, transformando 

a aproximação linear de uma reta para uma parábola. Porém, para isso é necessário 

utilizar um ponto a mais na interpolação. Estes pontos são o segundo ponto de centroide 

mais a montante, o primeiro centroide mais a montante e o primeiro centroide a jusante 

em relação ao ponto desejado. De acordo com o Figura 29, esses pontos são 

respectivamente os pontos 𝑊, 𝑃 e 𝐸. A expressão dada para o mesmo ponto ‘𝑒’, 

portanto, é dada por: 

𝜙𝑒 = 𝜙𝑃 + 𝑔1(𝜙𝐸 − 𝜙𝑃) + 𝑔2(𝜙𝑃 − 𝜙𝑊) (73) 

E os coeficientes 𝑔1 e 𝑔2 dados em termos das coordenadas dos nós: 

𝑔1 =
(𝑥𝑒 − 𝑥𝑃)(𝑥𝑒 − 𝑥𝑊)

(𝑥𝐸 − 𝑥𝑃)(𝑥𝐸 − 𝑥𝑊)
;  𝑔2 =

(𝑥𝑒 − 𝑥𝑃)(𝑥𝐸 − 𝑥𝑒)

(𝑥𝑃 − 𝑥𝑊)(𝑥𝐸 − 𝑥𝑊)
 (74) 
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Figura 29. Ilustração para o método de discretização espacial Quadratic Upstream Interpolation for the 

Convection Kinematics (QUICK). Fonte: Theory Guide do Fluent (2011). 

De acordo com o User’s Guide do Fluent (2011), os esquemas Upwind de segunda 

ordem e QUICK são tipicamente mais preciso sobre malhas estruturadas alinhados com a 

direção do escoamento, sendo portanto os mais indicados em malhas hexaédricas (ou 

quadriláteras em 2D). Porém, de acordo com Girardi (2013), apesar de também ser um método 

de segunda ordem, e tão acurado quanto o método das diferenças centradas, o método QUICK 

é de difícil implementação e computacionalmente mais complexo, principalmente quando se 

trata de malhas tridimensionais. Assim, como a malha do caso em estudo é dominantemente 

hexaédrica, é utilizada a discretização Upwind de segunda ordem para as equações da VQM, 

continuidade e as equações de transporte referentes ao tensor conformação, além do que nos 

testes executados no trabalho, foi o que proporcionou uma convergência mais rápida sem perda 

de precisão nos resultados.  

Convém agora avaliar o erro de discretização oriundo do método selecionado. Para isso, 

como o método utiliza os termos até segunda ordem da Equação (71), o erro de truncamento 

oriundo desse método, nada mais é que os termos seguintes à equação, mostrando que esse 

método apresenta um erro de truncamento de segunda ordem, ou seja: 

𝜖𝑡 =
(𝑥𝑒 − 𝑥𝑃)

2

2!
(
𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
)
𝑃

+ 𝐼 (75) 

3.2 Gradientes e derivativos 

Os gradientes são necessários não só para a determinação dos valores de um escalar nas 

faces das células, mas também para a computação dos termos de difusão secundários e 
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derivados de velocidade. O gradiente ∇𝜙 de uma determinada variável 𝜙 é utilizado para 

discretizar os termos de advecção e difusão nas equações de conservação.  

Primeiramente, o teorema de Green-Gauss é a base para dois métodos numéricos de 

cálculo de gradientes. O teorema consiste em (baseado na Figura 27): 

(∇𝜙)𝑐0 =
1

∀
∑�̅�𝑓𝐴𝑓
𝑓

 (76) 

Onde (∇𝜙)𝑐0 é o gradiente que se deseja calcular, referente ao centróide da céclula, 𝜙𝑓 

é o valor de 𝜙 na face 𝑓 e 𝐴𝑓⃗⃗⃗⃗⃗ é o vetor normal de área da face. 

A seguir estão descritos os métodos numéricos mais utilizados para o cálculo dos 

gradientes. 

 Green-Gauss Cell-Based Gradient: o valor da propriedade na face, �̅�𝑓, na Equação 

(76) é tomado a partir da média aritmética dos valores nos centróides das células 

vizinhas, isto é: 

�̅�𝑓 =
𝜙𝑐0 + 𝜙𝑐1

2
 (77) 

 

 Green-Gauss Node-Based Gradient: alternativamente ao método anterior, �̅�𝑓 pode ser 

calculado pela média aritmética dos valores nodais na face: 

�̅�𝑓 =
1

𝑁𝑓
∑�̅�𝑛

𝑁𝑓

𝑛

 (78) 

Onde 𝑁𝑓 é o número de nós na face e os valores nodais, �̅�𝑛, na Equação (78) são 

construídos a partir da média ponderada dos valores dos centróides das células que 

rodeiam os nós. 

 Least Squares Cell-Based Gradient: Neste método, assume-se a solução variando 

linearmente. Vamos observar a Figura 30 como exemplo. 

Fazendo uma analogia ao método de discretização espacial Upwind de segunda 

ordem, o valor de um escalar no centroide da célula 𝑐1 pode ser escrito como: 
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𝜙1 = 𝜙0 + ∇𝜙0. ∆𝑟1 (79) 

E o valor do vetor ∆𝑟1 é dado por: 

∆𝑟1 = ∆𝑥1𝑖 + ∆𝑦1𝑗 (80) 

Onde ∆𝑥 e ∆𝑦, são os comprimentos da célula nas direções 𝑥 e 𝑦 

respectivamente. Levando a Equação (80) na Equação (79) tem-se: 

∆𝑥1
𝜕𝜙

𝜕𝑥
|
0
+ ∆𝑦1

𝜕𝜙

𝜕𝑦
|
0

= 𝜙1 − 𝜙0 (81) 

 

 
Figura 30. Ilustração para avaliação do gradiente pelo método Least Squares Cell-Based Gradient. Fonte: 

Theory Guide do Fluent (2011). 

Pode-se fazer o mesmo procedimento para todas as faces que cercam o 

centroide, 𝑛 = 1,2, …𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠. 

∆𝑥𝑛
𝜕𝜙

𝜕𝑥
|
0
+ ∆𝑦𝑛

𝜕𝜙

𝜕𝑦
|
0

= 𝜙𝑛 − 𝜙0 (82) 

Pode-se agora escrever uma matriz de coeficientes: 

𝑀𝑑 = ∆𝜙 (83) 

Onde: 
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∆𝜙 = [

𝜙1 − 𝜙0
𝜙2 − 𝜙0

⋮
𝜙𝑁 − 𝜙0

]    𝑀 = [

∆𝑥1 ∆𝑦1
∆𝑥2 ∆𝑦2
⋮      ⋮

∆𝑥𝑁 ∆𝑦𝑁

]    𝑑 =

[
 
 
 
 
𝜕𝜙

𝜕𝑥
|
0

𝜕𝜙

𝜕𝑦
|
0]
 
 
 
 

 (84) 

 

Agora, é possível obter os valores do gradiente através da solução do sistema 

linear formado pela matriz acima, que nada mais é que a matriz 𝑑. O sistema linear, é 

resolvido pelo método de Gauss-Seidel, o qual pode ser visto no Apêndice A. 

No estudo em questão, está sendo utilizadao o método padrão do Fluent que é o Least 

Squares Cell-Based. De acordo com o Theory Guide do Fluent (2011), esse método é conhecido 

por ser tão preciso quanto Green-Gauss Node-Based (e ambos são mais precisos que o Green-

Gauss Cell-Based) tanto para malhas estruturadas, como para malhas não estruturadas, mas 

com menor esforço computacional que o mesmo, sendo por tanto o método padrão do software.  

3.3 Discretização temporal 

Na solução de um escoamento transiente, além de calculados os campos de velocidade 

e pressão, deve-se levar em conta a evolução destes campos ao longo do tempo. Como o 

fenômeno de escoamento visco-elástico é dependente do tempo, devido ao tempo de 

relaxamento das moléculas de polímero, há a necessidade de se utilizar algoritmos que 

trabalham resolvendo o escoamento em pequenos intervalos de tempo que se sucedem. 

Os métodos numéricos utilizados para este tipo de solução são divididos em dois 

grandes grupos os explícitos e os implícitos, de forma que a escolha do intervalo de tempo em 

que a solução é dividida, deve levar em conta a estabilidade destes métodos, assim como a 

caracterização do fenômeno que se deseja representar, ou seja, os intervalos devem ser 

suficientemente pequenos para que existam amostras suficientes para reconstruir a física do 

problema e para que o método numérico seja estável. 

Os métodos explícitos são mais simples e rápidos de resolver, pois não necessitam de 

uma solução de sistema linear, já que todos os argumentos da função matemática são baseados 

em constantes e valores de variáveis conhecidos, armazenados do passo de tempo anterior.  

De acordo com Girardi (2013), embora mais simples, os métodos explícitos são 

utilizados somente com passos de tempo muito pequenos, pois a sua estabilidade e seu erro são 

proporcionais ao intervalo de tempo utilizado. Muitas vezes esta simplificação na 
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implementação e na economia de memória que o método apresenta não compensam a demora 

no avanço de tempo, fazendo com que a aplicação de métodos implícitos seja mais vantajosa. 

Assim, nesse trabalho foi utilizado um método implícito de segunda ordem, pois foi o 

método que proporcionou a convergência mais rapidamente. Uma expressão genérica para 

evolução temporal de uma variável 𝜙 é dada por: 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
= 𝐹(𝜙) (85) 

Onde a função 𝐹 incorpora qualquer discretização espacial. Se a derivativa temporal é 

discretizada utilizando diferenças atrasadas, a discretização temporal de primeira ordem é dada 

por: 

𝜙𝑛+1 − 𝜙𝑛
∆𝑡

= 𝐹(𝜙) (86) 

Onde 𝑛 + 1 é o valor no próximo nível de tempo e 𝑛 é o valor no tempo atual. 

Uma vez que a derivada temporal foi discretizada, permanece uma escolha para avaliar 

𝐹(𝜙), ou seja, quais valores de nível de tempo de 𝜙 devem ser utilizados na avaliação de 𝐹. 

Para isso, o método implícito avalia o nível temporal futuro de 𝐹(𝜙) da seguinte maneira: 

𝜙𝑛+1 − 𝜙𝑛
∆𝑡

= 𝐹(𝜙𝑛+1) (87) 

A Equação (87) é um método de discretização implícito de primeira ordem, conhecido 

como Euler implícito. A expressão geral para a discretização temporal implícita de segunda 

ordem, também conhecida como “Backward Differentiation”, segundo Ferziger & Peric (2002) 

é dada por: 

3𝜙𝑛+1 − 4𝜙𝑛 + 𝜙𝑛−1
2∆𝑡

= 𝐹(𝜙𝑛+1) (88) 

A Equação 88 é dita integração "implícita", pois 𝜙𝑛+1 em uma dada célula é relacionado 

com 𝜙𝑛+1 das células vizinhas através de 𝐹(𝜙𝑛+1): 

𝜙𝑛+1 =
2∆𝑡𝐹(𝜙𝑛+1) + 4𝜙𝑛 −𝜙𝑛−1

3
 (89) 
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Logo, esta equação implícita pode ser resolvida de forma iterativa em cada nível de 

tempo, antes de passar para o próximo nível. 

3.4 Acoplamento de velocidade e pressão 

As equações de continuidade e de VQM são conectadas através do termo de velocidade, 

sendo que a solução de uma equação não pode comprometer o resultado da outra. Já o termo de 

pressão aparece nas equações da VQM apenas como um termo fonte e não possui uma equação 

que o descreva, porém ao mesmo tempo sabe-se que fisicamente pressão e velocidade são 

fenômenos físicos acoplados, e muitas vezes ainda dependentes de outras variáveis como 

temperatura. 

Desta forma, existem duas maneiras de tratar este acoplamento, chamadas de solução 

acoplada ou segregada. A solução acoplada é utilizada quando a equação de estado é necessária 

para o fechamento da energia do sistema e para o cálculo da massa específica. Nestes casos, 

utiliza-se apenas uma matriz que contém as equações de continuidade, energia e quantidade de 

movimento embutidas, desaparesendo assim o problema do acoplamento entre as variáveis 

(GIRARDI, 2013). 

Ainda de acordo com Girardi (2013), muitas vezes o problema resolvido não possui 

transferência de calor nem a necessidade de se modelar a temperatura ou a energia do sistema. 

Um escoamento incompressível e isotérmico, por exemplo, não necessita de um acoplamento 

deste tipo já que apenas o campo de velocidade e pressões é desejado como resposta. Outro 

fator determinante é de que os métodos acoplados necessitam de muito mais recursos 

computacionais devido ao tamanho da matriz formada. Para estes casos, pode-se relacionar a 

velocidade com a pressão de maneira mais eficiente, método chamado de solução segregada. 

Maliska (2004) define que “o desafio deste método é determinar um campo de pressões que, 

quando inserido nas equações do movimento, origine um campo de velocidades que satisfaça a 

equação da massa”. Desta forma, deve-se relacionar a equação da conservação da massa com a 

pressão, de maneira que quando encontrado este campo de pressões que satisfaz a equação da 

quantidade de movimento, ele também satisfaça a continuidade. 

Existem diversos métodos que tratam deste acoplamento segregado, porém neste texto 

apenas é descrito o método conhecido como Pressure-Implicit with Splitting of Operators 

(PISO), uma vez que para escoamentos em regime transiente, é o método mais recomendado 

pelo Theory Guide do Fluent (2011), especialmente quando usa-se pequenos intervalos de 
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tempo, sendo portanto o algoritmo selecionado nessa pesquisa. Basicamente, a técnica funciona 

da seguinte maneira: 

1. Estima-se um campo de pressão 𝑝∗ e através dele pelas equações da VQM computa-se 

o campo de velocidades 𝑢∗. 

2. O campo de pressão e velocidade 𝑝∗ e 𝑢∗ talvez não satisfaça a equação da continuidade, 

então, é calculado um fator corretor de pressão 𝑝′ de modo que satisfaça a equação da 

continuidade, tendo então a pressão corrigida 𝑝∗∗ = 𝑝∗ + 𝑝′, é computado através das 

equações da VQM o campo de velocidade corrigido 𝑢∗∗(𝑢∗∗ = 𝑢∗ + 𝑢′), obtendo 

também o fator de correção da velocidade, 𝑢′. 

3. A seguir, temos uma segunda etapa de correção, seguindo-se a mesma lógica do passo 

2, 𝑝∗∗∗ = 𝑝∗∗ + 𝑝′′ e 𝑢∗∗∗ = 𝑢∗∗ + 𝑢′′, onde 𝑝′′ = 𝑝∗ + 𝑝′ e 𝑢′′ = 𝑢∗ + 𝑢′. 

Finalmente, podemos representar pela Figura 31 um resumo do funcionamento 

completo do algorítmo de solução. 

 
Figura 31. Esquema de funcionamento do algoritmo para escoamento em regime transiente. Fonte: Theory 

Guide do Fluent (2011). 
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4 METODOLOGIA 

O trabalho constitui um estudo numérico para caracterizar a influência das propriedades 

visco-elásticas das soluções poliméricas na redução de atrito em escoamento em regime laminar 

e transiente, mediante o desenvolvimento de uma metodologia que permita implementar as 

equações constitutivas dos fluidos visco-elásticos, através de sub-rotinas a serem compiladas 

no código Fluent.  Os resultados oferecem subsídio conceitual e de utilização de ferramentas 

computacionais para a melhor compreensão do fenômeno em estudo. 

Os computadores utilizados nas simulações numéricas possuem processador Intel® 

Core™ i7 de 8 núcleos, memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory – 

RAM) de 24 GB, disco rígido (do inglês Hard Disk – HD) de 1 TB e sistema operacional 

Windows 7. Simulações essas que foram realizadas pelo pacote de aplicativo Fluent do software 

ANSYS, versão 15.0, código esse, que emprega técnica de discretização por volume finito. 

Os testes foram realizados, considerando-se o escoamento homogêneo. O escoamento 

homogêneo é aquele cujas substâncias constituintes não podem ser identificadas, de forma 

individual, pois possuem as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Tais substâncias 

sofrem dissolução, ou seja, a sua mistura produz somente uma fase. Isso quer dizer que toda 

mistura homogênea é uma solução, ou seja, mistura homogênea é um conjunto de substâncias 

solúveis entre si. Em função da quantidade de soluto (polímero neste caso) que é dissolvida 

define-se a concentração desse escoamento homogêneo. 

Foram analisadas diferentes concentrações em diferentes números de Reynolds, para 

soluções homogêneas, verificando assim as alterações causadas pelo polímero nos vários 

parâmetros que caracterizam um escoamento visco-elástico.  

Como solvente foi utilizada a água que é um fluido altamente utilizado na indústria. 

4.1 UDF (User-defined function) 

Dentro da metodologia numérica para tratamento da turbulência, existem várias técnicas 

de abordagem, os chamados modelos de turbulência. Atualmente, destacam-se os métodos: (i) 

baseados na clássica decomposição de Reynolds, (ii) de simulação numérica direta e (iii) de 

simulação das grandes escalas da turbulência.  

A simulação numérica direta ou em inglês Direct Numerical Simulation (DNS), consiste 

em resolver as equações que regem o escoamento diretamente em todos os pontos da malha e 

para todas as escalas temporais e espaciais do movimento, podendo, portanto, obter 

informações mais detalhada do campo de escoamento turbulento, e por isso é amplamente 
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adotada para estudar os mecanismos de redução de arrasto em escoamento visco-elásticos. No 

entanto, as resoluções temporais e espaciais extremamente induzidas pelas características 

multiescala da turbulência traz  grandes exigências de memória e tempo de consumo do 

computador. De acordo com a relação exponencial entre o número de elementos da malha e do 

número de Reynolds, o número de Reynolds calculável para a metodologia DNS é restrigido a 

pequenos valores, de modo que não podem satisfazer a necessidade das práticas de engenharia. 

(ZHENG et al., 2013). 

Ainda segundo Zheng et al. (2013), comparado com o DNS, os softwares comerciais 

atuais de CFD (como por exemplo o Fluent, utilizado nessa pesquisa), utilizando a metodologia 

baseada na clássica decomposição de Reynolds, chamado de método RANS (Reynolds Averaged 

Navier-Stokes), podem fornecer algoritmos de simulação numérica avançados e confiáveis para 

escoamentos turbulentos. A metodologia RANS apresenta grandes vantagens em relação a 

metodologia DNS , pois necessitam de malhas menos refinadas, viabilizando com isso a 

simulação de casos a elevados números de Reynolds e ainda proporcionam um economia de 

tempo e memória computacional.  

O grande problema aparece quando na simulação de fluidos visco-elásticos, pois a 

maioria dos softwares comerciais não apresentam modelos para tais fluidos, fazendo com que 

as simulações fiquem dependentes da metodologia DNS, que como já foi dito em muitos casos 

é inviável tecnologicamente ou economicamente devido ao alto custo computacional. A 

funcionalização de função definida pelo usuário (UDF) fornecido pelo pacote Fluent torna 

viável para incorporar equações escalares definidas pelo usuário e os termos fonte de equações 

governantes para os cálculos.  

Assim, com a finalidade de levar as simulações da metodologia DNS para RANS, é 

necessário o desenvolvimento de subrotinas internas no Fluent, para simular a redução de 

arrasto em escoamentos de fluidos visco-elásticos em regime turbulento para qualquer 

aplicação prática. Porém antes disso, a sub-rotina para fluidos visco-elástico precisam ser 

estabelecidas para escoamentos em regime laminar, o que é proposto no presente trabalho. 

UDF, de acordo com o manual de UDF do Fluent (2010), é uma função programada em 

linguagem C, que pode ser carregada dinamicamente com o solver do Fluent para melhorar 

suas características padrão do código. Por exemplo, pode ser usada para personalizar condições 

de contorno, propriedade material, termos das equações de transporte, funções de difusividade, 

e assim por diante. Pode ser usada também para inicializar a solução e também melhorar o pós 

processamento no Fluent. 
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Os arquivos de origem contendo UDFs podem ser interpretados ou compilados pelo 

solver do Fluent.  Para UDFs interpretadas, os arquivos de origem são interpretados e 

carregados diretamente no tempo de execução em um processo de etapa única. Para UDFs 

compiladas, o processo envolve duas etapas separadas, a biblioteca de código do objeto 

compartilhado é primeiramente construída, e em seguida carregada. A principal diferença entre 

interpretar e compilar UDFs é que UDFs interpretadas não pode acessar dados do solver do 

Fluent usando referências estrutura direta, eles só podem acessar indiretamente os dados através 

do uso de macros fornecidas pelo Fluent. 

A UDF representa um avanço na área de CFD pois pode-se através de criações de sub-

rotinas definir e utilizar modelos mais complexos. No caso em estudo, por exemplo, a maioria 

dos softwares trabalham apenas com fluidos newtonianos e não-newtonianos com relações 

constituivas mais comuns, o uso da UDF permitiu programar as equações de transporte para 

um fluido visco-elástico e consequentemente possibilitar a análise das variáveis 

correspondentes a tais tipos de fluidos, e compreender melhor o comportamento do escoamento 

de solução polimérica potencias para redução de arrasto. 

4.2 Soluto: polímeros 

Para avaliar a influência do tipo de material no escoamento de fluidos visco-elástico nas 

simulações, foram utilizados dois tipos de polímero, um de alto peso molecular (com nome 

comercial de Iqapol) e um de baixo peso molecular (denominado comercialmente de Iqapac), 

variando-se suas concentrações. Sendo que ambos são solúveis em água, não há reação química 

e são facilmente separados da água, por degradação mecânica. 

No modelo utilizado nesse trabalho, necessita-se apenas da viscosidade das soluções 

formadas pelas diversas concentrações, pois de acordo com Vilalta (2000), a massa específica 

não varia consideravelmente. Assim os valores de viscosidades aqui utilizadas, estão de acordo 

com as variações encontradas por Vilalta (2000) em função da taxa de deformação, como pode 

ser visto nas Figuras 32 e 33. 

Assim, com base nas Figuras 32 e 33, as concentrações e viscosidades aqui utilizadas 

serão de acordo com a Tabela 1. 
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Figura 32. Variação da viscosidade () de acordo com a deformação (�̇�) para soluções de Iqapol às 

concentrações de estudo. Fonte: VILALTA (2000). 

 

 
Figura 33. Variação da viscosidade () de acordo com a deformação (�̇�) para soluções de Iqapac para Cw= 

15 e 20 ppm. Fonte: VILALTA (2000). 

 

Tabela 1. Concentrações e viscosidades das soluções poliméricas utilizadas. 

Iqapol (polímero de alto peso molecular) 

 𝑪𝒘 (ppm) 𝝁𝒑 (mPa-s) 𝜷 

Newtoniano 0 1,003 1 

Solução 1 5 1,309 0,434 

Solução 2 10 1,450 0,410 

Solução 3 15 1,645 0,378 

Solução 4 20 1,780 0,360 
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Continuação Tabela 2. Concentrações e viscosidades das soluções poliméricas utilizadas. 

Iqapac (polímero de baixo peso molecular) 

 𝑪𝒘 (ppm) 𝝁𝒑 (mPa-s) 𝜷 

Solução 5 15 1,210 0,453 

Solução 6 20 1,370 0,423 

Onde 𝐶𝑤 é a concentração, em peso, de polímeros na solução. 

4.3 Solvente: água 

Na indústria ela desempenha o papel de diluidora, transportadora e resfriadora em vários 

processos de manufatura e transformações de insumos básicos em bens comerciais. Suas 

propriedades principais em condições ambientais de 20 o𝐶 de temperatura e 1 𝑎𝑡𝑚 de pressão 

são: 𝜌 = 998,2 𝑘𝑔/𝑚3 e 𝜇 = 0,001003 𝑘𝑔/𝑚𝑠. 

4.4 Domínio computacional 

No presente trabalho, simulou-se o escoamento de um fluido no interior de uma 

tubulação com diâmetro comercial de 2” (50,8 mm). Assim o domínio computacional é tratado 

em três dimensões, sendo, portanto, simplesmente um cilindro de comprimento unitário e o 

diâmetro desejado, como pode ser visto na Figura 34. Não é necessário um comprimento maior 

da tubulação do que o que foi utilizado, porque foi aplicado na entrada o perfil totalmente 

desenvolvido de velocidade, de acordo com o 𝑅𝑒, programado pela UDF, como será melhor 

explicado na seção 4.7. 

Embora esteja simulando-se uma tubulação, foi utilizado o sistema de coordenadas 

cartesianas, pois as funções programadas pela UDF utilizam esse sistema. 
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Figura 34. Domínio computacional. 

 

4.5 Malha 

Para gerar a malha foi utilizado um método de controle chamado de MultiZone. De 

acordo com Meshing User’s Guide do Fluent (2010), o método de malha MultiZone é uma 

técnica que proporciona a decomposição automática de geometria em regiões mapeadas. 

Quando o método de malha MultiZone é selecionado, todas as regiões são construídas com 

malha hexaédrica pura, se possível. Para lidar com os casos em que uma malha puramente 

hexaédrica não for possível, é possível ajustar as configurações para que uma malha hexaédrica 

seja gerada em regiões estruturadas e uma malha livre será gerado em regiões não-estruturados.  

A malha resultante, que pode ser vista na Figura 35, possui 605500 elementos, 627252 

nós, tamanho mínimo de aresta de 4,9972𝑥10−4 𝑚, tamanho máximo de aresta de 2𝑥10−3 𝑚 

e taxa de crescimento de 1,2. 
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Figura 35. Malha utilizada nesse estudo. 

 

 
Figura 36. Detalhe do refinamento da malha próximo à parede. 

Pode-se observar que próximo à parede há um refinamento maior da malha, pois de 

acordo com a literatura essa é uma região de extrema importância na questão de redução de 
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arrasto. Esse refinamento foi realizado através da ferramenta chamada Inflation selecionando-

se o método Total Thickness. O método Total Thickness, segundo o Meshing User’s Guide do 

Fluent (2010), cria camadas constantes utilizando os valores do número de camadas e a taxa de 

crescimento para se obter uma espessura total, tal como definida pelo valor da espessura 

máxima. Na Figura 36, pode-se ver em detalhes o refinamento próximo à parede. O refinamento 

possui 10 camadas com taa de crescimento de 1,2 e espessura máxima de 5𝑥10−3. 

A qualidade da malha desempenha um papel significativo na precisão e estabilidade da 

computação numérica. Independentemente do tipo de malha utilizada no domínio, verificar a 

qualidade da mesma é essencial. O Fluent possui um importante indicador da qualidade da 

malha chamado de Orthogonal Quality (ou qualidade ortogonal). A fim de determinar a 

qualidade ortogonal de uma dada célula, os seguintes parâmetros são calculados para cada face, 

de acordo com a Figura 37 e o Meshing User’s Guide do Fluent (2010). 

 
Figura 37. Vetores usados para calcular a qualidade ortogonal. Fonte: Theory Guide do Fluent (2011). 

 O produto de pontos normalizados do vetor de área (𝐴𝑖) e do vetor formado pelo 

centróide da célula e o centróide da face (𝑓𝑖): 

𝐴𝑖 . 𝑓𝑖

|𝐴𝑖||𝑓𝑖|
 (90) 
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 O produto de pontos normalizados do vetor de área (𝐴𝑖) e do vetor formado pelo 

centróide da célula e o centróide da célula adjacente que compartilha a face (𝑐𝑖): 

𝐴𝑖 . 𝑐𝑖

|𝐴𝑖||𝑐𝑖|
 (91) 

O valor mínimo que resultam de cálculo das Equações (90) e (91) para todas as faces é 

então definida como a qualidade ortogonal para a célula. Portanto, as piores células terão uma 

qualidade ortogonal mais próximas a 0 e as melhores células terá uma qualidade ortogonal mais 

próximas de 1. A malha utilizada possui qualidade ortogonal mínima de 0,8881 e máxima de 

0,9998. Valores de qualidade ortogonal mínima acima de 0,81 são considerados bons para o 

tipo de problema aqui analisado. 

4.6 Modelagem das equações governantes 

Para modelar os escoamentos em regime laminar, é necessário a solução das equações 

de conservação da massa e da conservação de quantidade de movimento para fluidos 

newtonianos, porém para fluidos visco-elásticos é necessário ainda a solução da equação de 

transporte referente ao tensor conformação.  

As equações da conservação da massa e conservação da quantidade de movimento são 

discretizadas da maneira como foi descrito nas seções 3.1 e 3.2. Porém, assim como a maioria 

dos softwares comerciais, não apresenta modelos para fluidos visco-elásticos, deve-se criar 

equações de transporte do tensor conformação via UDF. Tais equações, as quais são chamadas 

de User-defined scalar (UDS), devem ser programadas de acordo com a forma padrão do 

programa em que uma equação de transporte é formada por: 

𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖𝜙 − Γ

𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑥𝑖
) = 𝑆𝜙 (92) 

Nessa equação, 𝜙 é a propriedade a qual deseja-se construir uma equação de transporte, 

o que no caso em estudo corresponde as componentes do tensor conformação 𝐶𝑖𝑗. Γ é o 

coeficiente de difusão, que corresponde ao coeficiente de viscosidade artificial Υ. Ainda nessa 

equação, cada termo é referenciado com o termo correspondente da Equação (56), onde o 

primeiro termo do lado esquerdo corresponde ao termo transiente, o segundo termo é o termo 

advectivo, o terceiro o difusivo e o termo do lado direito corresponde ao termo fonte. 
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Enquanto o termo advectivo está relacionado à parcela do transporte devido ao 

movimento médio das moléculas, o termo difusivo está ligado a processos intermoleculares. 

4.7 Condições de contorno 

Conforme discutido na seção sobre os métodos numéricos, sabe-se que cada célula da 

malha terá associada uma equação algébrica baseada nas equações de transporte, também 

apresentadas, e que cada uma de suas faces será utilizada para fazer o balanço do fluxo que a 

atravessa. Porém, as células que estão nos limites do domínio necessitam de um tratamento 

especial, pois elas determinam as condições geométricas do problema e as características do 

escoamento, além do que, não existem nós para fora do domínio para que os valores das 

variáveis sejam interpolados. Esta condição única faz com que estas células passem a possuir 

valores fixos nestas faces ou estimados através de extrapolações (GIRARDI, 2013). 

A Figura 38 mostra as condições de contorno aplicadas no domínio. A condição de 

Velocity Inlet está aplicada nas faces da entrada da tubulação e é representada pela cor vermelha, 

a condição Pressure Outlet está aplicada nas faces da saída da tubulação e é representada pela 

cor amarela a condição Wall está aplicada nas faces da parede da tubulação e é representada 

pela escala de cores cinza.  

 

Figura 38. Condições de contorno aplicadas no domínio. 
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A descrição de cada uma destas condições de contorno está a seguir: 

 Inlet Velocity: (velocidade de entrada) é a condição de contorno do tipo velocidade, que 

atribui o valor especificado pelo usuário de maneira distribuída em todas as faces das 

células desta região. A velocidade na entrada foi programada pela UDF, formando o 

perfil totalmente desenvolvido de velocidade, de acordo com o valor do número 

adimensional de Reynolds, 𝑅𝑒, utilizado, da seguinte maneira: 

Como demonstrado na seção 2.1, o perfil de velocidade parte das equações da 

VQM e da continuidade, dessa maneira para o escoamento de fluido visco-elástico, 

parte-se das Equações (49) e (50). A Equação (5) mostra que a VQM para um 

escoamento de fluido visco-elástico é a mesma de um fluido newtoniano, acrescido do 

último termo do lado direito, que é o termo referente à tensão elástica causada pelo 

polímero (dado pela Equação (52)), assim analisando esse termo, combinado a Equação 

(50) com a Equação (52), tem-se: 

𝜕𝜏𝑖𝑗
𝑝

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑁(𝑥, 𝑡)

𝜇𝑝

𝜆
[𝑓(𝑟)𝐶𝑖𝑗 − 𝛿𝑖𝑗] ) (93) 

Ou ainda, rearranjando a Equação (93): 

𝜕𝜏𝑖𝑗
𝑝

𝜕𝑥𝑗
= 𝑁(𝑥, 𝑡)𝑓(𝑟)

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝐶𝑖𝑗 ) − 𝑁(𝑥, 𝑡)𝑓(𝑟)

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛿𝑖𝑗  ) (94) 

O segundo termo do lado direito da Equação (94) é anulado, devido 𝛿𝑖𝑗 ser 

constante, sua derivada é igual a zero. E o primeiro termo do lado direito por sua vez 

também é igual a zero, pois como será especificado mais a frente, para o tensor 

conformação é usado a condição de contorno de Neumann na entrada, utilizando o valor 

da derivada igual a zero. 

Assim, conclui-se que o perfil de velocidade na entrada para o escoamento de 

fluido visco-elástico, utilizando o método FENE-P, é o mesmo de fluido newtoniano 

(que já foi desenvolvido na Seção 2.1 e é representado pela Equação (31)), pois o termo 

referente à tensão elástica causada pelo polímero nas equações da VQM é anulado 

devida às condições de contorno. 
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 Pressure Outlet: (pressão de saída) esta condição atribui o valor de pressão de 0 𝑃𝑎 

relativo, ou seja, recebe o valor absoluto da pressão de referência definido no software 

como a pressão atmosférica, com o valor de 101325 𝑃𝑎. 

 Wall: (parede) esta é uma condição de parede sem deslizamento que impõe a velocidade 

igual à zero nesta superfície. 

O tensor conformação é inicializado considerando seu estado de equilíbrio, quando 

nenhuma força atua no escoamento, ou seja: 𝐶𝑥𝑥 = 1, 𝐶𝑦𝑦 = 1, 𝐶𝑧𝑧 = 1, 𝐶𝑥𝑦 = 0, 𝐶𝑥𝑧 = 0 e 

𝐶𝑦𝑧 = 0. E quando em estado de não equilíbrio, para o tensor conformação, foi adotado em 

todas as superfícies (inlet, outlet e wall), a condição de contorno de Neumann com derivadas 

iguais a zero, pois pelos testes realizados nessa pesquisa, foi a única condição de contorno que 

permitiu a convergência. A condição de contorno de Neumann quando aplicada a uma equação 

diferencial ordinária ou parcial, especifica os valores que a derivada de uma solução é tomada 

no contorno do domínio. 

4.8 Escolha dos parâmetros para simulação 

As simulações foram conduzidas de acordo com as quatro variáveis em questão, uma 

que caracteriza o efeito viscoso do escoamento (𝑅𝑒), e as outras três que caracterizam os fluidos 

visco-elásticos: 𝑊𝑒 que está ligado às características elásticas propriamente ditas, 𝐿 que 

caracteriza a extensibilidade das moléculas de polímero e a concentração polimérica (𝛽).  

 Para levar em conta os efeitos viscosos, foram utilizados valores do número de 

Reynolds 50 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 2000, para que se possa caracterizar o regime laminar, bem como tentar 

compreender o comportamento do fluido visco-elástico próximo à zona do regime de transição. 

Para 𝑊𝑒 foram adotados valores 0 < 𝑊𝑒 ≤ 20, pois de acordo com Zheng et al. (2013), 

a convergência não pode ser garantida ajustando-se apenas os fatores underrelaxation para altos 

números de Weissenberg. 

De acordo com Oliveira (2007), 𝐿2 = 100 é um valor típico para soluções poliméricas, 

já que permite a extensão molecular considerável antes que o estado totalmente esticado é 

atingido. Porém, para investigar também a influência desse parâmetro, foram adotados os 

valores 100 ≤ 𝐿2 ≤ 500, que é mesma faixa de valores adotadas por Oliveira (2007), e o qual 

concluiu que para valores diferentes de 100 há uma influência muito pequena no escoamento. 

Por fim, como já foi dito, para avaliar a concentração polimérica, foram utilizados os 

valores de 𝛽 da Tabela 1, correspondentes às soluções formadas. 
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Assim, os valores para os parâmetros discutidos acima, foram adotados de acordo com 

a Tabela 2. E para o solvente puro (fluido newtoniano), foram adotados os mesmos valores de 

𝑅𝑒. 

Tabela 3. Casos estudados. 

Iqapol (Alto peso molecular) 

𝑳𝟐 𝑹𝒆 𝑾𝒆 𝜷 

100 50 2 0,434 

225 100 5 0,410 

500 500 10 0,378 

 2000 20 0,360 

Iqapac (Baixo peso molecular) 

𝑳𝟐 𝑹𝒆 𝑾𝒆 𝜷 

100 50 2 0,453 

225 100 5 0,423 

500 500 10  

 2000 20  

O critério de convergência (residuals) adotado para todas variáveis será de 10−5 e 

diferentes fatores de underrelaxation foi adotado para as diferentes condições.  

O intervalo de tempo foi também adotado de acordo com as diferentes condições de 

simulação. Esse intervalo de tempo afeta o erro numérico e a estabilidade das simulações. A 

escolha de um tamanho muito grande de intervalo, pode gerar resultados sem sentido, porque o 

método numérico resultante é instável e pode-se perder informações do escoamento, gerando 

um grande erro numérico na solução. Por outro lado, a escolha de valores pequenos, acarreta 

um grande custo computacional e consequentemente um grande tempo nas simulações. Dessa 

forma, como normalmente há grandes oscilações dos erros na simulação no campo de 

escoamento do fluido, seccionar o intervalo de tempo é uma estratégia para obter um método 

numérico estável, bem como para que haja um equilíbrio entre a magnitude do erro numérico e 

o esforço computacional. Como nesse estudo há uma variação muito grande dos parâmetros 

que caracterizam os efeitos visco-elásticos que estão sendo avaliados, testou-se diferentes 

valores para os quais a convergência e a estabilidades foram apropriadas e definiu-se o intervalo 

de passo de tempo entre 0,0001 e 0,001. 
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5 RESULTADOS 

Conforme anteriormente expresso, os parâmetros a serem analisados serão o número de 

Reynolds, 𝑅𝑒, o número de Weissenberg, 𝑊𝑒, a extensibilidade da molécula do polímero 𝐿 e a 

concentração da solução polimérica, 𝛽 para os dois tipos de polímeros estudados: alto e baixo 

peso molecular. Para a análise pretendida, as simulações numéricas são realizadas variando-se 

um dos parâmetros e mantendo os outros três inalterados a fim de estudar os efeitos induzidos 

por estes quatro parâmetros individualmente. 

Considerando as principais aplicações práticas dos fluidos visco-elásticos, a variável a 

ser utilizada para avaliar a influência dos parâmetros acima definidos é o fator ou coeficiente 

de atrito 𝑓. Fator esse que caracteriza as perdas de carga em um dado escoamento para 

diferentes situações de escoamento. 

5.1 Efeito da elasticidade (𝑾𝒆) 

Nesta análise,  o valor do coeficiente de atrito, 𝑓 foi determinado para diferentes valores 

de 𝑊𝑒, mantendo constante os valores do número de Reynolds, 𝑅𝑒, da extensibilidade, 𝐿, e da 

concentração das soluções poliméricas para ambos os tipos de polímeros. São analisados os 

dois tipos de polímero, de alto e baixo peso molecular, Iqapol e Iqapac respectivamente.  

Dada a grande quantidades de resultados obtidos e a modo de resumo, a influência dos 

efeitos visco-elásticos no coeficiente f, será mostrada apenas para duas combinações de 

parâmetros, conforme as Tabelas 3 e 4.  

Tabela 4. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da elasticidade no coeficiente 

𝒇 (Caso 1). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2 50 10 1,780 0,360 

5     

10     

20     

 

Tabela 5. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da elasticidade no coeficiente 

𝒇 (Caso 2). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2 500 15 1,210 0,453 
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Continuação Tabela 6. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da 

elasticidade no coeficiente 𝒇 (Caso 2). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

5     

10     

20     

Os resultados da influência da elasticidade induzida pelo polímero são mostrados no 

gráfico da Figura 39. Pode-se observar que a elasticidade não exerce influência na redução do 

coeficiente de atrito em regime laminar, onde o mesmo se mantém praticamante constante com 

a variação da elasticidade.  

 
Figura 39. Efeito da elasticidade no coeficiente de atrito, 𝒇 para as condições mostradas nas Tabelas 3 e 4. 

Esse resultado está de acordo com os encontrados por Den Toonder et al. (1997), apesar 

dos estudos desses autores terem sido focados para escoamentos em regime turbulento, embora 

consigam caracterizar o escoamento em regime laminar. Den Toonder et al. (1997) realizaram 

um estudo no qual analisaram a importância dos efeitos de anisotropia nas tensões durante a 

redução de atrito. Para isto analisaram dois modelos, um anisotrópico viscoso e um anisotrópico 

visco-elástico, simulados por DNS e também por ensaios experimentais feitos através de 

medições com LDV (Laser Doppler Velocimetry). Os resultados encontrados pelos autores 

indicam que dependendo da relação entre as escalas de tempo das moléculas e da turbulência, 

o polímero é estendido pelo escoamento, surgem efeitos de anisotropia viscosa na relação entre 

as tensões e a taxa de deformação que causam mudanças na estrutura da turbulência e que levam 

a redução de atrito. Esse resultado levou aos autores a sugerir que a elasticidade não exerce um 
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papel importante no processo de redução de atrito, ou seja, quando considerados, os efeitos 

elásticos não mostram resultados favoráveis à ocorrência do fenômeno em estudo. 

5.2 Efeito da extensibilidade molecular (𝑳) 

Outro parâmetro que também não provoca efeito na redução de arrasto mediante adição 

de polímero no escoamento em regime laminar é a extensibilidade molecular. O coeficiente de 

atrito 𝑓 foi determinado para diferentes valores de 𝐿, mantendo constante os valores de 𝑅𝑒, 𝑊𝑒 

e da concentração das soluções polimericas para ambos os tipos de polimeros. São analisados 

os dois tipos de polímero, de alto e baixo peso molecular, Iqapol e Iqapac respectivamente. As 

Tabelas 5 e 6 resumem os valores dos parâmetros empregados para avaliar o efeito da 

extensibilidade no valor do coeficiente 𝑓.  

Tabela 7. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da extensibilidade no 

coeficiente 𝒇 (Caso 3). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2 50 10 1,780 0,360 

  15   

  22,36   

 

Tabela 8. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da extensibilidade no 

coeficiente 𝒇 (Caso 4). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2 500 10 1,210 0,453 

  15   

  22,36   

Os resultados podem ser vistos no gráfico da Figura 40. Assim como mencionado por 

Zheng et al. (2013) e Oliveira (2003) esse parâmetro não influencia no escoamento de fluidos 

visco-elásticos em regime laminar, o que se verifica no presente estudo. 
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Figura 40. Efeito da extensibilidade no coeficiente de atrito, 𝒇 para as condições mostradas nas Tabelas 5 e 

6. 

 

5.3 Efeito da concentração polimérica (𝜷) 

Para análise desse parâmetro, foi variado 𝛽, e mantido constante a extensibilidade 

molecular, 𝐿, o número de Reynolds, 𝑅𝑒, e o número de Weissenberg, 𝑊𝑒. As Tabelas 7 e 8 

resumem os valores dos parâmetros empregados para avaliar o efeito da concentração 

polimérica  no valor do coeficiente 𝑓. 

Tabela 9. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da concentração polimérica 

no coeficiente 𝒇 (Caso 5). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2  50  10 1,309 0,434 

   1,450 0,410 

   1,645 0,378 

   1,780 0,360 

 

Tabela 10. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência da concentração polimérica 

no coeficiente 𝒇 (Caso 6). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2 500 10 1,210 0,453 

   1,370 0,423 
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Os resultados simulados, via CFD, para regime laminar podem ser vistos na Figura 41, 

para uma combinação de parâmetros conforme mostrado nas Tabelas 7 e 8. 

Diferentemente dos resultados obtidos por Lumley (1972) e por Vilalta (2000) para 

regime turbulento, em regime laminar, a concentração não interfere nos processos de dissipação 

de energia no escoamento, de forma que como pode ser visto pela Figura 41, com a variação da 

concentração, não houve redução do coeficiente de atrito.  

  
Figura 41. Efeito da concentração polimérica no coeficiente de atrito, 𝒇 para as condições mostradas nas 

Tabelas 7 e 8. 

 

5.4 Efeito viscoso (𝑹𝒆) 

Para análise desse parâmetro, foi variado 𝑅𝑒, e mantido constante a extensibilidade 

molecular, 𝐿, o número de Weissenberg, 𝑊𝑒 e o coeficiente ligado à concentração polimérica, 

𝛽. As Tabelas 9 e 10 resumem os valores dos parâmetros empregados para avaliar o efeito 

viscoso no valor do coeficiente 𝑓. 

Como era de se esperar, com o aumento do 𝑅𝑒, há uma diminuição do coeficiente de 

atrito, porém em todos os casos, as curvas seguem o caso newtoniano, de forma que de fato não 

há redução de arrasto devido a interferência do polímero. Esses resultados podem ser vistos na 

Figura 42. 

Resultados esses que estão de acordo com os encontrados experimentalmente por Virk 

(1967) [apud DIAMOND et al., 1992] e Wójs (1993), mesmo que no caso de estudo do último, 

o mesmo tenha modelado o fluido visco-elástico pela lei de potência. A não redução de arrasto, 
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também foi verificada por Zheng et al. (2013) e Oliveira (2003), para seção transversal 

retangular em regime laminar.  

Tabela 11. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência do efeito viscoso no 

coeficiente 𝒇 (Caso 7). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa.s) 𝜷 

2  50  10 1,780 0,360 

 100    

 500    

 2000    

 

Tabela 12. Relação de parâmetros selecionados para determinar a influência do efeito viscoso no 

coeficiente 𝒇 (Caso 8). 

𝑾𝒆 𝑹𝒆 𝑳 𝝁𝒑 (mPa-s) 𝜷 

2 50 10 1,210 0,453 

 100    

 500    

 2000    

 

 
Figura 42. Efeito viscoso no coeficiente de atrito, 𝒇 para as condições mostradas nas Tabelas 9 e 10. 
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5.5 Análise de erros 

Muitas vezes, o valor obtido ao final da aplicação de um método numérico está distante 

da solução esperada, podendo até ocorrer deste não ter nenhuma relação com a solução original 

do problema. Assim, o estudo dos erros, que podem ter natureza e fonte variável, merece um 

cuidado especial. Os erros decorrentes da representação de números são inerentes aos processos 

de resolução por métodos numéricos e não há como evitar totalmente que ocorram. Faz-se 

necessário então, um estudo da representação de números para que se possa entender e evitar 

tanto quanto possível a ocorrência de um resultado inesperado. 

Para isso, foi avaliado o erro absoluto, que é a diferença entre o valor exato de um 

número 𝑥 e o seu valor aproximado 𝑥′, e o erro relativo, que é o erro absoluto dividido pelo 

valor exato 𝑥. O valor exato nessa pesquisa é o valor de f, determinado analiticamente, pela 

Equação (26), de acordo com o número de Reynolds, Re, caso o escoamento fosse newtoniano 

e os valores aproximados são os resultados de f simulados para as soluções dos fluidos visco-

elásticos. 

Foi realizada uma média aritmética para todos os pontos da curva de um determinado 

caso, determinando assim o erro médio daquele caso e plotado os erros de todos os casos 

estudados, como pode-se ver nas Figuras 43 e 44. 

Pode-se observar pela Figura 43 que o erro absoluto permaneceu abaixo dos 0,04 para 

todos os casos. Assim como, o erro relativo também permaneceu em patamares considerados 

baixos, como pode-se ver no gráfico da Figura 44, onde o maior valor registrado está abaixo de 

7% e na média por volta de 3,85, que são valores aceitáveis para simulações numéricas de 

problemas de engenharia. 

Pode-se observar também pelos gráficos das Figuras 43 e 44 que de forma geral os erros 

possuem flutuações que giram em torno de um valor constante, o que fica bem evidenciado pela 

linha de tendência que permanece quase constante para os erros relativo e absoluto. Essa 

tendência verificada também é um ponto positivo da metodologia numérica estabelecida nessa 

pesquisa, pois indica que os erros existentes estão controlados e em valores aceitáveis. 

Pode-se verificar ainda pelos gráficos das Figuras 43 e 44 que os erros para os casos em 

que o polímero analisado é o de alto peso molecular são maiores que dos polímeros de baixo 

peso molecular. 
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Figura 43. Análise do erro absoluto para os casos estudados. 

 

 

 
Figura 44. Análise do erro relativo para os casos estudados. 

 

5.6 Análise gráfica 

As Figuras 45 a 48 mostram de modo gráfico alguns resultados para o fluido visco-

elástico com os seguintes parâmetros: 𝑅𝑒 = 50, 𝑊𝑒 = 2, 𝐿 = 10 e 𝛽 = 0,434. 

A Figura 45 mostra o perfil de velocidade para o fluido visco-elástico definido pelos 

parâmetros acima destacados, além de mostrar uma comparação com o perfil de velocidade, 

definido na sessão de saída da tubulação, para o caso de fluido newtoniano com idêntico número 

de Reynolds (𝑅𝑒 = 50). Para um mesmo número de Reynolds os fluidos visco-elásticos 

apresentam uma velocidade média maior quando comparados com os fluidos com 

comportamento newtoniano, pois sua viscosidade é sempre maior. Os resultados obtidos são 
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consistentes com a formulação teórica que descreve o comportamento dos fluidos visco-

elásticos. 

A Figura 45 mostra ainda uma outra comparação, neste caso com um fluido newtoniano 

que tem a mesma velocidade média daquela do caso visco-elástico, o que resulta em 𝑅𝑒 =

115,254. Observa-se que os perfis, independentemente do tipo de fluido simulado exibem um 

formato parabólico, típico dos escoamentos em regime laminar.  

 
Figura 45. Perfis de velocidade. newtoniano: 𝑹𝒆 = 𝟓𝟎; Visco-elástico: 𝑹𝒆 = 𝟓𝟎, 𝑾𝒆 = 𝟐, 𝑳 = 𝟏𝟎 e 𝜷 =

𝟎, 𝟒𝟑𝟒; newtoniano 2: 𝑹𝒆 = 𝟏𝟏𝟓, 𝟐𝟓𝟒. 

Um resultado interessante, embora não discutido neste trabalho, mas que deveria ser 

abordado em estudos posteriores, é o fato de mudanças na relação entre a velocidade máxima e 

média nestes tipos de escoamentos. Para escoamento laminar de fluidos newtonianos é 

conhecido que essa relação é 2. Porém, para o caso de escoamentos de fluidos visco-elásticos, 

os resultados obtidos mostram um valor relativamente menor, na casa de 1,7, diferença essa 

que, acredita-se, fez com que o escoamento na entrada da tubulação apresentasse um 

comportamento diferente daquele ao longo da tubulação (como pode ser visto nas Figuras 47 e 

48), pois na região de entrada da tubulação foi utilizado o perfil idêntico ao caso newtoniano. 

A Figura 46 mostra o mesmo perfil do gráfico da Figura 45 para o fluido visco-elástico, 

porém em 3D e em forma de vetores na saída da tubulação. Aqui percebe-se claramente a 

formação do perfil parabólico, típico dos escoamentos laminares. Já as Figuras 47 e 48 mostram 

os contornos de velocidade ao longo da tubulação. 

-30

-20

-10

0

10

20

30

0.00E+00 1.00E-03 2.00E-03 3.00E-03 4.00E-03 5.00E-03

r 
(m

m
)

Velocidade (m/s)

Newtoniano

Visco-elástico

Newtoniano 2



100 

 

 
Figura 46. Vetores de velocidade (𝒎/𝒔) na saída da tubulação para o fluido visco-elástico: 𝑹𝒆 = 𝟓𝟎, 

𝑾𝒆 = 𝟐, 𝑳 = 𝟏𝟎 e 𝜷 = 𝟎, 𝟒𝟑𝟒. 

 

 
Figura 47. Linhas de corrente de velocidade (𝒎/𝒔) ao longo da tubulação para o fluido visco-elástico: 

𝑹𝒆 = 𝟓𝟎, 𝑾𝒆 = 𝟐, 𝑳 = 𝟏𝟎 e 𝜷 = 𝟎, 𝟒𝟑𝟒.  
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Figura 48. Contornos de velocidade (𝒎/𝒔) ao longo da tubulação para o fluido visco-elástico: 𝑹𝒆 = 𝟓𝟎, 

𝑾𝒆 = 𝟐, 𝑳 = 𝟏𝟎 e 𝜷 = 𝟎, 𝟒𝟑𝟒.  
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6 CONCLUSÃO 

No presente trabalho desenvolveu-se uma metodologia para a simulação numérica de 

fluidos visco-elásticos, descritos por uma relação constitutiva do tipo FENE-P. As equações de 

governo que regem esse tipo de escoamento foram implementadas, mediante User-defined 

function (UDF), no código Fluent. Para a validação desta metodologia, escolheu-se o caso mais 

simples que corresponde ao do escoamento de fluido visco-elástico, em regime laminar, em 

tubulações. O efeito da adição de polímeros ao solvente foi avaliado através do coeficiente de 

perda de carga, 𝑓. Para isso foram utilizados dois tipos de polímero, um de alto e um de baixo 

peso molecular, variando-se o número de Reynolds, 𝑅𝑒, e para caracterizar os fluidos visco-

elásticos, foram utilizados os seguintes parâmetros: o número de Weissenberg 𝑊𝑒, para avaliar 

os efeitos de elasticidade, a extensibilidade molecular, 𝐿, e a concentração polimérica das 

soluções, caracterizadas pelo coeficiente 𝛽, que expressa a relação entre as viscosidades do 

solvente puro e da solução polimérica, uma vez que a viscosidade das soluções poliméricas 

variam conforme a concentração. 

No regime turbulento, a adição de polímero reduz o coeficiente de atrito, redução essa 

que depende, além de outros parâmetros, da concentração polimérica e o tipo de polímero. Com 

o aumento da concentração há um aumento da redução de atrito e adição de polímeros de alto 

peso molecular causa uma redução de atrito maior que os polímeros de baixo peso molecular. 

Diferentemente do regime turbulento, os resultados aqui obtidos mostram que em regime 

laminar, a concentração não interfere no processo de redução de atrito, tampouco o tipo de 

polímero, onde para os dois polímeros utilizados, de alto (Iqapol) e de baixo (Iqapac) peso 

molecular, sob o ponto de vista da redução de atrito o comportamento foi semelhante, ou seja, 

não houve variação do coeficiente de atrito em ambos os casos.  

Em relação aos efeitos viscosos, como era de se esperar, com o aumento do número de 

Reynolds, 𝑅𝑒, há uma diminuição do coeficiente de atrito, porém em todos os casos, as curvas 

seguem o caso newtoniano, de forma que de fato não há redução de arrasto devido à 

interferência do polímero. 

Os outros dois parâmetros analisados, a elasticidade e a extensibilidade molecular, 

também não exercem influência na redução do coeficiente de atrito em regime laminar, onde 

em ambos os casos o coeficiente de atrito se mantém praticamante constante com a variação 

desses parâmetros. 

De forma geral, os resultados mostram que em regime laminar a variação dos 

parâmetros acima citados não interferem na estrutura do escoamento, fazendo com que o 
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coeficiente de atrito, 𝑓, não varie em relação ao escoamento de um fluido newtoniano nas 

mesmas condições.  

Dos resultados obtidos e da análise da literatura, uma possível justificativa para os 

resultados observados nessa pesquisa é dada pelo fato da taxa à qual o trabalho viscoso é feito 

ser determinada pelas velocidades de grande escala do escoamento, enquanto que a ação do 

polímero nas tensões viscosas é significativa apenas nas pequenas escalas. Em regime 

turbulento, os polímeros na camada limite são esticados. Como resultado da transição desse 

processo molecular, coil-stretch, verifica-se um drástico aumento da viscosidade. Como 

resultado do aumento local da viscosidade, o transporte da quantidade de movimento para a 

parede diminui (devido ao amortecimento dos turbilhões de pequena escala) e a resistência é 

então reduzida. Isso pode ser interpretado como se o tensor de tensões para fluidos visco-

elásticos não sofre grandes modificações, quando comparado como o newtoniano, devido ao 

pequeno gradiente de velocidades típico dos escoamentos em regime laminar. Esse 

comportamento é consistente com uma das teorias que tenta justificar o efeito dos polímeros 

sobre a estrutura dos escoamentos turbulentos e consequentemente, da ocorrência da redução 

de atrito. Essa teoria estabelece que a redução de atrito é um fenômeno de parede, ou seja, que 

o polímero para ser efetivo deve estar nessa região. 

Estabelecer uma metodologia numérica, via UDF, como a que aqui é apresentada para 

simular os efeitos da adição de polímeros sobre escoamentos em regime laminar, apresenta 

importantes desafios numéricos, devido à inclusão da equação de transporte do tensor 

conformação 𝐶𝑖𝑗. Um desses desafios, diz respeito da convergência das simulações e das 

instabilidades numéricas. Nesta fase verificou-se que à medida que aumentava o valor dos 

números de Reynolds (𝑅𝑒) e de Weissemberg (𝑊𝑒) aumentava concomitantemente as 

dificuldades de convergência e as instabilidades, por isso em muitos casos, quando foi possível, 

esses parâmetros foram mantidos à valores constantes mais baixos. 

Como foi dito anteriormente, os valores dos passos de tempo, também foram variados 

em cada caso para que ocorresse a convergência, e na maioria dos casos o valor utilizado foi 

muito pequeno, o que acarretou um grande tempo de simulações. Em alguns casos foi adotado 

ainda a estratégia de mantê-lo muito baixo no início das simulações e depois com o decorrer da 

mesma aumentá-lo aos poucos, mas mesmo assim o mantendo em valores pequenos. 

A utilização do modelo de discretização espacial Upwind de segunda ordem se deu 

também devido às instabilidades, pois apesar do modelo QUICK ser de terceira ordem e muitas 

das vezes um pouco mais preciso que o Upwind de segunda ordem, esse método tem sérios 

problemas de instabilidades, o que acabava por não gerar a convergência da simulação. Quanto 
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a discretização temporal, a utilização do modelo de segunda ordem também se justifica devido 

à maior facilidade de convergência, como foi verificado na prática durante as simulações. 

Os resultados aqui apresentados mostram que os problemas associados à convergência 

e às instabilidades numéricas, são um dos grandes aspectos a serem abordados quando da 

simulação numérica de escoamentos em qualquer regime, mas a complexidade das soluções 

aumenta em regime de transição e de turbulência de fluidos visco-elásticos. 

Contudo, os resultados aqui obtidos, por simulações numéricas, comprovam os 

resultados experimentais realizados por Virk (1967) [apud DIAMOND et al., 1992] e Wójs 

(1993), onde segundo os mesmos, a adição de polímeros em escoamento laminar, independente 

da concentração, não provoca a redução de arrasto. Assim, pode-se concluir que a metodologia 

aqui estabelecida constitui um passo significativo para estendê-la a outros regimes de 

escoamento e outras importantes aplicações dos fluidos visco-elásticos. 
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APÊNDICE A 

Expansão em série de Taylor 

Uma série de Taylor é uma série de função da seguinte forma: 

𝑓(𝑥) = ∑
𝑓(𝑛)(𝑎)

𝑛!
(𝑥 − 𝑎)𝑛

∞

𝑛=0

 (A1) 

A constante 𝑎 é o centro da série que pode ser encarada como uma função real ou 

complexa. 

Gauss Seidel 

Tomamos o sistema linear original: 

{

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2
⋮             ⋮                ⋮            ⋮            ⋮
𝑎𝑛1𝑥1 + 𝑎𝑛2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑛

 (A2) 

E supondo 𝑎𝑖𝑖 ≠ 0, 𝑖 = 1,… , 𝑛, isolamos o vetor 𝑥 mediante a separação pela diagonal. 

O processo iterativo consiste em, sendo 𝑥(0) uma aproximação inicial, calcular 𝑥(1), 𝑥(2), ..., 

𝑥(𝑘), por: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑥1

(𝑘+1) =
1

𝑎11
(𝑏1 − 𝑎12𝑥2

(𝑘) − 𝑎13𝑥3
(𝑘) −⋯− 𝑎1𝑛𝑥𝑛

(𝑘))

𝑥2
(𝑘+1) =

1

𝑎22
(𝑏2 − 𝑎21𝑥1

(𝑘+1) − 𝑎23𝑥3
(𝑘) −⋯− 𝑎2𝑛𝑥𝑛

(𝑘))

𝑥3
(𝑘+1) =

1

𝑎33
(𝑏3 − 𝑎31𝑥1

(𝑘+1) − 𝑎32𝑥2
(𝑘+1) −⋯− 𝑎3𝑛𝑥𝑛

(𝑘))

⋮                                 ⋮                                   ⋮                      ⋮

𝑥𝑛
(𝑘+1) =

1

𝑎𝑛𝑛
(𝑏𝑛 − 𝑎𝑛1𝑥1

(𝑘+1) − 𝑎𝑛2𝑥2
(𝑘+1) −⋯− 𝑎𝑛,𝑛−1𝑥𝑛−1

(𝑘+1))

 (A3) 

Onde 𝑘 é o número da iteração. 

O processo iterativo Gauss-Seidel é repetido váris vezes até que o vetor 𝑥(𝑘) esteja muito 

próximo do vetor 𝑥(𝑘−1). Considerando o valor absoluto dos veotres, e uma dada precisão de 𝜖, 

o vetor 𝑥(𝑘) será escolhido como uma solução aproximada da solução exata se: 
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|𝑥(𝑘) − 𝑥(𝑘−1)| < 𝜖  (A4) 

 

 

 


