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Resumo 

A ebulição nucleada, fase inicial do processo de ebulição, é um fenômeno presente em 

vários processos industriais como no arrefecimento de motores de combustão interna, 

reatores nucleares e no processo da fundição. Nesse estudo, o modelo multifásico euleriano 

acoplado com o modelo de ebulição RPI foi adotado para investigar o processo de ebulição 

nucleada em convecção forçada quando aplicado a condições de baixa pressão e velocidade 

comumente encontrados nessas aplicações. A influência de modelos de turbulência k-ε 

(Standard, RNG e Realizable) e de funções de parede (menter, enhanced, standard e non-

equilibrium) também são analisadas baseados em diferentes resoluções para a malha e 

comparadas a um modelo empírico e a dados experimentais da literatura. As simulações 

foram realizadas através do software FLUENT®. Os resultados mostraram boa concordância 

entre as temperaturas obtidas pelo modelo RPI, o modelo empírico e experimental. Os 

modelos de turbulência não apresentaram mudanças significativas nos resultados, entretanto 

as funções de parede apresentaram diferenças significativas para baixas temperaturas. A 

modelagem também se mostrou altamente sensível aos parâmetros de malha próximos a 

parede e ao valor de y+. 

Palavras-chave: CFD, RPI (Rensselaer Polytechnic Institute), Ebulição Nucleada, 

Turbulência. 

  



 
 

 
 

Abstract 

Nucleated boiling, the initial stage of boiling process, is a phenomenon present in several 

industrial and energy processes such as inter combustion engine cooling, nuclear power plant 

reactors and casting process. In this study, the Eulerian multiphase model coupled with the 

RPI boiling model was adopted to investigate the nucleated boiling process in forced 

convection when applied to low pressure and velocity conditions, commonly encountered in 

industrial applications. The influence of turbulence models k-ε (Standard, RNG e Realizable) 

and wall functions (enhanced, standard and non-equilibrium) are also analyzed based on 

different mesh sizes and compared to an empirical model and experimental data from 

literature. Simulations were performed using FLUENT® software. The results showed good 

agreement between the temperatures obtained by the RPI model, the empirical and 

experimental model. Turbulence models did not show significant changes in the results, 

however wall functions show significavite difference for low temperatures. The modeling was 

also highly sensitive to mesh parameters close to the wall and to the value of y+. 

Keywords: CFD, RPI Boiling Model, Nucleated Boiling, Turbulence 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

Segundo YEOH E TU (2008) a ebulição em um líquido comprimido remete ao regime 

onde uma região do escoamento está em contato com uma superfície de temperatura superior 

a temperatura de saturação do líquido, porém a região de maior vazão se encontra em uma 

temperatura inferior. Como resultado, as bolhas formadas se desprendem da superfície e 

retornam a fase líquida quando atingem a região mais fria. Esse fenômeno permite que uma 

maior taxa de calor seja absorvida pelo fluido de arrefecimento de uma parede aquecida. 

Entretanto, uma película de vapor pode se formar na superfície do sólido quando a 

transferência de calor ultrapassa o limite da ebulição nucleada. Nessa condição, o fluxo de 

calor para o fluido de arrefecimento cai bruscamente e, como resultado, zonas de alta 

temperatura passam a surgir na superfície do sólido podendo levar o sistema ao colapso. 

Com o avanço da tecnologia e o crescimento da capacidade computacional, esse 

fenômeno passa a ser explorado via simulação numérica e implementado em vários setores 

da engenharia, como arrefecimento de reatores nucleares e de motores de combustão interna. 

A capacidade de determinar o regime de operação do escoamento pode garantir uma maior 

eficiência de arrefecimento e evitar que maiores danos sejam causados. 

Os primeiros equacionamentos físicos desenvolvidos para modelar o regime de ebulição 

nucleada apresentavam uso constante de parâmetros adimensionais e dados empíricos, além 

disso, muitas vezes são aplicados apenas em condições restritas em regimes próximo ao que 

foram experimentados. Isso acontece devido ao alto grau de complexidade do mecanismo de 

transferência de calor entre uma superfície aquecida e um fluido com o surgimento de bolhas 

(multifásico) (ZHANG et al, 2015). Porém, com o avanço do poder computacional e a utilização 

de ferramentas de CFD (Computational Fluid Dynamics), novos modelos surgiram nas últimas 

três décadas, avançando na resolução de problemas gerais.  
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Dentre os modelos mais aplicados, se destacam alguns empíricos que partiram do 

modelo clássico proposto por ROHSENOW (1952), como nos trabalhos de DHIR (1991) e 

FUGITA (1992) e variações no modelo de CHEN (1966) como o modelo proposto por 

ROBINSON E HAWLEY (2004). Tais modelos obtiveram boa acuracidade com os 

experimentos e também para aplicações em problemas específicos, com condições próximas 

as quais foram experimentados.  

Além desses, o modelo BDL (Boiling Departure Lift-off) proposto por ZENG et al. (1993) 

considera que o fluxo de calor está ligado diretamente com a transferência mássica entre as 

fases, conseguindo bons resultados em suas aplicações. Por fim, o modelo RPI (Rensselaer 

Polytechnic Institute), proposto por KURUL E PODOWSKI (1991) considera que a 

transferência de calor entre a superfície aquecida é o somatório da convecção, da ebulição e 

do fluxo causado pela dinâmica de desprendimento da bolha. O modelo RPI vem sendo 

implementado em modelos para análise via volumes finitos e aplicado comercialmente para o 

desenvolvimento de novos produtos. Contudo, alguns fatores ligados ao comportamento do 

escoamento como a turbulência, a geometria e parâmetros como velocidade e pressão podem 

afetar o processo da ebulição e devem ser considerados em qualquer tipo de aplicação.  

Tendo em vista que a modelagem do fenômeno da ebulição ainda se encontra em 

aberto e o fato de que em muitos desses modelos existe um significativo grau de empirismo 

(dados provenientes de experimentos), faz-se necessário entender o alcance de cada um 

deles, ou seja, diante de quais circunstâncias dos parâmetros externos à ebulição, tais 

modelos podem trazer bons resultados. 
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1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em décadas passadas, quando a análise computacional era limitada em termos de 

processamento, as únicas maneiras de investigar o processo de ebulição eram através de 

análises experimentais ou correlações empíricas. 

NUKIYAMA (1934) usou em suas experiências fios de nicrômio e de platina aquecidos 

eletricamente imersos em líquidos e observou que a ebulição assume diferentes formas, 

dependendo do excesso de temperatura ∆𝑇𝑒𝑥𝑐 . Essas formas foram divididas em quatro 

estágios que juntos, correspondem a curva de ebulição como é vista na Figura 1. A curva 

representa a variação de temperatura na superfície em relação ao fluxo de calor. 

 

Figura 1 - Fases da Ebulição pelo Aumento da Temperatura – Fonte: ÇENGEL E GHAJAR (2011)  

Os pontos A e C delimitam a região da fase de ebulição, que acontece na faixa próxima 

a 5 °C até 30 °C de excesso de temperatura. Nessa região, as bolhas começam a surgir em 

áreas maiores e passam a se desprender da superfície, a partir do ponto B. Na região de 

ebulição nucleada, a taxa de aquecimento da superfície em relação ao fluxo de calor diminui, 

visto que parte da energia absorvida pelo fluido é agora destinada a vencer o calor latente 
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para o surgimento das bolhas. Com o aumento da temperatura da superfície, o volume das 

bolhas passa a crescer mais e ocorre coalescência das bolhas antes do desprendimento. O 

filme de vapor formado entre o líquido e a superfície provoca uma redução da transferência 

de calor caracterizada a partir do ponto C. Para aplicações em mecanismos de arrefecimento, 

essa região deve ser evitada devido a possibilidade de ocorrer zonas de superaquecimento 

fragilizando o equipamento. 

BARTOLOMEI E CHANTURIYA (1967), BARTOLOMEI et al. (1982) e LEE et al. (2002) 

estudaram o processo de ebulição em líquido comprimido em canais verticais sob alta e baixa 

pressão, respectivamente. Os mecanismos de ebulição foram bem compreendidos e 

classificados pela medição da temperatura localizada, velocidade e fração de vapor. 

ROBINSON E HAWLEY (2004) propuseram modificações no modelo de CHEN (1966) com 

intuito de adaptar o modelo empírico para aplicações na análise de arrefecimento em motores 

de combustão interna e validou seus dados através de um dispositivo experimental. 

No entanto, experimentos de ebulição são caros e limitados quanto a análise de 

parâmetros localizados. Felizmente, com o desenvolvimento da capacidade de computação e 

entendimento sobre mecanismos de ebulição de duas fases, torna-se possível para os 

pesquisadores estudar o processo de ebulição nucleada pela metodologia CFD nos últimos 

anos. KONCAR et al. (2004) obtiveram parâmetros locais para escoamento bifásico (fração 

de vazio e tamanho de bolhas) em regime de ebulição nucleada a baixa pressão para 

escoamento em canais verticais. Puderam avaliar também a sensibilidade dos outros modelos 

auxiliares. KREPPER et al. (2007) provou que o modelo de ebulição RPI é capaz de calcular 

a média da fração de volume de vapor em seção transversal em tubos verticais aquecidos 

com boa concordância com dados experimentais publicados e prever a posição onde o 

desprendimento das bolhas podem ocorrer utilizando um método simples. PUNEKAR E DAS 

(2013) adaptaram o modelo proposto por CHEN (1966) para aplicação em CFD através do 

software FLUENT® e simularam o experimento de ROBINSON E HAWLEY (2004) obtendo 

resultados de boa acuracidade. 



 
 

21 
 

Em se tratando da influência de outros parâmetros na análise do processo de ebulição 

nucleada, alguns estudos publicados evidenciam a sensibilidade entre os modelos. KONCAR 

E MATKOVIC (2012) estudaram o desenvolvimento do campo de velocidade e a intensidade 

de turbulência na região de uma superfície aquecida de um duto vertical em regime de 

ebulição nucleada usando HFE-301 como fluido de arrefecimento. O modelo de turbulência 

utilizado foi o 𝑘 − 𝜔 Shear Stress Transport (SST) proposto por MENTER (1994). Os 

resultados mostraram boa concordância em relação a transferência de calor e a variação do 

número de Reynolds e os dados experimentais, porém a velocidade e a magnitude da energia 

cinética turbulenta não tiveram bons resultados. Os autores ainda estudaram a influência da 

rugosidade da superfície com a velocidade e a turbulência na região da parede. ZHANG et al. 

(2015) compararam os modelos de turbulência k-ε e k-ω e suas muitas variações quando 

aplicados na modelagem de escoamento de convecção forçada e ebulição em líquido 

comprimido em um tubo vertical utilizando o modelo RPI. Além disso analisaram o 

desempenho dos parâmetros médios e por fase da turbulência no escoamento multifásico. Os 

resultados mostraram que o modelo k-ε apresenta melhor resultado para essa aplicação, os 

modelos de parede apresentam uma maior independência do comprimento de malha na 

região da parede quando comparado a resolução por k-ω e quando combinado com o 

tamanho de malha ideal, alcança excelente correlação com os dados experimentais. ZHANG 

et al. (2015) notaram também uma grande sensibilidade do modelo com os valores de y+. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

A significativa variedade de modelos para a análise da ebulição nucleada vem da 

grande complexidade do fenômeno e da difícil tarefa de obter dados pontuais em um processo 

experimental. Nesse sentido, o grande avanço dos modelos veio acontecer a partir da 

aplicação dos métodos computacionais.  
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Dentre os modelos mais adotados, o RPI (Rensselaer Polytechnic Institute), proposto 

por KURUL E PODOWSKI (1991), se destaca por buscar uma resolução mais mecanística, 

ou seja, leva em consideração a dinâmica de formação e desprendimento das bolhas e, 

consequentemente, os diferentes fluxos de calor provocados nesse processo. Isso faz com 

que sua aplicabilidade se torne mais abrangente por se tornar mais sensível a diferentes 

geometrias e parâmetros do processo. Devido a essas condições, o modelo vem sendo 

aplicado nos mais variados softwares de CFD, se tornando mais amigável para a aplicação 

industrial na busca por soluções em novos produtos ou processos industriais. Entretanto, 

ainda assim, existem poucos estudos que buscam entender a interação e influência deste 

modelo com parâmetros físicos como a velocidade, pressão e turbulência característicos de 

processos práticos. 

Os estudos de KONCAR E MATKOVIC (2012) e ZHANG et al. (2015) evidenciaram a 

importância de uma modelagem adequada da turbulência para um modelo de ebulição 

nucleada, principalmente no que se refere a análise próxima a região aquecida. A maioria dos 

trabalhos focaram em escoamento em duto vertical, características comuns em arrefecimento 

industrial e de reatores nucleares. Porém, outra aplicação onde o regime de ebulição nucleada 

pode ser usado como um melhoramento para a troca térmica é em motores de combustão 

interna. Nesse caso, o escoamento atravessa galerias de geometrias complexas em várias 

direções, apresenta uma velocidade baixa (escoamento de no máximo 10 m/s) e baixa 

pressão (tipicamente 1 bar) (HEYWOOD, 1988). Nesse sentido, PUNEKAR E DAS (2013) 

obtiveram bons resultados para a simulação em condições típicas do arrefecimento de 

motores utilizando o modelo proposto por CHEN (1966) e reproduzindo o experimento de 

ROBINSON E HAWLEY (2004). Entretanto, a análise dos modelos de turbulência, funções de 

parede, comportamento da malha e outros pontos que podem influenciar no resultado não 

foram avaliados. 

O estudo do modelo RPI para esse tipo de aplicação e as interações com outros 

fenômenos do processo se faz necessário em uma demanda crescente de sua utilização. 
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1.4  OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo do presente trabalho é buscar entender a aplicação do modelo de ebulição 

RPI (Rensselaer Polytechnic Institute) em escoamentos internos a baixa pressão e 

velocidade. Para isso o experimento realizado por ROBINSON E HAWLEY (2004) é 

reproduzido através de simulação numérica multifásica euleriana pelo método dos volumes 

finitos e os resultados são comparados com os do experimento e com o modelo empírico 

proposto pelo mesmo autor. O estudo é feito através de análise via CFD (Computational Fluid 

Dynamics) através do software Ansys® v18.1. Student Version, utilizando o FLUENT®, 

software para análise de sistemas fluidodinâmicos e de transferência de calor através do 

método de volumes finitos. O FLUENT® contém uma vasta biblioteca de modelos físicos e 

computacionais que facilitam a execução da análise. 

Como objetivo específico, o estudo analisa a interação que existe entre os modelos de 

turbulência e funções de parede para esse tipo de aplicação utilizando o mesmo modelo 

computacional. Este estudo apresenta uma comparação entre os modelos de turbulência k-ε 

(Standard, Realizable e RNG) para esta aplicação, além dos modelos de função de parede 

Enhanced, Menter, Non-equilibrium e Standard. 

Através desse processo, conclusões foram tiradas acerca da aplicabilidade do modelo 

de ebulição RPI em processos de baixa pressão e velocidade e da influência que a turbulência 

e função de parede provocam nesse tipo de análise. 
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1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esse estudo se inicia com a revisão bibliográfica dos fundamentos teóricos envolvidos nas 

análises divididos entre os capítulos 2 a 5, passando pela metodologia de estudo no capítulo 

6, as análises e comentários obtidos no capítulo 7, por fim as conclusões e sugestões para 

futuros trabalhos nos capítulos 8 e 9. 

O Capítulo 2 – Ebulição Nucleada, apresenta os modelos de ebulição nucleada envolvidos 

nesse estudo, propostos por ROHSENOW (1966), ROBINSON E HAWLEY (2004) e RPI 

proposto por KURUL E PODOWSKI (1991). O Capítulo 3 – Modelagem Computacional e 

Malha, apresenta a fundamentação teórica numérica envolvida no método dos Volumes 

Finítos, explanando sobre a discretização espacial, a malha volumétrica e o método para o 

cálculo dos gradientes. O Capítulo 4 – Escoamento Multifásico, aborda os conceitos e 

equacionamentos básicos utilizados para a modelagem multifásica euleriana além dos 

modelos específicos envolvidos nas interações de massa, quantidade de movimento e troca 

de calor entre a fase líquida e vapor. O Capítulo 5 – Modelos de Turbulência e Funções de 

Parede, apresenta as equações básicas dos modelos de turbulência k-ε e suas variações 

além das funções de parede Enhanced, Menter, Non-Equilibrium e Standard apresentando as 

principais diferenças entre elas. O Capítulo 6 – Metodologia, apresenta o planejamento 

utilizado para atingir os objetivos da pesquisa, descreve os detalhes do experimento realizado 

por Robinson e Hawley, os parâmetros geométricos, malha e condições de contorno utilizados 

nas análises. O Capítulo 6 – Resultados, expõe e analisa as respostas obtidas em cada etapa 

do estudo, a comparação entre o modelo experimental e empírico proposto por ROBINSON 

E HAWLEY (2004) e a reprodução computacional pelo método RPI. Os campos temperatura, 

fração volumétrica e velocidade também são comparados para velocidades distintas. Por fim, 

a influência dos modelos de turbulência e funções de parede nos resultados de temperatura 

e fração volumétrica são verificadas através da comparação de resultados. O Capítulo 7 – 

Conclusões sintetiza o trabalho passando pelas motivações e justificativas para o estudo, as 
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análises e principais respostas e conclusões obtidas. O Capítulo 8 – Sugestões para 

Trabalhos Futuros apresenta novas possibilidades e lacunas que se apresentaram durante a 

execução do trabalho. Partindo das respostas obtidas, possibilidades são abertas para novos 

trabalhos visando um entendimento maior da aplicação do modelo de ebulição nucleada 

analisado. 
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2. EBULIÇÃO NUCLEADA 

2.1 O MODELO DE ROHSENOW 

 

Como visto na introdução, o regime de ebulição pode ser dividido em várias etapas 

que levam em consideração a velocidade de evaporação e a interação fluido e superfície 

aquecida. Na ebulição nucleada, a taxa de transferência de calor depende fortemente da 

natureza da nucleação (número de pontos ativos de nucleação nas superfícies, taxa de 

formação da bolha em cada local, etc.) (ÇENGEL E CIMBALA, 2011). Devido a essas 

complicações, se torna difícil desenvolver uma relação teórica, portanto, os primeiros 

modelos, como o de ROHSENOW (1952), utilizam várias constantes empíricas e se limitam 

apenas a algumas aplicações simples. 

A equação de Rohsenow pode ser expressa como: 

𝑞𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 = 𝜇𝑟ℎ𝑟𝑠 [
𝑔(𝜌𝑟 − 𝜌𝑠)

𝜎
]

1/2

[
𝑐𝑟(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)

𝐶𝑤𝑟ℎ𝑟𝑠𝑃𝑟𝑟
𝑛 ]

3

 (1) 

onde 𝑞𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 é o fluxo de calor em ebulição nucleada,  𝜇𝑟 é a viscosidade do líquido, ℎ𝑟𝑠 é a 

entalpia de vaporização, 𝑔 a aceleração da gravidade, 𝜌𝑟 𝑒 𝜌𝑠 são as massas específicas do 

líquido e do vapor respectivamente, 𝜎 é a tensão superficial na interface líquido-vapor, 𝑐𝑟 é o 

calor específico do líquido, 𝑇𝑤 é a temperatura da superfície, 𝑇𝑠𝑎𝑡 é a temperatura de saturação 

do fluido, 𝐶𝑤𝑟 é uma constante experimental da combinação superfície-fluido e varia de 

material para material, 𝑃𝑟𝑟  é o número de Prandtl do líquido e o coeficiente 𝑛 é uma constante 

experimental que depende do fluido. 

 Segundo ÇENGEL E CIMBALA (2011), a equação de Rohsenow é aplicável a 

superfícies limpas e relativamente lisas. Os resultados obtidos utilizando a equação de 

Rohsenow podem ter erro de mais ou menos 100% na taxa de transferência de calor para 

determinado excesso de temperatura e de mais ou menos 30% no excesso de temperatura 

para dada transferência de calor. 
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2.2 O MODELO DE ROBINSON E HAWLEY 

 

O modelo empírico original de CHEN (1966) foi modificado e adaptado durante as 

últimas décadas para várias aplicações distintas. ROBINSON E HAWLEY (2004) partem do 

estudo feito por COLLIER E THOME (1996) onde alguns implementos já haviam sido feitos a 

partir do modelo original. Chen baseou-se em dados obtidos através de experimentos em 

aquecedores com tubos verticais de vários diâmetros. Deve ser observado que os dados 

correlacionados foram para fluidos puros escoando em dutos verticais sob regime saturado 

ao invés de líquido comprimido. Além disso afirmou que “a ebulição nucleada em líquido 

comprimido em dutos horizontais” estava fora do escopo do trabalho. Futuramente o modelo 

foi adaptado por COLLIER E THOME (1996) para aplicação em regime de ebulição em líquido 

comprimido. 

Partindo do modelo proposto por ROHSENOW (1952), Chen mostrou que o fluxo de 

calor para ebulição nucleada em escoamento saturado pode ser tratado com a superposição 

das contribuições da ebulição e convecção. 

𝑞𝑠𝑎𝑡 = (ℎ𝑛𝑢𝑐 + ℎ𝑐𝑜𝑛)(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) (2) 

onde ℎ𝑛𝑢𝑐 e ℎ𝑐𝑜𝑛 correspondem aos coeficientes de transferência de calor da ebulição 

nucleada e da convecção respectivamente. 

 A mudança proposta por Collier e Thome envolve uma mudança nas temperaturas de 

controle para cada um dos componentes de transferência de calor, ebulição e convecção. 

Então a relação passa a ser dada por: 

𝑞𝑠𝑎𝑡 = ℎ𝑐𝑜𝑛(𝑇𝑤 + 𝑇𝑚) + ℎ𝑛𝑢𝑐(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) (3) 

onde 𝑇𝑚 é a temperatura média do escoamento. 

O coeficiente convectivo proposto por Chen originalmente foi baseado no modelo 

clássico de DITTUS E BOELTER (1930). 
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ℎ𝑐𝑜𝑛 =
𝑘𝑟
𝐷ℎ
0.023𝑅𝑒𝑟

0.8𝑃𝑟𝑟
0.4 (4) 

onde 𝐷ℎ é o diâmetro hidráulico do tubo, 𝑘𝑟 a condutividade térmica do fluido e 𝑅𝑒𝑟 é o número 

de Reynold da fase vapor.  

 O coeficiente da transferência de calor por ebulição é dado por uma forma modificada 

da equação para ebulição de piscina proposta desenvolvida por FORSTER E ZUBER (1955).  

ℎ𝑛𝑢𝑐 = 𝑆𝑐 × 0.00122 [
𝑘𝑟
0.79𝐶𝑟

0.45𝜌𝑟
0.49

𝜎0.5𝜇𝑟
0.29(𝜆𝜌𝑠)

0.24
] × (𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)

0.24(𝑝𝑤 − 𝑝𝑠𝑎𝑡)
0.75 (5) 

onde C é o calor específico, 𝜆 é o calor latente de vaporização, os subscritos 𝑟 e 𝑠 representam 

a fase líquida e vapor respectivamente, 𝑤 representa propriedades na superfície e 𝑆𝑐 é 

chamado de fator de supressão da ebulição nucleada que pode ser calculado por  

𝑆𝑐 =
1

1 + 0.12(𝑅𝑒𝑟  × 10
−4)1.14

 (6) 

para 𝑅𝑒𝑟  ≤ 325000. 

 As adaptações propostas por ROBINSON E HAWLEY (2004) foram feitas para levar 

em consideração a região de escoamento não desenvolvido, a rugosidade da superfície e a 

variação da viscosidade com a alteração da temperatura. A relação pode ser representada 

por: 

𝑁𝑢 = (0.023𝑅𝑒𝑟
0.8𝑃𝑟𝑟

0.4)
[1 + 23.99𝑅𝑒𝑟

−0.23(𝑥/𝐷ℎ)
𝑛]

[1 − (𝑥0 𝑥⁄ )9/10]1/9

× [0.091(
𝜖

𝐷ℎ
)
−0.125

𝑅𝑒0.363(𝜀 𝐷ℎ⁄ )0.10] (
𝜇𝑚
𝜇𝑤
)
0.14

 

(7) 

 

onde 𝑛 = 2.08 × 10−6𝑅𝑒 − 0.815, 𝑥 é o comprimento do duto à partir da entrada e 𝑥0 é a 

distância até a superfície quente à partir da entrada, 𝜖 é o parâmetro da rugosidade e 𝜇𝑚 é a 

viscosidade media do escoamento. Todas as propriedades são avaliadas pela temperatura 

de filme dada por: 
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𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒 =
(𝑇𝑚 + 𝑇𝑤)

2
 (8) 

exceto a viscosidade que é referente à média do escoamento e a região da superfície. 

 

2.3 O MODELO RPI 

 

No modelo RPI (KURUL E PODOWSKI,1991), que é uma função de parede para 

ebulição nucleada, o fluxo de calor da parede para o líquido é dividida em três componentes, 

o fluxo de calor por convecção, o fluxo de calor por “resfriamento” (quenching heat flux) e o 

fluxo de calor de evaporação. 

𝑞𝑤 = 𝑞𝐶 + 𝑞𝑄 + 𝑞𝐸 (9) 

 A superfície aquecida é subdividida em duas áreas. Considera-se então uma razão de 

áreas, Ab e (1-Ab), que são as áreas coberta por bolha e pelo líquido, respectivamente. 

 O fluxo de calor convectivo, 𝑞𝐶 , é expresso por: 

𝑞𝐶 = ℎ𝑟(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟)(1 − 𝐴𝑏) (10) 

A área 𝐴𝑏 é baseada no diâmetro de desprendimento e na densidade do local de 

nucleação ativa, ou seja, na proporção da área onde ocorre a ebulição nucleada. 

𝐴𝑏 = min (1, 𝐾
𝑁𝑤𝜋𝐷

2
𝑤

4
) (11) 

onde 𝐷𝑤 é o diâmetro da bolha no desprendimento dado pelo modelo de Tolubinsky 

(TOLUBINSKY E KOSTANCHUK, 1970) 

𝐷𝑤 = min(0.0006. 𝑒
(
Δ𝑇𝑠𝑢𝑏
45

)
, 0.0014) (12) 
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onde Δ𝑇𝑠𝑢𝑏 é a diferença entre a temperatura na superfície e a temperatura de saturação. 𝐾 

é uma constante empírica com valor usual 4, no entanto esse valor não é universal e poderá 

variar entre 1,8 e 5. Podendo ser calculada por: 

𝐾 = 4.8𝑒
(−
𝐽𝑎𝑠𝑢𝑏
80

)
 (13) 

𝐽𝑎𝑠𝑢𝑏 é o número de Jacob para líquido comprimido definido como: 

𝐽𝑎𝑠𝑢𝑏 =
𝜌𝑟𝐶𝑟(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑟)

𝜌𝑠ℎ𝑟𝑠
 (14) 

A densidade do local de nucleação é representada por uma correlação baseada no 

superaquecimento da superfície, dada por: 

𝑁𝑤 = 𝐶
𝑛(𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)

𝑛 (15) 

onde 𝐶 = 210 e 𝑛 = 1.805 , parâmetros empíricos propostos por LEMMERT E CHAWLA 

(1977). 

 O fluxo de calor por resfriamento, 𝑞𝑄 , modela a média do ciclo transiente da 

transferência de calor relativa ao momento quando o líquido ocupa a região da parede quando 

a bolha se desprende. 

𝑞𝑄 =
2𝑘𝑟

√𝜋𝜆𝑟𝑃
𝐴𝑏(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟) (16) 

onde 𝑃 é o tempo periódico, e 𝜆𝑟 =
𝑘𝑟

𝜌𝑟𝐶𝑝𝑟
 é a difusividade. 

 O fluxo evaporativo, 𝑞𝐸, é calculado como o calor latente carregado pelas bolhas que 

desprendem da superfície. 𝑞𝐸 é dado por: 

𝑞𝐸 = 𝑉𝑑𝐷𝑤𝜌𝑠ℎ𝑟𝑠𝑓 (17) 

onde 𝑉𝑑 =
𝜋𝐷𝑤

3

6
 é o volume de bolhas baseado no diâmetro de desprendimento e 𝑓 é a 

frequência de desprendimento de bolhas. 
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 A partir dessas equações básicas do modelo, deve-se definir cada um dos parâmetros 

utilizados. A relação a seguir também é implementada e baseada no modelo de DEL VALLE 

E KENNING (1985). 

 A frequência de desprendimento das bolhas é dada pela equação abaixo baseada na 

inércia de um crescimento controlado. Esse modelo foi apresentado por COLE (1960). 

𝑓 =
1

𝑃
= √

4𝑔(𝜌𝑟 − 𝜌𝑠)

3𝜌𝑟𝐷𝑤
 (18) 

  

  

  



 
 

32 
 

3. MODELAGEM COMPUTACIONAL E MALHA 

 

Do ponto de vista da Engenharia, existem três maneiras de se abordar a resolução de 

um problema ou de obter respostas acerca de um estudo. O método analítico, experimental 

ou numérico. 

O método analítico e numérico são os métodos teóricos de se obter uma resposta. A 

diferença entre os dois está principalmente na complexidade das equações que cada um 

deles resolve, complexidade na física do fenômeno e o grau de discretização nas respostas. 

Os termos não lineares que compõe as equações básicas não permitem uma solução analítica 

e, portanto, simplificações muitas vezes são adotadas. Em muitos casos, como em geometrias 

complexas, é necessária uma discretização do modelo e uma solução numérica dará o 

resultado almejado. Contudo, do ponto de vista da engenharia, a solução analítica ainda 

permite resolver uma alta gama de problemas de maneira bem mais rápida e barata que os 

outros métodos. Além disso, isso permite que várias análises sejam feitas em menor tempo, 

permitindo uma exploração maior do domínio e parâmetros do estudo. Quando a aproximação 

apresentada pelo método analítico for boa o suficiente para obter a resposta de um problema, 

ele sempre será a melhor opção. 

A abordagem experimental pode obter os resultados mais precisos para a maioria dos 

casos visto que condições não previsíveis através do cálculo poderão estar presentes. 

Também, é através das mesmas que alguns termos são inseridos nas equações, conhecidos 

como dados empíricos. Apesar das vantagens, a experimentação é o método mais caro e 

normalmente leva mais tempo para a obtenção dos resultados e, por isso, sua aplicação tem 

se reduzido cada vez mais com o avanço computacional. 

A utilização dos métodos numéricos vem crescendo ano após ano. A precisão e os 

detalhes obtidos através desses métodos fazem com que a experimentação seja utilizada 

apenas para a correlação e ajuste de um modelo virtual que passa a ser usado para os futuros 
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testes, diminuindo o custo e tempo. Em contraposição, deve-se tomar extremo cuidado com 

a sua utilização. A fácil acessibilidade a softwares de simulação que estão se tornando cada 

vez mais amigáveis, esconde a complexidade por trás das equações resolvidas e mascaram 

por vez a necessidade do entendimento do que está sendo resolvido e, principalmente, 

esconde a necessidade de uma comparação com experimentos ou dados já consolidados 

para a validação de um modelo.  

As equações básicas que descrevem o comportamento de um escoamento turbulento 

e do fluxo de calor, que são objetos desse estudo, são obtidas da derivação das equações de 

conservação da massa, energia e da variação da quantidade de movimento. Essas equações 

não podem ser resolvidas analiticamente devido a presença de termos não lineares, portanto, 

devem ser resolvidas de maneira numérica através de técnicas de soluções interativas.  

Nesse capítulo serão apresentadas de forma resumida as técnicas de discretização 

espacial para a resolução do campo de velocidade e pressão. As referências adotadas para 

essa revisão são MALISKA (2004), SILVA (2015) e o Theory Guide e User Guide do FLUENT® 

(2016). 
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3.1 MALHA 

 

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

discretizado em pontos (nós), elementos finitos ou volumes finitos. A maioria dos códigos 

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 células ou elementos e o seu 

conjunto é chamado de malha computacional. A Figura 2 apresenta uma representação da 

malha e as nomenclaturas usuais. 

 

Figura 2 - Malha Volumétrica e Elementos -  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 sequencial. 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). Exemplos de malha 

estruturada e não estruturada podem ser vistos na Figura 3 (SOARES, 2013). 
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Figura 3 - Malha estruturada (esquerda) e não estruturada (direita). 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, 

aumentando o número de operações na máquina em relação à malha estruturada (MALISKA, 

2004). 

Comumente, em trabalhos envolvendo CFD e Volumes Finitos, opta-se por malhas não 

estruturadas devido à complexidade das geometrias. Nesse trabalho, apesar da simplicidade 

da geometria escolhida e de utilizar elementos hexaédricos, optou-se pela malha não 

estruturada comumente empregada em análises fluidodinâmicas de processos industriais. 

Além do tipo da malha, outro cuidado importante deve ser tomado para análises 

fluidodinâmicas. A região do escoamento próxima à parede adquire um comportamento 

diferente do restante do escoamento. Devido a condição de não deslizamento na parede, a 

viscosidade gera tensões cisalhantes que afetarão o fluido nessa região, formando assim a 

camada limite. A teoria básica sobre fluidodinâmica e a camada limite não serão apresentadas 



 
 

36 
 

nesse trabalho. Entretanto, o parâmetro 𝑦+ oriundo dessa teoria é importante na criação da 

malha e será destacado. 

Esse parâmetro adimensional é calculado através da equação abaixo. 

𝑦+ =
𝑣∗𝑦

𝜇
 (19) 

sendo 𝑦 a distância do nó a parede, 𝑣∗ a velocidade de fricção do fluido próximo a parede, 𝜇 

a viscosidade dinâmica do fluido e 𝑦+ é a distância adimensional.  

Por ela é possível ter uma estimativa inicial durante a construção da malha do índice de 

refinamento necessário junto as paredes. Como a velocidade também varia com as iterações, 

o valor de 𝑦+ pode ser acompanhado (CHUNG, 2002). 

Em sentido mais amplo, pode-se dizer que o parâmetro 𝑦+ relaciona a influência entre 

o regime turbulento e laminar na célula.  

Os modelos de turbulência e funções de parede são totalmente afetados pelo valor de 

𝑦+. Os modelos de baixo Reynolds como o Shear Stress Transport e Standard k-ω resolvem 

a subcamada viscosa e seus efeitos sendo recomendado que o valor de 𝑦+ não seja maior 

que 1, o que faz com que a malha seja mais refinada para velocidades maiores. Os modelos 

da família k-ε, no geral, não resolvem esses efeitos sendo necessário a utilização de uma 

função de parede na maioria dos casos. As funções de parede resolvem as grandezas nessa 

região através de funções logarítmicas o que permite que valores maiores de  𝑦+ possam ser 

adotados. No geral, valores entre 10 a 100, permitindo assim malhas mais grosseiras. 

Outro ponto de destaque em relação ao valor de  𝑦+ e ao refinamento da malha será a 

sua aplicação combinada a ebulição na região da parede. Um refinamento elevado afeta 

significativamente a conversão e os resultados do modelo. Esse assunto será discutido 

posteriormente no capítulo de resultados. 
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3.2 DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL 

 

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

transforma as derivadas existentes em expressões algébricas. Portanto, as equações de 

governo são transformadas em equações algébricas que possibilitam sua resolução. Para 

exemplificar esse tópico, será utilizada a equação de conservação da massa para um 

escoamento monofásico e permanente em duas dimensões.  A Figura 4 representa um 

volume de controle bidimensional. O resultado da propriedade analisada no ponto P é dado 

pelo balanço entre as faces da célula. Em termos das velocidades 𝑢 e 𝑣 tem-se a equação 

(20). 

 

Figura 4 - Conservação da massa em uma célula bidimensional. Fonte: MALISKA (2004). 

 

𝜌𝑢∆𝑦|𝑒 − 𝜌𝑢∆𝑦|𝑤 + 𝜌𝑣∆𝑥|𝑛 − 𝜌𝑣∆𝑥|𝑠 = 0 (20) 

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

parâmetro. A forma genérica de transporte de um escalar 𝜙 aplicada a um volume de controle 

conforme a Figura 5 é dada pela Equação (21). 
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Figura 5 - Volume de controle e somatório de uma equação de transporte de um escalar. Fonte: Theory Guide do Fluent 
(2016). 

 

∑ 𝜌𝑓𝜙𝑓𝒖𝒇𝑨𝒇

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓

= ∑ Γ𝜙∇𝜙𝑓𝑨𝒇

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓

+ 𝑆𝜙𝑑𝑉𝑂 (21) 

onde 𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 é o número de faces do volume 𝑉𝑂, 𝑨𝒇 é o vetor normal de área, 𝒖𝒇 é o vetor de 

velocidade, Γ𝜙 é o coeficiente de difusão de 𝜙, ∇𝜙𝑓 é o gradiente de 𝜙, 𝑉𝑂 é o volume e 𝑆𝜙 é 

o termo fonte de 𝜙  por unidade de volume. Na Figura 5, 𝑐0 e 𝑐1 são os centroides dos 

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

elementos ao centróide da face 𝑨𝑓 e o vetor normal de área da face 𝑓. 

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. O método utilizado para a discretização espacial dos termos advectivos nesse 

trabalho é o método Upwind de segunda ordem. A Figura 6 é um esquema representando os 

vetores e grandezas para o equacionamento do método. 
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Figura 6 - Esquema para o método de discretização espacial Upwind. Fonte: Theory Guide do FLUENT® (2011). 

 

O Upwind de primeira ordem baseia-se em utilizar o valor do nó à montante do 

escoamento. É um método de maior difusividade numérica e tem a vantagem de não 

apresentar oscilações na solução. Tomando como base a Figura 6, o método é dado por: 

𝜙𝑒 = {
𝜙𝐸  𝑠𝑒 (𝒖. 𝒏) < 0

𝜙𝑃 𝑠𝑒 (𝒖. 𝒏) > 0
 (22) 

onde (𝒖.𝒏) é o produto entre a velocidade e o vetor normal da face, indicando o sentido do 

escoamento. Expandindo-se em série de Taylor o escalar 𝜙, obtem: 

𝜙𝑒 = 𝜙𝑃 + (𝑥𝑒 − 𝑥𝑃) (
𝜕𝜙

𝜕𝑥
)
𝑃
+
(𝑥𝑒 − 𝑥𝑃)

2

2!
(
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
)
𝑃

+ 𝐼 (23) 

onde 𝐼 representa os termos de ordem mais elevada. O Upwind de segunda ordem considera 

até o segundo termo dessa expansão e é dado então por: 

𝜙𝑒 = 𝜙𝑃 + ∇𝜙𝑃. 𝒓 (24) 

onde ∇𝜙𝐸 é o gradiente de 𝜙 referente a célula a jusante e 𝑟 é o vetor deslocamento do 

centróide da célula para o centróide da face. 

Segundo o User’s Guide do Fluent (2016), o Upwind de segunda ordem é mais indicado 

para malhas quadriláteras ou hexaédricas justificando a opção para o presente trabalho. 
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Outros métodos também foram testados (QUICK e Upwind de primeira ordem) mas não 

representaram mudanças significativas nos resultados nem no tempo de processamento. 

 

3.3 GRADIENTES E DERIVATIVOS 

  

 Os gradientes determinam os valores dos escalares nas faces de cada elemento, os 

termos de difusão secundária e os derivados de velocidade. O gradiente ∇𝜙 é utilizado para 

discretizar os termos de advecção e difusão nas equações de conservação. O método usado 

nesse trabalho é o Least Squares Cell-Based Gradient. 

 A Figura 7 apresenta um esquema com os vetores nas células pelo método Least 

Square Cell-Based Gradient. 

 

Figura 7 - Esquema para o método Least Square Cell-Based. Fonte: Theory Guide do FLUENT® (2011). 

 

Descrevendo o valor de um escalar no centroide de uma célula 𝑐1 analogamente ao 

método Upwind de segunda ordem, tem-se: 

𝜙1 = 𝜙0 + ∇𝜙0. 𝒓1 (25) 

E o valor de 𝒓1 é dado por: 
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𝒓1 = ∆𝑥1𝑖 + ∆𝑦1𝑗 (26) 

onde ∆𝑥 e ∆𝑦 são as dimensões da célula no sentido 𝑥 e 𝑦. Juntando as equações (25) e (26) 

e substituindo a célula 1 por qualquer célula que cerca o centróide, tem-se: 

∆𝑥𝑛
𝜕𝜙

𝜕𝑥
|
0
+ ∆𝑦𝑛

𝜕𝜙

𝜕𝑦
|
0

= 𝜙𝑛 + 𝜙0 (27) 

O gradiente então pode ser obtido pela solução de uma matriz do tipo 𝑀𝑑 = ∆𝜙 onde: 

∆𝜙 = [
𝜙2 − 𝜙0

⋮
𝜙𝑁 − 𝜙0

]  𝑀 = [

∆𝑥1 ∆𝑦1
∆𝑥2
⋮

∆𝑥𝑁

∆𝑦2
⋮

∆𝑦𝑁

]  𝑑 =

[
 
 
 
𝜕𝜙

𝜕𝑥
|
0

𝜕𝜙

𝜕𝑥
|
0]
 
 
 

 (28) 

O método Least Squares Cell-Based Gradient foi escolhido por ter uma ótima precisão 

e baixo custo computacional para malhas estruturadas ou não. Além disso é o método padrão 

do software utilizado.(Theory Guide do FLUENT®, 2011) 
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4. ESCOAMENTO MULTIFÁSICO 

 

Escoamento multifásico aplica-se quando mais de uma fase de um mesmo fluido, de 

fluidos distintos imiscíveis ou de um fluido com partículas sólidas estão escoando 

simultaneamente. Por fase subentende-se uma região do espaço delimitada por uma interface 

de espessura infinitesimal que encerra em seu interior um material de composição química 

homogênea, propriedades de transporte e de estado definíveis e que é separável por 

processos mecânicos. 

Na engenharia existem diversos casos onde o escoamento deve ser tratado como 

multifásico. O escoamento pode ser uma mistura gás-líquido como na produção de petróleo, 

na geração de energia (nuclear, fóssil e geotérmica), em ebulidores; mistura gás-sólido como 

em transporte pneumático de cereais, leitos fluidizados, em equipamentos de separação, tais 

como ciclones e precipitadores eletrostáticos; mistura líquido-sólido em transporte de minério, 

perfuração de poços de petróleo; mistura líquido-líquido em elevação de óleo pesado por 

água, extração e separação de líquidos na indústria química; mistura multifásica onde alguns 

desses casos se combinam ou se estendem para mais de dois fluidos como na indústria de 

petróleo onde comumente se tem a mistura óleo-água-gás (ROSA, 2012). 

Quando se faz necessária a utilização de uma modelagem multifásica para entender o 

comportamento de um escoamento, o número de equações envolvidas no processo aumenta 

substancialmente visto que as equações de governo devem ser resolvidas para cada uma das 

fases além da interação entre elas. 

A Figura 8 representa o acoplamento entre as fases: 
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Figura 8 - Equações de Conservação no Acoplamento entre Fases  

 

4.1 DESCRIÇÕES LAGRANGIANA E EULERIANA  

 

Segundo ÇENGEL E CIMBALA (2011), sob um ponto de vista fundamental, existem 

duas formas distintas de descrever o movimento de fluidos. A primeira é sobre a base 

Lagrangiana. Os métodos multifásicos baseados nessa descrição analisam o escoamento de 

uma fase como o movimento de partículas onde as leis de Newton são usadas para descrever 

tais movimentos, e podem descrever com exatidão aonde elas vão e como a quantidade de 

movimento e a energia cinética são trocados de um objeto para outro. A segunda descrição é 

sobre a base Euleriana. Na descrição Euleriana do escoamento de fluidos, um volume finito 

chamado de domínio do escoamento, ou volume de controle, é definido, através do qual o 

fluido escoa para dentro ou para fora. Sob essa descrição, as equações de governo devem 

ser resolvidas para cada uma das fases. 

Em se tratando do escoamento das bolhas, as duas abordagens são comumente 

utilizadas. O modelo então é dito Euleriano (fase líquida) – Lagrangiano (fase gasosa) ou 

Euleriano (fase líquida) – Euleriano (fase gasosa). Nesse estudo, optou-se pelo modelo 

Euleriano - Euleriano devido ao fenômeno da ebulição envolvido. A interação de massa e a 

constante troca energética entre as fases sugerem que tratar a fase gasosa como um meio 

contínuo é a maneira mais adequada de analisar o fenômeno de ebulição nucleada. As 

equações básicas de um modelo Euleriano - Euleriano são descritas a seguir. 
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4.2 A EQUAÇÃO DA FRAÇÃO VOLUMÉTRICA 

 

A descrição de um escoamento multifásico com meios contínuos interpenetrantes parte 

de uma definição de frações volumétrica das propriedades a qual define a fração do espaço 

correspondente a cada fase, e as leis de conservação de massa e variação da quantidade de 

movimento são satisfeitas por cada fase individualmente (FLUENT® Solver Theory Guide, 

2006). 

O volume da fase 𝑟, 𝑉𝑟, é definido por: 

𝑉𝑟 = ∫ 𝛼𝑟𝑑𝑉
𝑉

 (29) 

onde 

∑𝛼𝑟 = 1

𝑛

𝑟=1

 (30) 

onde 𝑛 representa o número de fases que no presente trabalho tem-se 2 (liquido e vapor) e 𝛼 

é a fração volumétrica que representa a razão entre as fases em um volume. 

A massa específica efetiva da fase 𝑟 é: 

�̂�𝑟 = 𝛼𝑟𝜌𝑟 (31) 

onde 𝜌𝑟 é a massa específica física da fase 𝑟. 
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4.3 EQUAÇÕES DE TRANSPORTE EM FUNÇÃO DOS TERMOS MÉDIOS 

 

Segundo BRENNEN (2005), a forma canônica da equação de transporte em função do 

produto dos termos médios é expressa utilizando o conceito de decomposição de Reynolds 

em processos de média baseados na fase. 

As equações básicas vetoriais, oriundas da equação da conservação da massa, da 

equação da variação da quantidade de movimento e da equação da conservação da energia, 

utilizando-se do termo 𝛼𝑟 que representa a fração volumétrica da fase, podem ser descritas 

como: 

 Equação da conservação da massa de uma fase 𝑟 

∇. (𝛼𝑟𝜌𝑟𝒖𝑟) = �̇�𝑠𝑟 − �̇�𝑟𝑠 + 𝑆𝑟 (32) 

onde 𝒖𝑟 é o vetor velocidade de 𝑟, 𝑆𝑟 é o termo fonte da fase 𝑟, �̇�𝑟𝑠 e �̇�𝑠𝑟 são a taxa de massa 

condensada e evaporada. 

 Equação da variação da quantidade de movimento de uma fase 𝑟 

∇. (𝛼𝑟𝜌𝑟𝒖𝒓⊗𝒖𝑟) = 𝛼𝑟𝜌𝑟𝒈 − 𝛼𝑟∇𝑝 + ∇. 𝝉𝑟 + �̇�𝑠𝑟𝒖𝑠𝑟 − �̇�𝑟𝑠𝒖𝑟𝑠 + 𝑭𝑠𝑟 + 𝑭𝑠𝑙𝑖𝑓𝑡 (33) 

onde 𝒈 representa o vetor gravidade, 𝝉𝑟 representa o tensor tensão para a fase 𝑟, Além disso 

, 𝒖𝑠𝑟 e 𝒖𝑟𝑠 são os vetores velocidades na interface, enquanto 𝑭𝑠𝑟 é o vetor força na interface 

como será apresentado mais tarde e 𝑭𝑠𝑙𝑖𝑓𝑡 a força de sustentação na bolha . 

 Equação da conservação da energia de uma fase 𝑟 

∇. (𝛼𝑟𝜌𝑟𝒖𝒓𝐻𝑟) = ∇. (𝛼𝑟𝑘𝑟∇𝑇𝑟) + �̇�𝑠𝑟𝐻𝑠𝑟 − �̇�𝑟𝑠𝐻𝑟𝑠 + 𝑄𝑠𝑟 (34) 

onde 𝐻𝑟 e 𝑘𝑟 representa, respectivamente, a entalpia específica e a condutividade térmica da 

fase 𝑟. Na interface, 𝐻𝑟𝑠 e 𝐻𝑠𝑟 são as troca de entalpia quando o vapor é condensando e o 

líquido é evaporado. O termo 𝑄𝑟𝑠 representa a troca de calor na interface entre as fases, no 
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qual, para ebulição nucleada em líquido comprimido onde a temperatura do vapor é assumida 

constante, é devida somente a fase líquida, então, 𝑄𝑟𝑠 = 0. 

 

4.4 TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA NA INTERFACE 

 

Algumas equações são acrescentadas em uma modelagem multifásica visando 

descrever a interação entre as fases. 

4.4.1 Transferência de Quantidade de Movimento entre as Fases. 

Para escoamentos entre dois fluidos, sejam eles um gás e um líquido ou entre dois 

líquidos, uma fase deve ser escolhida como primária, ou seja, aquela que representa o maior 

volume dentro do volume de controle total. A segunda fase é assumida para formar gotículas 

ou bolhas. O coeficiente de troca para esses tipos de misturas pode ser escrito da seguinte 

forma geral: 

𝑭𝑟𝑠 =
𝐴𝑏𝜇𝑟𝑅𝑒𝐶𝐷

8𝑑𝑠
(𝒖𝑠 − 𝒖𝑟) (35) 

onde 𝐶𝐷, representa a função de arrasto e 𝑑𝑠 é o diâmetro médio das bolhas, 𝑅𝑒 é o número 

de Reynolds baseado no diâmetro médio das bolhas. 

 O modelo utilizado para o coeficiente de arrasto é o modelo de ISHII (1979). Nesse 

modelo, o coeficiente de arrasto 𝐶𝐷 é determinado pelo menor valor entre o arrasto do regime 

viscoso 𝐶𝐷
𝑣𝑖𝑠 e o regime distorcido 𝐶𝐷

𝑑𝑖𝑠, definidos como segue: 

𝐶𝐷 = min(𝐶𝐷
𝑣𝑖𝑠, 𝐶𝐷

𝑑𝑖𝑠) 

𝐶𝐷
𝑣𝑖𝑠 =

24

𝑅𝑒
(1 + 0.15𝑅𝑒0.15)  

𝐶𝐷
𝑑𝑖𝑠 =

2

3

𝑑𝑠

√
𝜎𝑟𝑠

𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑟)

 

(36) 

 

(37) 
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(38) 

onde Re é o número de Reynolds relativo e 𝜎𝑟𝑠 é a tensão superficial entre as fases. 

(FLUENT® Solver Theory Guide, 2017). 

 A força de sustentação é dada por: 

𝑭𝑠𝑙𝑖𝑓𝑡 = −𝐶𝐿𝜌𝑠𝛼𝑟(𝒖𝑠 − 𝒖𝑟) × (∇ × 𝒖𝑠) (39) 

onde  𝐶𝐿 é o coeficiente de sustentação dado pelo modelo de MORAGA et al. (1999) 

 O modelo que caracteriza a força de sustentação da bolha no escoamento é proposto 

por MORAGA et al. (1999). Neste modelo, o coeficiente de sustentação combina ações 

opostas de dois fenômenos: a sustentação clássica resultante da interação entre as bolhas 

de vapor e a fase líquida e o aumento induzido pela vorticidade causada pela interação entre 

as bolhas e os vórtices liberados por ela. Como resultado, o coeficiente de sustentação é 

definido em termos do número de Reynolds das bolhas e o número de Reynolds dos vórtices 

causados por ela. 

𝑅𝑒𝑀 =
𝜌𝑁|𝒖𝑠 − 𝒖𝑟|𝑑𝑠

𝜇𝑠
 (40) 

𝑅𝑒𝑤 =
𝜌𝑁|∇ × 𝒖𝑠|𝑑𝑠

2

𝜇𝑠
 (41) 

onde 𝒖𝑟 e 𝒖𝑠 representam o vetor velocidade da fase líquida e do vapor respectivamente 

Definindo 𝜑 = 𝑅𝑒𝑟𝑅𝑒𝑤, o coeficiente de Moraga é definido por: 

𝐶𝑙 = {

0.0767                                                   𝜑 ≤ 6000

− (0.12 − 0.2𝑒−
𝜑
3.6
×10−5) 𝑒

𝜑
3
×10−7              6000 < 𝜑 < 5 × 107

−0.6353                                               𝜑 ≥ 5 × 107

 

 

 

 

(42) 
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4.4.2 Transferência de Massa e Calor entre as Fases 

A transferência de calor entre as fases se dá no momento da evaporação da bolha até 

a condensação da mesma quando alcança uma região mais fria. Quando a bolha parte da 

superfície quente e se desloca até a condensação, representa-se a troca de calor pela 

seguinte equação: 

𝑞𝑙 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 = ℎ𝑟𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑟) (43) 

onde 𝐴𝑖 representa a proporção da área de interface definida como 𝐴𝑖 = 6𝛼𝑠/𝑑𝑏, 𝑑𝑏 é o 

diâmetro da bolha local e ℎ𝑟𝑖 é o coeficiente convectivo da troca de calor na interface dado 

por  

ℎ𝑟 = 𝑘𝑟𝑁𝑢𝑟/𝑑𝑏 (44) 

onde 𝑁𝑢𝑟 o número de Nusselt da fase líquida. O número de Nusselt, 𝑁𝑢𝑟, é calculado pela 

equação de RANZ E MARSHALL (1952). 

𝑁𝑢𝑟 = 2 + 0.6𝑅𝑒𝑠
0.5𝑃𝑟𝑟

1/3
 (45) 

onde 𝑅𝑒𝑠 é o número de Reynolds da bolha. 

 O diâmetro da bolha local, 𝑑𝑏, é função da ebulição local. A seguinte correlação é 

usada para calcular 𝑑𝑏. 

𝑑𝑏 = {
𝑚𝑎𝑥 [1.0 × 10−5, 𝑑𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐾(∆𝑇𝑠𝑢𝑏 − ∆𝑇𝑚𝑎𝑥)

𝑑𝑚𝑖𝑛
)]          ∆𝑇𝑠𝑢𝑏 > 13.5𝐾

𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝐾(∆𝑇𝑠𝑢𝑏 − ∆𝑇𝑚𝑖𝑛)                                                          ∆𝑇𝑠𝑢𝑏 ≤ 13.5𝐾

 (46) 

onde 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 0.000015 𝑚, 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0.001, ∆𝑇𝑚𝑖𝑛 = 0𝐾 , ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 13.5𝐾, 𝐾 =
𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑚𝑖𝑛

∆𝑇𝑚𝑎𝑥−∆𝑇𝑚𝑖𝑛
  

 A fonte primária das bolhas de vapor é gerada pela superfície quente. A massa de 

vapor gerado da superfície quente é dada por 

�̇�𝑟𝑠 = �̇�𝑣𝑎𝑝 =
𝜋𝐷𝑤

3

6
𝜌𝑠𝑓𝑁𝑤 (47) 
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 No modelo RPI, é assumido que o vapor mantém a temperatura de saturação e a taxa 

de transferência de massa pode ser expressa por 

�̇�𝑠𝑟 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = max (
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑
ℎ𝑟𝑠

, 0) (48) 
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5. MODELOS DE TURBULÊNCIA E FUNÇÕES DE PAREDE 

 

Dentre os escoamentos que usualmente ocorrem no âmbito de interesse da engenharia, 

praticamente todos são turbulentos. Escoamentos em canais, condutos forçados, lagos, 

estuários, oceanos e atmosfera costumam pertencer a essa categoria.  

Muitos dos problemas clássicos de engenharia relacionados a este assunto ainda não 

foram satisfatoriamente resolvidos devido ao nível de complexidade apresentado pela 

turbulência. É comum se dizer que a turbulência é um dos poucos problemas ainda não 

resolvidos pela Mecânica Newtoniana. Este assunto têm sido objeto de estudo de 

matemáticos, físicos e engenheiros de forma bastante intensa. Novas teorias e conceitos têm 

sido formulados para tentar descrever matematicamente este fenômeno. Enquanto tal 

descrição não é descoberta, e existem dúvidas se algum dia o será, modelos simplificados 

desta realidade têm sido propostos como forma de se analisar alguns problemas. (EIGER, 

1989). 

 

5.1 A TURBULÊNCIA 

 

A melhor maneira de se definir o que é a turbulência, é através de suas principais 

características. Segundo TENNEKES E LUMLEY (1983), as principais características são: 

 Irregularidade – escoamentos turbulentos são desordenados, o que faz com que 

alguns autores classifiquem este fenômeno como aleatório, enquanto outros o 

consideram determinístico, porém caótico. 

 Difusividade – a existência de turbulência causa uma mistura de massa, 

quantidade de movimento, e energia a taxas muito mais elevadas do que em 

situações onde ela é ausente. 
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 Número de Reynolds elevados – o número de Reynolds é uma medida da 

intensidade relativa entre forças de inércia e forças viscosas, e é normalmente 

elevados em escoamentos turbulentos. 

 Flutuações Tridimensionais de Vorticidade – vorticidade desempenha um papel 

fundamental na análise de turbulência pois escoamentos turbulentos são sempre 

rotacionais. 

 Dissipação – escoamentos turbulentos sempre dissipam energia através de 

tensões viscosas. Assim, mesmo que estas tensões não sejam usualmente 

importantes para o balanço de forças, elas o são como mecanismo de extração de 

energia do escoamento. 

 Continuidade – escoamentos turbulentos são supostos como sendo fenômenos 

contínuos e regidos pelas equações básicas da Mecânica dos Fluidos. Isto significa 

que mesmo os menores vórtices encontrados nestes escoamentos são tipicamente 

muito maiores que as moléculas do fluido, fazendo com que a hipótese de 

continuidade do meio seja válida. 

É comum considerar-se que a turbulência é formada por uma superposição de vórtices 

de acordo com o que foi exposto anteriormente. EIGER (1989) afirma que usualmente, são 

os maiores vórtices do escoamento turbulento que contribuem para a maior parcela do 

transporte turbulento de massa, quantidade de movimento e energia.  

 

5.2 ESCOAMENTO TURBULENTO 

   

 A abordagem quantitativa da turbulência teve início com Osborne Reynolds. Em 1883, 

Reynolds realizou um experimento que permitia observar as alterações que ocorrem no 

escoamento ao se variar a velocidade do fluxo, o que permitia observar as condições em que 

ocorrem a formação de estruturas turbulentas. 
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 Através do experimento, Reynolds observou a relação entre as grandezas viscosas e 

inerciais de um escoamento que pode ser descrita por: 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑈𝐿

𝜇
 (49) 

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

velocidade do escoamento e uma medida específica como diâmetro ou comprimento. A 

relação entre as forças inerciais do numerador e as forças viscosas do denominador é o valor 

quantitativo que assinala o estado atual do escoamento, podendo ser laminar, transicional ou 

turbulento. Reynolds determinou que para um escoamento em tubo a turbulência se inicia 

entre 2100 e 2300 Reynolds. 

 Em 1895, Reynolds modela o valor instantâneo de uma propriedade qualquer 

(tomando como exemplo a velocidade 𝑢) como sendo decomposta em uma componente 

média (�̅�) e outra flutuante (𝑢’), conforme  

𝑢 =  �̅� + 𝑢′ (50) 

 O valor médio �̅� é definido por 

�̅� =
1

𝑇
∫ 𝑢𝑑𝑡
𝑡+𝑇

𝑡

 (51) 

onde 𝑇 representa o incremento de tempo.  

 A definição adotada acima pode ser utilizada para as outras grandezas como a 

temperatura. 

 Integrando as equações de conservação utilizando a decomposição apresentada, 

surge o termo �̅�𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ conhecido como tensões de Reynolds, que representam a influência das 

flutuações turbulentas no fluxo médio. Com o aparecimento do tensor de Reynolds e como 

não há nenhuma equação adicional ao sistema, existem mais variáveis do que equações, 
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gerando o chamado problema de fechamento matemático da turbulência. Para solucionar este 

problema é preciso introduzir modelos para avaliar o tensor de Reynolds. 

 Programas computacionais comerciais de solução de problemas da mecânica dos 

fluidos utilizando o Método dos Volumes Finitos, possuem uma característica comum para 

obter as respostas numéricas direta das equações de Navier-Stokes utilizando a média 

temporal. Fato que resulta na introdução de seis incógnitas adicionais e configura um 

problema matematicamente indeterminado, ou seja, de fechamento, (MALISKA, 2004). 

 Um dos modelos usados para avaliar as tensões de Reynolds e a vazão mássica é o 

modelo proposto por Boussinesq, da viscosidade turbulenta, a qual propõe que os tensores 

das tensões sejam modelados de forma análoga às tensões cisalhantes que atuam em um 

fluido newtoniano devido à ação da viscosidade molecular. Assim, 

−�̅�𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇

𝑡
(
𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
) (52) 

 O tensor de Reynolds é expresso por: 

−�̅�𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇

𝑡
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝛿𝑖𝑗𝑘 (53) 

onde 𝛿𝑖𝑗 representa o delta de Kronecker e 𝑘 representa uma propriedade turbulenta 

denominada energia cinética turbulenta, modelada por: 

𝑘 =
1

2
𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅ (54) 

 Os modelos de turbulência baseados na hipótese de Boussinesq requerem a avaliação 

do valor da viscosidade turbulenta, que pode ser expressa como um produto entre valores 

característicos de velocidade e comprimento.  

 A utilização dessa metodologia permitiu que fossem desenvolvidos os modelos de 

turbulência baseados nessas decomposições de Reynolds de variáveis em componentes 

turbulentas e médias (Reynolds Averaged Navier Stokes, RANS), que hoje são os mais 
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utilizados dentro da mecânica dos fluidos computacional pela boa acuracidade e pouco custo 

computacional comparado com a Simulação Numérica Direta (Direct Numeric Simulation, 

DNS), principalmente dentro do âmbito industrial. Mesmo com a evolução computacional, a 

arquitetura dos computadores ainda é um fator limitante para as aplicações no meio industrial. 

Esse fator corrobora para que a família de modelos RANS se mantenha como a mais utilizada. 

 As equações descritas nas próximas seções foram referenciadas nos manuais do 

software FLUENT®, de acordo com a forma com que são aplicados no programa. As obras 

originais e as ressalvas para a aplicação estão contidas no texto. 

 

5.2.1 Modelo Standard k-ε 

O modelo k-ɛ foi proposto por LAUDER E SPALDING (1974). Provavelmente é o modelo 

mais utilizado por resolver a turbulência em uma grande gama de problemas com um custo 

computacional reduzido. Modelos de turbulência de duas equações permitem a determinação 

de uma escala turbulenta de comprimento e tempo, resolvendo duas equações de transporte 

separadas. Robustez, economia e precisão razoável para uma ampla gama de fluxos 

turbulentos explicam sua popularidade em simulações fluidodinâmicas e transferência de 

calor no âmbito industrial. É um modelo semi-empírico e a derivação das equações do modelo 

baseia-se em considerações fenomenológicas e empirismo. 

O modelo k-ɛ resolve duas equações baseadas nas equações de conservação pelo 

método das médias de Reynolds citado anteriormente, a energia cinética da turbulência (k) e 

a taxa de dissipação da turbulência (ɛ). O modelo considera que o escoamento é inteiramente 

turbulento, desprezando os efeitos da subcamada viscosa. As equações de transporte para k 

e ɛ podem ser expressas por: 

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚𝑘) = ∇. (𝜇𝑚 +
𝜇𝑡
𝜎𝑘
) ∇𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌𝑚휀 − 𝑆𝑘 (55) 

e 
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∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚휀) = ∇. (𝜇𝑚 +
𝜇𝑡
𝜎휀
) ∇휀 + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝐺𝑘 − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
+ 𝑆𝜀 (56) 

 Nessas equações, 𝐺𝑘 representa a geração de energia cinética da turbulência devido 

aos principais gradientes de velocidade. 𝑆𝜀 e 𝑆𝑘 são os termos fontes da turbulência 

provenientes das bolhas (no caso da ebulição). 𝐶1𝜀 , 𝐶2𝜀 e 𝐶3𝜀 são constantes. 𝜎𝑘 𝑒 𝜎𝜀 são o 

tensor tensão para 𝑘 e 휀, respectivamente.  𝜌𝑚 e 𝒖𝑚 representam as propriedades da mistura 

entre as fases líquida e vapor calculadas por: 

𝜌𝑚 =∑𝛼𝑖𝜌𝑖

2

𝑖=1

 (57) 

𝒖𝑚 =∑𝛼𝑖𝜌𝑖𝒖𝑖

2

𝑖=1

∑𝛼𝑖𝜌𝑖

2

𝑖=1

⁄  
(58) 

 

A viscosidade turbulenta, ou viscosidade do vórtice, 𝜇𝑡 , é calculada combinando k e ɛ: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝑚𝐶𝜇
𝑘2

휀
 (59) 

onde 𝐶𝜇 é constante. 

 Os termos 𝑆𝜀 e 𝑆𝑘 são obtidos pelos resultados de TROSHKO E HASSAN como, 

𝑆𝑘 = 0,75𝐶𝐷(𝜌𝑟𝛼𝑠/𝑑𝑠)|𝒖𝑠 − 𝒖𝑟|
2 (60) 

𝑆𝜀 = 1,35𝐶𝐷(𝑆𝑘/𝑑𝑠)|𝒖𝑠 − 𝒖𝑟|  (61) 

O coeficiente de arrasto, 𝐶𝐷, é dado pela relação (36), (37) e (38). 

Por fim, as constantes recebem os valores: 

𝐶1𝜀 = 1,44, 𝐶2𝜀 = 1,92, 𝐶𝜇 = 0,09, 𝜎𝑘 = 1,0, 𝜎𝜀 = 1,3 

Esses valores padrão foram obtidos experimentalmente para várias situações de 

escoamento turbulento. 
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5.2.2 Modelo RNG k-ɛ 

O modelo RNG (Re-normalization Group) foi proposto por ORSZAG et al. (1993). Foi 

derivado usando uma técnica estatística chamada teoria do grupo de re-normalização. É 

semelhante em forma ao modelo Standard, mas inclui os seguintes refinamentos: 

 O modelo RNG tem um termo adicional em sua equação que melhora a precisão para 

fluxos rapidamente “esticados”. 

 O efeito do turbilhão na turbulência é incluído no modelo RNG, aumentando a precisão 

dos fluxos de turbilhonamento. 

 A teoria RNG fornece uma fórmula analítica para números turbulentos de Prandtl, 

enquanto o modelo Standard usa valores constantes especificados pelo usuário. 

 Enquanto o modelo padrão é um modelo de alto número de Reynolds, a teoria RNG 

fornece uma fórmula diferencial derivada analiticamente para uma viscosidade efetiva que é 

responsável pelos efeitos do número de Reynolds baixos. O uso efetivo desse recurso, no 

entanto, depende de um tratamento apropriado da região próxima a parede. 

As equações do modelo RNG são similares ao Standard. 

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚𝑘) = ∇. (𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓)∇𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌𝑚휀 − 𝑆𝑘 (62) 

e 

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚휀) = ∇. (𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓)∇휀 + 𝐶1𝜀
휀

𝑘
𝐺𝑘 − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
+ 𝑆𝜀 − 𝑅𝜀         (63) 

𝛼𝑘 e 𝛼𝜀 são os números de Prandtl efetivos inversos. 

O processo de eliminação de escala na teoria do RNG resulta numa equação diferencial 

para viscosidade turbulenta: 

𝑑 (
𝜌𝑚
2 𝑘

√휀𝜇𝑚
) = 1.72

𝑣

√𝑣3 − 1 + 𝐶𝑣
𝑑𝑣 (64) 
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onde 𝑣 =
𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜇𝑚
 e 𝐶𝑣 ≈ 100. 

 A equação (63) é derivada para obter a descrição de como o transporte turbulento 

varia com o número de Reynolds, permitindo que o modelo consiga melhores resultados para 

baixos números de Reynolds além de um melhor comportamento próximo a parede. A maior 

diferença entre o modelo Standard e o modelo RNG acontece no termo adicional 𝑅𝜀, dado 

pela equação a seguir. 

𝑅𝜀 =
𝐶𝜇𝜌𝜂

3(1 −
𝜂
𝜂0
)

1 + 𝛽𝜂3
휀2

𝑘
 (65) 

onde 𝜂 ≡
𝑆𝑘

𝜀
 , 𝜂0 = 4,38 , 𝛽 = 0,012. 

Como resultado desse termo, para escoamentos fracamente ou moderadamente 

tensionados, o modelo RNG tende a fornecer resultados maiores comparados com o modelo 

Standard. Em regiões de tensões maiores (𝜂 > 𝜂0), a variável 𝑅  tem uma contribuição 

negativa. Em comparação com o modelo Standard , a menor destruição de 휀 aumenta a 

quantidade de 휀, reduzindo 𝑘, e eventualmente, a viscosidade efetiva. Como resultado, em 

escoamentos rapidamente tensionados, o modelo RNG produz uma baixa viscosidade 

turbulenta comparado ao Standard. 

 

5.2.3 Modelo Realizable k-ɛ 

O modelo Realizable k-ɛ foi proposto por SHIH et al. (1995). O Realizable k-ɛ difere do 

modelo Standard de duas importantes formas: 

 Equação alternativa para a viscosidade turbulenta 

 Equação modificada para a taxa de dissipação 휀. 

O termo “realizável” significa que o modelo satisfaz certas restrições matemáticas das 

tensões de Reynolds, consistentes com as físicas dos escoamentos turbulentos. Nem o 

modelo Standard, nem o RNG satisfazem essas condições. Os modelos Realizable e RNG 
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mostraram um melhoramento substancial em relação ao modelo Standard. Também, estudos 

comparativos mostraram que o modelo Realizable apresenta melhores resultados que os 

demais para escoamentos separados, e escoamentos onde uma fase secundária apresenta 

problemas de convergência. Os modelos k-ɛ tradicionais apresentam um problema para a 

resolução de vórtices que se espalham em axissimetria, esse problema se encontra na 

modelagem da dissipação turbulenta 휀. O modelo Realizable foi criado para resolver essa 

deficiência adotando: 

 Uma nova fórmula para a viscosidade do vórtice 𝐶𝜇. 

 Um novo modelo para a dissipação da viscosidade baseada na equação dinâmica da 

flutuação de vorticidade quadrática média. 

As equações de transporte para k e ɛ são dadas por: 

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚𝑘) = ∇. (𝜇𝑚 +
𝜇𝑡
𝜎𝑘
) ∇𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌𝑚휀 − 𝑆𝑘 (66) 

 

 

e 

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚휀) = ∇. (𝜇𝑚 +
𝜇𝑡
𝜎𝑘
) ∇휀 + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝐺𝑘 − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘 + √𝑣휀
+ 𝐶2𝜀𝜌𝑚𝑆𝜀         (67) 

onde 𝐶1𝜀 = 𝑚𝑎𝑥 [0,43,
𝜂

𝜂+5
] , 𝜂 = 𝑆

𝑘

𝜀
 , 𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 

Note que a equação de k é a mesma que a do modelo Standard, porém a equação de 

ɛ não. Um fator muito importante é a independência da geração de energia cinética turbulenta 

𝐺𝑘 . Esse modelo tem sido intensamente testado para uma grande gama de tipos de 

escoamentos, tendo resultados substancialmente melhores que o Standard k-ɛ Model. Como 

nos modelos anteriores, a viscosidade cinemática é calculada pela equação (55), porém a 

variável 𝐶𝜇 não é mais uma constante: 

𝐶𝜇 =
1

𝐴0 + 𝐴𝑠
𝑘𝑈∗

휀

 (68) 
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onde 

𝑈∗ ≡ √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 + Ω̃𝑖𝑗Ω̃𝑖𝑗 (69) 

e Ω̃𝑖𝑗 ≡ Ω𝑖𝑗 − 2휀𝑖𝑗𝑘𝜔𝑘 e Ω𝑖𝑗 ≡ Ω𝑖𝑗 − 휀𝑖𝑗𝑘𝜔𝑘 

onde Ω𝑖𝑗 é a média do tensor de taxa de rotação em uma região de rotação referente com 

velocidade angular 𝜔𝑘 . As constante 𝐴0 e 𝐴𝑠 são dadas por 𝐴0 = 4,04 , 𝐴𝑠 = √6𝑐𝑜𝑠𝜑. 

onde 𝜑 =
1

3
𝑐𝑜𝑠−1(√6𝑊),   𝑊 =

𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖

�̃�3
,   �̃� = √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 ,   𝑆𝑖𝑗 =

1

2
(𝑢𝑖 + 𝑢𝑗) 

 

5.3 FUNÇÕES DE PAREDE 

 

Na maioria dos problemas práticos do transporte por calor convectivo de ou para uma 

superfície rígida, o fluxo na vizinhança do corpo está em movimento turbulento. No entanto, 

na interface sólido-fluido em si, a condição de contorno sem deslizamento garante que as 

flutuações da velocidade turbulenta desapareçam. Assim, na parede, o transporte difusivo de 

calor e quantidade de movimento no fluido é expresso pelas leis aplicáveis ao fluxo laminar. 

De fato, como a tensão de cisalhamento turbulenta e, frequentemente, o fluxo de calor 

turbulento pode, por continuidade, aumentar apenas com o cubo da distância da parede, há 

uma subcamada fina, mas muito importante, imediatamente adjacente à superfície sólida 

onde o transporte de calor e quantidade de movimento é predominantemente por difusão 

molecular. Mais distante da parede, novamente em virtude da variação cúbica, há uma 

mudança muito rápida para um estado onde o transporte turbulento domina, uma condição 

que normalmente prevalece sobre o restante do fluxo. A Figura 9 apresenta as diversas 

camadas que compõe a camada limite no regime turbulento. 

 



 
 

60 
 

 

 

Figura 9 - Camada Limite Turbulenta Próxima a Parede – adaptado de WILCOX (1994) 

A subcamada viscosa, é uma região onde as propriedades de transporte mudam a 

uma taxa tipicamente duas ou mais ordens de magnitude mais rápida do que em qualquer 

outro lugar do fluxo. Então, se é adotada a mesma estratégia numérica para o escoamento 

fora e dentro da subcamada viscosa, é necessária uma malha muito mais fina. (CRAFT et al., 

2006) 

 A ebulição nucleada é um fenômeno que depende totalmente da variação dos 

parâmetros físicos na região da parede. As equações do modelo RPI sugerem total 

dependência da variação de temperatura, velocidade, dentre outros parâmetros da 

subcamada viscosa. Portanto, a modelagem correta da região da parede deve ser buscada 

na resolução de problemas desse tipo. 

As funções de parede podem ser de muitos tipos diferentes; seu objetivo, no entanto, 

é substituir as equações de diferença resolvidas em uma malha muito fina através da 

subcamada por fórmulas algébricas ou outras maneiras de baixo custo computacional que 

fornecem a resistência geral da região ao transporte de calor e de quantidade de movimento. 
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Os modelos 𝑘 − 휀 são validados para fluxos turbulentos distantes da parede, portanto é 

necessário adotar as funções de parede para a solução adequada de problemas onde sua 

presença tenha impacto no resultado final. Os modelos 𝑘 − 𝜔 foram desenvolvidos para serem 

aplicados em toda a camada limite, desde que a resolução da malha na região da parede seja 

suficiente. 

Basicamente, as funções de parede são funções e equações semi-empíricas que, 

como efeito, conectam as variáveis da solução dos elementos próximos a parede e as 

quantidades correspondentes na parede. As funções de parede contêm: 

 Leis de parede para velocidade e temperatura média (ou outros escalares). 

 Fórmulas para as propriedades da turbulência próxima a parede. 

 Os modelos que serão apresentados a seguir se encontram em formulações para uma 

única fase assim como apresentados nos manuais do software utilizado. Os termos de 

transição da subcamada viscosa para o escoamento totalmente turbulento e o cálculo das 

grandezas dentro da subcamada viscosa que envolvem a massa específica média, 

viscosidade média e velocidade média que estariam presentes em formulações multifásicas, 

foram mantidos conforme apresentados na literatura como termos monofásicos. 

5.3.1 Funções de Parede Standard 

O modelo para funções de parede Standard foi proposto por LAUNDER E SPALDING 

(1974) e tem sido amplamente utilizado para escoamentos em aplicações industriais. 

Para a resolução da quantidade de movimento, a lei de parede para velocidade média 

é dada por: 

𝑈∗ =
1

𝑘
ln (𝐸𝑦∗) (70) 

onde 
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𝑈∗ =
𝑈𝑃𝐶𝜇

1/4
𝑘𝑃
1/2

𝜏𝑤/𝜌
 (71) 

𝑦∗ =
𝜌𝐶𝜇

1/4
𝑘𝑃
1/2
𝑦𝑃

𝜇
 

(72) 

e 𝑘 é a constante de von Kármán (= 0,4187), 𝐸 é uma constante empírica (= 9,793), 𝑈𝑃 é a 

velocidade média do fluido no ponto 𝑃, 𝑘𝑃 é a energia cinética de turbulência no ponto 𝑃, 𝑦𝑃 

é a distância do ponto 𝑃 até a parede e 𝜇 é a viscosidade dinâmica do fluido. 

 A lei logarítmica é válida para 30 < 𝑦∗ < 300. No FLUENT®, é aplicada para 𝑦∗ >

11,225. Quando 𝑦∗ < 11,225, FLUENT® aplica a relação laminar para a tensão 

𝑈∗ = 𝑦∗ (73) 

 Deve-se notar que, no FLUENT®, as leis de parede para a velocidade e temperatura 

média são baseadas na unidade de parede, 𝑦∗, ao invés de 𝑦+(≡ 𝜌𝑢𝜏𝑦 𝜇⁄ ). Os valores são 

aproximadamente iguais na camada limite em equilíbrio turbulento. 

Como na lei de parede para a velocidade média, a lei de parede para a temperatura 

empregada compreende os seguintes pontos 

 Lei linear para a condução térmica na subcamada. 

 Lei logarítmica para a região turbulenta onde os efeitos da turbulência dominam a 

condução térmica. 

A lei de parede tem a seguinte composição: 

𝑇∗ ≡
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑃)𝜌𝑐𝑝𝐶𝜇

1
4𝑘𝑃

1
2

�̇�
= {

𝑃𝑟𝑦∗                                     (𝑦∗ < 𝑦𝑇
∗)

𝑃𝑟𝑡 [
1

𝑘
ln(𝐸𝑦∗) + 𝑃]         (𝑦∗ > 𝑦𝑇

∗)
 

 

(74) 

onde 𝑃 é computado usando a equação dada por JAYATILLEKE (1969) 



 
 

63 
 

𝑃 ≡ 9,24 [(
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑡
)
3/4

− 1] [1 + 0,28𝑒−0,007𝑃𝑟/𝑃𝑟𝑡] (75) 

sendo 𝑐𝑝 e o calor específico do fluido, 𝑇𝑃 é a temperatura no ponto e 𝑃𝑟𝑡 é o número turbulento 

de Prandtl (0,85 na parede). 

 Em relação a turbulência, algumas condições de contorno são acrescentadas. Nos 

modelos 𝑘 − 휀, a equação de 𝑘 é resolvida em todo domínio incluindo as células próximas a 

parede. A condição de contorno para 𝑘 imposta na parede é 

𝜕𝑘

𝜕𝑛
= 0 (76) 

 

onde 𝑛 é a coordenada local normal à parede. 

 A produção de energia cinética, 𝐺𝑘, e a taxa de dissipação de turbulência, 휀 ,adjacente 

as células adjacentes a parede, o qual é um termo fonte da equação de 𝑘 , são calculadas 

com base na hipótese do equilíbrio local, então, a produção de 𝑘  e sua taxa de dissipação 

são assumidas iguais nos volumes de controle adjacentes a parede. 𝐺𝑘 é dado por 

𝐺𝑘 ≈ 𝜏𝑤
𝜕𝑈

𝜕𝑦
= 𝜏𝑤

𝜏𝑤

𝑘𝜌𝐶𝜇
1/4
𝑘𝑃
1/2
𝑦𝑃

 (77) 

 

e ε é calculado por 

 

휀𝑃 =
𝐶𝜇
3/4
𝑘𝑃
3/2

𝑘𝑦𝑃
 

 

(78) 

 As funções de parede padrão funcionam razoavelmente bem para uma ampla gama 

de  escoamentos, no entanto, elas tendem a se tornar menos confiáveis quando as situações 

de fluxo se afastam demais das condições ideais que são assumidas em sua derivação. Entre 

outras, as hipóteses de equilíbrio constante e equilíbrio local são as que mais restringem a 

universalidade das funções de parede padrão. Consequentemente, quando os fluxos 
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próximos da parede são submetidos a gradientes de pressão severos, e quando os fluxos 

estão em forte não-equilíbrio, a qualidade das previsões é susceptível de ser comprometida. 

As funções de parede de não-equilíbrio oferecidas como uma opção adicional podem 

melhorar os resultados em tais situações. 

5.3.2 Non-Equilibrium 

O modelo Non-Equilibrium para funções de parede foi proposto por KIN E COUDHURY 

(1995). Nessa modelagem, dois avanços importantes são obtidos em relação ao modelo 

Standard. 

 A lei logarítmica de Launder e Spalding para a velocidade média passa a resolver 

efeitos de gradiente de pressão. 

 O conceito de duas camadas é adotado para calcular o montante de turbulência 

nos elementos vizinhos à parede. 

contudo, a resolução de temperatura continua a mesma do modelo anterior. 

A lei logarítmica passa a ser: 

�̃�𝐶𝜇
1/4
𝑘
1/2

𝜏𝑤/𝜌
=
1

𝑘
ln (𝐸

𝜌𝐶𝜇
1/4
𝑘1/2𝑦

𝜇
) (79) 

onde 

�̃� = 𝑈 −
1

2

𝑑𝑝

𝑑𝑥
[
𝑦𝑣

𝜌𝑘√𝑘
ln (

𝑦

𝑦𝑣
) +

𝑦 − 𝑦𝑣

𝜌𝑘√𝑘
+
𝑦𝑣
2

𝜇
] (80) 

e 𝑦𝑣 é a espessura física da subcamada viscosa, e é computada por 

𝑦𝑣 ≡
𝜇𝑦𝑣

∗

𝜌𝐶𝜇
1/4
𝑘𝑃
1/2

 (81) 

onde 𝑦𝑣
∗ = 11,225. As equações de Non-Equilibrium acrescentam o conceito de duas camadas 

para o cálculo de k como dito anteriormente. As células vizinhas à parede são assumidas 
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como uma subcamada viscosa e outra totalmente turbulenta. Assume o seguinte padrão para 

a turbulência:  

𝜏𝑡 = {
0,     𝑦 < 𝑦𝑣
𝜏𝑤,   𝑦 > 𝑦𝑣

   

𝑘 = {
(
𝑦

𝑦𝑣
)
2

𝑘𝑃,     𝑦 < 𝑦𝑣

𝑘𝑃,                𝑦 > 𝑦𝑣

  

휀 =

{
 
 

 
 
2𝑣𝑘

𝑦2
,     𝑦 < 𝑦𝑣

𝑘3/2

𝐶𝑙∗𝑦
,     𝑦 > 𝑦𝑣

 

(82) 

onde 𝐶𝑙
∗ = 𝑘𝐶𝜇

−3/4
 , e 𝑦𝑣 é a dimensão da subcamada viscosa 

 Usando esse padrão, a produção de 𝑘, 𝐺𝑘̅̅̅̅  e a taxa de dissipação turbulenta média no 

elemento, 휀,̅ podem ser calculadas à partir da média volumétrica de 휀 e 𝐺𝑘 nas células vizinhas 

à parede através das equações abaixo: 

𝐺𝑘̅̅ ̅ ≡
1

𝑦𝑛
∫ 𝜏𝑡

𝜕𝑈

𝜕𝑦

𝑦𝑛

0

𝑑𝑦 =
1

𝑘𝑦𝑛

𝜏𝑤
2

𝜌𝐶𝜇

1
4𝑘𝑃

1
2

ln (
𝑦𝑛
𝑦𝑣
) (83) 

e 

휀̅ ≡
1

𝑦𝑛
∫ 휀
𝑦𝑛

0

𝑑𝑦 =
1

𝑦𝑛
[
2𝑣

𝑦𝑣
+
𝑘𝑃
1/2

𝐶𝑙
∗ ln (

𝑦𝑛
𝑦𝑣
)] 𝑘𝑃 (84) 

onde 𝑦𝑛 é a altura do elemento (𝑦𝑛 = 2𝑦𝑃).  

5.3.3 Características e Limitações do Modelo Stantard e Non-Equilibrium 

 O modelo Standard oferece ótimos resultados para a maioria das aplicações, 

principalmente para altos números de Reynolds. O modelo Non-Equilibrium estende a 

aplicação considerando o efeito do gradiente de pressão. No entanto, em algumas situações 

tais funções de parede tornam-se menos confiáveis, por exemplo: 
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 Escoamentos de baixa velocidade e altamente viscosos (baixo número de 

Reynolds). 

 Transpiração através de poros (sucção ou sopro). 

 Gradientes de pressão severos que levam a separação da camada limite. 

 Alta tridimensionalidade na região próxima a parede. 

Pode-se incluir nessas circunstâncias o escoamento em ebulição nucleada onde existe 

um escoamento transversal de vapor além de um comportamento tridimensional na região da 

parede. Nesses casos, o tamanho da malha deve ser adequado para cada tipo de aplicação. 

Em casos onde a variação da espessura da subcamada viscosa é significativa e a 

padronização de uma geometria de malha possa interferir na resolução do problema, o 

modelo aprimorado, ou Enhanced Wall Functions, deve ser utilizado. 

5.3.4 Funções de Parede Enhanced  

As funções de parede Enhanced compõe um método de modelagem que combina um 

modelo de duas camadas com funções aprimoradas de parede. Se os elementos próximos a 

parede forem finos o suficiente para resolver a subcamada viscosa (normalmente 𝑦+ ≈ 1), o 

tratamento será idêntico aos modelos tradicionais de duas camadas. No entanto, em muitos 

casos essa restrição para o valor do 𝑦+ faz com que seja necessário um refinamento 

excessivo que levará a uma malha extremamente refinada podendo deixar a simulação 

inviável. O modelo Enhanced foi desenvolvido para se adequar a qualquer refinamento da 

malha. 

Para a aproximação em duas camadas, 휀 é a dissipação da energia cinética turbulenta 

nas células vizinhas a parede. Nessa aproximação, o domínio é dividido na região afetada 

pela viscosidade e na região inteiramente turbulenta. A demarcação entre as regiões é 

determinada pelo número de Reynolds turbulento: 

𝑅𝑒𝑦 ≡
𝜌𝑦√𝑘

𝜇
 (85) 
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onde 𝑦 é a distância normal entre a parede e o centro da célula.  

 Na região totalmente turbulenta (𝑅𝑒𝑦 > 𝑅𝑒𝑦
∗  ;  𝑅𝑒𝑦

∗ = 200), o modelo 𝑘 − 휀 é 

empregado. 

 Na região afetada pela viscosidade, o modelo de WOLFSTEIN (1969) é empregado. 

Nele, as equações de 𝑘 e variação da quantidade de movimento são resolvidas normalmente. 

Contudo, a viscosidade turbulenta, 𝜇𝑡, é calculada por: 

𝜇𝑡,2𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝜌𝐶𝜇𝑙𝜇√𝑘 (86) 

onde 

𝑙𝜇 = 𝑦𝐶𝑙
∗(1 − 𝑒−𝑅𝑒𝑦/𝐴𝜇) (87) 

 A conexão entre a viscosidade na região totalmente turbulenta e na região próxima a 

parede é dada pela viscosidade turbulenta do modelo enhanced. 

𝜇𝑡,𝑒𝑛ℎ = 𝜆𝜀𝜇𝑡 + (1 − 𝜆𝜀)𝜇𝑡,2𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (88) 

onde 𝜇𝑡  é a viscosidade relativa ao mais alto número de Reynolds na região totalmente 

turbulenta. A função de mistura, 𝜆𝜀, é definida de maneira que seja zero muito próxima a 

parede e 1 longe da parede. 

𝜆𝜀 =
1

2
[1 + tanh (

𝑅𝑒𝑦 − 𝑅𝑒𝑦
∗

𝐴
)] (89) 

 A constante 𝐴 determina a largura da função de mistura. Por definição uma largura a 

qual o valor de 𝜆𝜀 vai de 1% na região mais distante dada uma variação do número de Δ𝑅𝑒𝑦, 

o resultado é: 

𝐴 =
|Δ𝑅𝑒𝑦|

tanh (0,98)
 (90) 

 O valor de 휀 é computado por: 
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휀 =
𝑘3/2

𝑙𝜀
 (91) 

onde 

 

𝑙𝜀 = 𝑦𝐶𝑙
∗(1 − 𝑒−𝑅𝑒𝑦/𝐴𝜀) (92) 

 Para ter um método que possa estender sua aplicabilidade ao longo de toda a região 

do escoamento, é necessário formular as equações da lei de parede em uma única lei para 

todas as regiões (subcamada laminar, região de transição e região totalmente turbulenta). 

Para buscar essa mistura entre uma resolução linear da camada laminar e logarítmica da 

camada turbulenta, usa-se a equação de KADER (1981): 

𝑢+ = 𝑒Γ𝑢𝑙𝑎𝑚
+ + 𝑒1/Γ𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏

+  (93) 

 

onde a função de mistura é dada por 

 

Γ = −
𝑎(𝑦+)4

1 + 𝑏𝑦+
 (94) 

onde 𝑎 = 0.01 e 𝑏 = 5. De maneira similar, a equação geral da derivada  
𝑑𝑢+

𝑑𝑦+
 é 

 

𝑑𝑢+

𝑑𝑦+
= 𝑒Γ

𝑑𝑢𝑙𝑎𝑚
+

𝑑𝑦+
+ 𝑒

1
Γ
𝑑𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏

+

𝑑𝑦+
 (95) 

 As funções de parede Enhanced foram desenvolvidas misturando suavemente as 

equações da região totalmente turbulenta e da região laminar. As funções térmicas de 

parede enhanced segue a mesma aproximação desenvolvida para o perfil de 𝑢+. A função 

de temperatura unificada mistura a função laminar e os perfis logarítmicos de acordo com 

KADER (1981). 

𝑇+ ≡
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑃)𝜌𝑐𝑃𝑢

∗

�̇�
= 𝑒Γ𝑇𝑙𝑎𝑚

+ + 𝑒1/Γ𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏
+  (96) 
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onde a notação para 𝑇𝑃 e �̇� é a mesma para as equações padrão. Além disso, o fator de 

mistura Γ é definido por: 

Γ = −
𝑎(𝑃𝑟𝑦+)4

1 + 𝑏𝑃𝑟3𝑦+
 (97) 

 Além da formulação para 𝑇+, as funções de parede Enhanced para a temperatura 

seguem a mesma lógica das equações Standard para a temperatura (74), resultando nas 

seguintes definições para as funções de parede laminar e turbulenta.  

𝑇𝑙𝑎𝑚
+ = 𝑃𝑟 (𝑢𝑙𝑎𝑚

+ +
𝜌𝑢∗

2�̇�
𝑢2) (98) 

𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏
+ = 𝑃𝑟𝑡 (𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏

+ + 𝑃

+
𝜌𝑢∗

2�̇�
[𝑢2 − (

𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑡
− 1) (𝑢𝑐

+)2(𝑢 ∗)2]) 

(99) 

onde as quantidades 𝑢𝑐
+ é o valor de 𝑢+ no cruzamento “fictício” das regiões laminar e 

turbulenta. A função 𝑃 é definida no mesmo caminho das funções de parede Standard. 

Contudo, a produção de energia cinética turbulenta, 𝐺𝑘, é computada usando o perfil de 

velocidade visto anteriormente, assumindo que as equações são válidas na região próxima a 

parede. 

 

5.3.5 Equação Menter-Lechner 휀 (ML-휀) 

 O modelo de Menter para resolver a sub-camada viscosa parte de uma premissa 

diferente das outras funções de parede de duas camadas. Como mencionado na introdução 

desse capítulo, tipicamente a região próxima a parede pode ser tratada através de uma função 

de parede quando o valor de 𝑦+ é superior a 1. Nesse caso utilizando uma função logarítmica 

que simula a transição. Quando o valor é menor que 1, utiliza-se modelos de baixo número 

de Reynolds que resolve gradualmente a região (modelos 𝑘 − 𝜔). Contudo esses modelos 

podem apresentar graves erros se o domínio transitar por diferentes valores de 𝑦+. 
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 A fim de fornecer formulações menos sensíveis para o usuário de CFD, foram 

desenvolvidos modelos de parede que são insensíveis ao 𝑦+ . Isso significa que os valores 

na parede calculados (tensão de cisalhamento e transferência de calor) são amplamente 

independentes do valor de 𝑦+ fornecido pela malha. Esse modelo foi apresentado 

anteriormente, o Enhanced Wall Function. O modelo usa o valor do número de Reynolds para 

determinar se irá resolver utilizando uma função logarítmica ou solução direta. 

 No entanto, usando o número de Reynolds turbulento para a demarcação do regime 

do escoamento tem algumas desvantagens: 

 Regiões com valores muito baixos de energia cinética de turbulência podem 

facilmente ter um número de Reynolds turbulento menor que 200. Essas regiões 

serão, portanto, tratadas com uma formulação para regiões próximas a parede, 

embora possam estar distantes da parede. 

 O modelo de Wolfstein não é consistente com a equação de 휀 para gradientes de 

pressão. A solução da combinação, portanto, depende do local de comutação. 

 Para uma malha grosseira com o 𝑦+ da primeira célula perto do local de 

comutação, o modelo tem uma tendência a oscilar, à medida que alterna entre os 

intervalos de tempo. Esta oscilação impede a convergência. 

 Para evitar tais problemas, o modelo de Menter-Lechner foi desenvolvido como uma 

formulação alternativa que não é baseada na abordagem de duas camadas. Ele também usa 

uma nova formulação de baixo Reynolds que é projetada para evitar as deficiências listadas 

anteriormente. O objetivo de um modelo insensível ao valor de 𝑦+ é a predição de 

𝑦+ independente das tensões de cisalhamento e transferência de calor na parede ( assumindo 

uma resolução suficiente da camada limite). A formulação deve mudar gradualmente da 

utilização de funções de parede para a resolução em baixo Reynolds quando a malha é 

refinada. Isso também requer uma mistura de várias quantidades entre a subcamada viscosa 

e a região logarítmica. 
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 A tensão cisalhante na parede 𝜏𝑤 é necessária como uma condição de contorno e é 

calculada como: 

𝜏𝑤 = 𝜌𝑢
∗𝑢𝜏 (100) 

onde 𝜌 denota a densidade. Ambas as velocidades de atrito (𝑢𝜏 e 𝑢∗) são misturadas entre a 

subcamada viscosa e a região logarítimica. As seguintes equações são usadas para a mistura 

de 𝑢∗: 

𝑢∗ = [(
𝜇𝑈𝑡𝑎𝑛
∆𝑦

+ 𝐶𝜇
1/2
𝜌𝑘)

1

𝜌
]
1/2

 (101) 

Para a velocidade de fricção 𝑢𝜏, as seguintes formulações são usadas: 

𝑢𝜏 = 𝑈𝑡𝑎𝑛[(𝑢𝑙𝑎𝑚
+ )−4 + (𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏

+ )−4]1/4 (102) 

 A principal ideia do tratamento de parede proposta por Menter-Lechner é adicionar um 

termo fonte para as equações de energia cinética turbulenta 𝑘 que acrescentam os efeitos 

próximo a parede. O modelo standard k-ε é modificado como mostrado na seguinte equação  

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚𝑘) = ∇. (𝜇𝑚 +
𝜇𝑡
𝜎𝑘
)∇𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌𝑚휀 − 𝑆𝑛𝑤 (103) 

∇. (𝜌𝑚𝒖𝑚휀) = ∇. (𝜇𝑚 +
𝜇𝑡
𝜎𝜀
)∇휀 + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝐺𝑘 − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
 (104) 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

휀
 (105) 

onde 𝐶1𝜀 = 1,44 , 𝐶2𝜀 = 1,92 , 𝐶𝜇 = 0,09 , 𝜎𝑘 = 1,0  𝑒 𝜎𝜀 = 1,3. 

 A adição do termo fonte 𝑆𝑛𝑤 é ativado somente na subcamada viscosa e considerada 

para efeitos de baixo número de Reynolds. 𝑆𝑛𝑤 se torna nula automaticamente para a região 

logarítmica. As equações exatas do termo fonte não são divulgadas. 
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6. METODOLOGIA 

 

 A fim de se observar o comportamento do modelo RPI diante da aplicação sugerida e 

dos parâmetros diretos e indiretos do problema, as análises computacionais foram divididas 

em duas etapas. Na primeira etapa, o experimento proposto por ROBINSON E HAWLEY 

(2004) é reproduzido computacionalmente utilizando o modelo RPI para a ebulição nucleada. 

O experimento se trata do escoamento forçado através de um duto de secção retangular onde 

uma placa situada na base do duto é aquecida elevando a temperatura da base até o ponto 

de ebulição do escoamento. Os detalhes do experimento são apresentados nas próximas 

seções. Os resultados são comparados com os obtidos pelo modelo empírico proposto pelo 

mesmo autor e os próprios resultados dos experimentos. Nessa etapa, a validação do modelo 

para a aplicação em escoamentos de baixa pressão e velocidade é feita através da 

comparação entre as temperaturas obtidas por cada método. Na segunda etapa, utilizando-

se do mesmo modelo computacional como base, os modelos de turbulência e funções de 

parede são avaliados e comparados. Parâmetros como o gradiente de temperatura na placa 

e a taxa de formação de bolha também são avaliados. Nessa etapa a influência e correlação 

entre o modelo de ebulição RPI e as equações de turbulência e funções de parede são 

obtidos. 

 Nesse capítulo a metodologia utilizada para as simulações são apresentadas. 

Primeiramente, o experimento de Robinson e Hawley é descrito, apresentando os parâmetros 

geométricos, propriedades do fluido de trabalho e condições de análise adotadas. Os métodos 

da modelagem computacional são então apresentados, incluindo características da malha, 

condições de contorno e métodos numéricos para cada uma das etapas. 
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6.1 O MODELO DE ROBINSON E HAWLEY 

 

ROBINSON E HAWLEY (2004) desenvolveram, a partir do modelo proposto por CHEN 

(1966), um modelo empírico de ebulição nucleada no intuito de melhor estimar a transferência 

de calor em escoamentos no interior das galerias de arrefecimento de motores de combustão 

interna. Os detalhes dos equacionamentos desenvolvidos são apresentados na seção 2.2. 

Para validar o modelo desenvolvido, um dispositivo foi criado para a obtenção dos dados 

experimentais conforme mostra a Figura 10. Tal dispositivo foi criado com a pretensão de 

melhor reproduzir o regime de escoamento que acontece dentro da galeria de um motor de 

combustão. 

 

Figura 10 - Corte transversal do dispositivo – adaptado de: ROBINSON E HAWLEY (2004) 

 

Conforme a Figura 9 representa, foi utilizado um duto retangular de secção 16x10mm² 

e 241mm de comprimento. Uma superfície aquecida (região de fluxo de calor) de 10x50mm² 

está posicionada na base do canal e localizada a 76mm da entrada. Sensores termopar foram 

instalados a 2mm da superfície aquecida e também na entrada e saída do duto. Além disso, 

transdutores de pressão monitoram a entrada e saída do sistema. O escoamento entra e sai 

do duto como apresentado na Figura 9. Para esse experimento, uma mistura de água e etileno 
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glicol na proporção de 1 para 1 foi utilizada como fluido de arrefecimento. Esse composto é 

comumente utilizado na indústria automotiva no sistema de arrefecimento de motores. A 

Tabela 1 apresenta as propriedades do fluido de arrefecimento apresentadas pelo autor e 

adotada nas análises computacionais.  

 

Tabela 1 - Propriedades da Mistura Etileno Glicol e Água 

Propriedades  

Massa Específica 𝜌 = 1079.1 − 0.6169𝑇 (𝑘𝑔/𝑚^3 ) 

Condutividade Térmica 𝑘 = 0.3746 + 0.0006𝑇 (𝑊/𝑚𝐾) 

Viscosidade 𝜇 = 0.0065𝑒(−0.0241𝑇) (𝑘𝑔/𝑚𝑠) 

Calor específico 𝐶𝑃 = 3220.2 + 4.4286𝑇(𝐽/𝑘𝑔𝐾) 

 

Os resultados obtidos nos experimentos de Robinson foram utilizados para validar seu 

modelo matemático e ambos são utilizados para a validação desse presente trabalho. 

 

6.2 GEOMETRIA E MALHA 

 

Pode-se dizer que o modelamento de qualquer problema CFD divide-se basicamente 

em três etapas distintas, como descrito por VERSTEEG E MALALASEKERA (1995) que são 

pré-processamento, resolução e pós-processamento. Na fase de pré-processamento a 

geometria é preparada, a malha é criada e as condições de contorno do volume de controle 

são selecionadas, a fase de resolução as equações contidas no algoritmo para cálculo de 

velocidade, pressão, temperatura, etc, são resolvidas e o pós-processamento, onde são 

observados os resultados obtidos durante a fase anterior e as imagens dos campos vetoriais, 

de temperatura, pressão, entre outros são obtidos.  
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A primeira fase, pré-processamento, consiste na criação de um modelo geométrico 

virtual que representa as características geométricas do objeto real de estudo. Consiste em 

uma representação do volume de controle, ou domínio, a ser estudado. Essa representação 

normalmente é feita através de plataformas CAD para auxílio da construção da geometria. No 

trabalho corrente, utilizou-se a ferramenta de criação geométrica do ANSYS® por se tratarem 

de modelos de baixa complexidade, não sendo necessário uma ferramenta mais robusta. 

Um duto de secção retangular obedecendo as dimensões do experimento de 

ROBINSON E HAWLEY (2004), conforme visto na seção anterior, foi criado. Detalhes 

geométricos, como uma angulação na saída, presentes no modelo real (Figura 9) não foram 

reproduzidos por estarem longe da região de interesse do estudo. Tais simplificações foram 

feitas visando melhorar o tempo de análise contanto que não afete nos resultados que serão 

estudados. A Figura 11 apresenta os detalhes da reprodução. 

  

 

Figura 11 - Geometria - Reprodução do Experimento de ROBINSON E HAWLEY (2004) 

 

 Após a criação da geometria, foi desenvolvida a malha para o domínio, utilizando 

elementos hexaédricos devido à baixa complexidade da geometria e obedecendo o sentido 

do escoamento, garantindo assim uma convergência mais rápida. O elemento hexaédrico, 

apesar da menor quantidade de pontos de integração, permite que sua razão de aspecto seja 
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maior sem gerar ângulos excessivamente agudos, o que reduz a quantidade de elementos 

requerida. 

Para a captação dos fenômenos turbulentos e da influência da viscosidade na região da 

parede, usa-se como referência o parâmetro de distância adimensional 𝑦+. O valor de 𝑦+ 

varia com o tamanho da malha próxima a parede e com a velocidade de atrito do fluido 

próximo a parede. Os modelos de função de parede, que devem acompanhar os modelos de 

turbulência k-ε, indicam faixas ideais para o valor de 𝑦+. Os modelos k-ω não utilizam funções 

de parede por resolverem o efeito da viscosidade e, consequentemente, a subcamada viscosa 

na sua modelagem, para isso é indicado que o valor de 𝑦+ não ultrapasse 1.  

Uma segunda maneira de verificar se o tamanho da malha adotado está adequado é 

utilizar um critério para a convergência de malha. O erro entre os resultados utilizando malhas 

de tamanhos distintos indicará a necessidade ou não de um refinamento maior. A qualidade 

da malha está totalmente ligada a complexidade da geometria. Para averiguar se a malha 

atinge aspectos mínimos de qualidade, os softwares de criação de malha adotam critérios a 

serem atingidos por todos os elementos para não prejudicar a convergência do modelo. 

Parâmetros como razão de aspecto, que representa a razão entre a aresta mais curta e a 

mais longa da célula onde o ideal é 1 e skewness, que representa a razão entre o tamanho 

ótimo da célula e a célula em questão, também deve ser o mais próximo possível de 1. 

Sobre os aspectos da solução numérica, utilizou-se o acoplamento de pressão-

velocidade Phase Coupled SIMPLE (PC-SIMPLE) que é uma extensão do algoritmo SIMPLE 

estacionário adaptado para escoamentos multifásicos. Nesse algoritmo a velocidade é 

resolvida acoplada por fase em partes segregadas. Os fluxos são reconstruídos na face de 

cada volume de controle e então, uma equação para correção de pressão é construída 

baseada na continuidade total. Os coeficientes das equações de correção da pressão vêm 

das equações acopladas de conservação da quantidade de movimento por fase. Os termos 

gradientes são discretizados pelo método Least Squares Cell. Todos os outros termos da 
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equação de governo são discretizados pelo método Upwind de segunda ordem. Tais métodos 

são discutidos no capítulo 2.   

6.3 CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Na análise comparativa com o modelo de Robinson e Hawley, foram usadas as mesmas 

condições de alguns dos experimentos dos autores (conforme será descrito). Para simular os 

testes realizados, as condições de contorno seguem o modelo apresentado na Figura 12.  

 

Figura 12 - Condições de Contorno no Duto 

As condições de contorno adotadas foram:  

-Pressure Outlet : a condição de Saída de Pressão determina a região de saída do 

escoamento e fixa uma pressão nesse ponto.  

- Adiabatic Wall : a região determinada como Adiabatic representa as superfícies laterais 

e parte da base do duto. Nessa condição, não existe transferência de calor. Portanto assume-

se que o duto não troca calor com o meio nessas regiões. 

- Heat Surface :  essa face representa a região como uma entrada de calor no meio, uma 

fonte de calor. Nessa região aplica-se um fluxo de calor. 

- Velocity Inlet : essa condição irá determinar a velocidade com que o escoamento entra 

no duto. 
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Todas as superfícies das laterais, superior e inferior apresentam a condição de não 

deslizamento. As análises foram realizadas em regime permanente (steady-state). Duas fases 

foram consideradas. A fase líquida do escoamento tem suas características conforme a 

Tabela 1 apresentada anteriormente, seguindo o utilizado pelo autor. As propriedades 

relativas a fase vapor foram consideradas constantes (sem variação com a temperatura ou 

pressão) para todo o modelo. Utilizou-se as propriedades do vapor de água já presentes no 

software conforme Tabela 2. O modelo de ebulição RPI foi utilizado em todos os casos. 

Tabela 2 - Propriedades do Vapor de Água 

Propriedades do Vapor de Água 

Massa Específica 𝜌 = 0.5542 (𝑘𝑔/𝑚^3 ) 

Condutividade Térmica 𝑘 = 2014 (𝑗/𝑘𝑔. 𝐾) 

Viscosidade 𝜇 = 0.0261 (𝑊/𝑚.𝐾) 

Calor Específico 𝐶𝑝 = 0.00000134 (𝑘𝑔/𝑚. 𝑠) 

Entalpia de Vaporização ℎ𝑙𝑣 = 2,257𝑥10
3 (𝐽 𝑘𝑔⁄ ) 

Além disso, a temperatura de entrada do escoamento é fixada em 90°C para todos os 

casos. A temperatura de saturação, 𝑇𝑠𝑎𝑡, deve ser assumida para cada caso. Assim como 

adotado por ROBINSON E HAWLEY (2004), assumiu-se as temperaturas de 108°C, 127°C e 

142°C para as pressões de 0, 1 e 2 bar (manométricas) respectivamente.  

O parâmetro analisado para essa análise foi a temperatura média na superfície aquecida 

e foi comparada as curvas obtidas através do experimento e equacionamentos propostos por 

ROBINSON E HAWLEY (2004) para as mesmas condições. 

Na segunda etapa, onde foram avaliados os modelos de turbulência e funções de 

parede, as condições de contorno adotadas permaneceram as mesmas. Após a análise de 

convergência de malha feita para a etapa anterior, cujos resultados serão apresentados no 

próximo capítulo, optou-se pela malha de arestas de 1mm sem refinamento na parede. Os 

modelos de turbulência analisados foram Realizable, RNG e Standard k-ε e os modelos Shear 
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Stress Transport e Standard k-ω. As funções de parede analisadas foram Enhanced, 

Standard, Menter e Non-Equilibrium. 

A Tabela 3 apresenta configurações básicas para as condições de contorno adotadas 

em todas as análises. A Tabela 4 apresenta um resumo das combinações dos parâmetros de 

interesse para cada uma das análises realizadas. 

Tabela 3 - Condições de Contorno Gerais 

Temperatura de 

Entrada do Fluido 

(°C) 

Velocidade do 

Escoamento (m/s) 

Pressão de Saída 

(Manométrica) (bar) 

Fluxo de Calor (kW/m²) 

90 0,25 / 0,5 / 1 0 / 1 / 2 0 – 1500  

 

Tabela 4 - Combinações de Parâmetros Analisados 

Convergência de Malha 

Análise Malha Pressão Velocidade Modelo de 
Turbulência 

Função de 
Parede 

A0 

M1 

1 bar 

0,25 m/s 

Realizable k-ε Standard 

B0 0,5 m/s 

C0 1,0 m/s 

D0 

M2 

0,25 m/s 

E0 0,5 m/s 

F0 1,0 m/s 

G0 

M3 

0,25 m/s 

H0 0,5 m/s 

I0 1,0 m/s 

J0 

M4 

0,25 m/s 

K0 0,5 m/s 

L0 1,0 m/s 

Primeira Etapa 

Análise Malha Pressão Velocidade Modelo de 
Turbulência 

Função de 
Parede 

A1 

M2 

1 bar 

0,25 m/s 

Realizable k-ε Standard 

B1 0,5 m/s 

C1 1,0 m/s 

D1 0 bar 

0,25 m/s E1 1 bar 

F1 2 bar 

Segunda Etapa 

A2 

M2 1 bar 
0,25 m/s 

Realizable k-ε 

Standard 
B2 RNG k-ε 

C2 Standard k-ε 

D2 1,0 m/s Realizable k-ε 
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Tabela 5(continuação) - Combinações de Parâmetros Analisados 

Convergência de Malha 

Segunda Etapa 

Análise Malha Pressão Velocidade Modelo de 
Turbulência 

Função de 
Parede 

E2 

M2 1 bar 

1,0 m/s 
RNG k-ε 

Standard 
F2 Standard k-ε 

G2 

0,25 m/s Realizable k-ε 

Enhanced 

H2 Non-
Equilibrium 

I2 Menter 
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7. RESULTADOS 

 

A série de análises de convergência de malha identifica os parâmetros da malha 

necessários para garantir a independência do modelo com esse fator. O modelo apresentou 

uma forte sensibilidade a malha. Os testes de validação, em que são utilizados os mesmos 

valores obtidos experimentalmente por ROBINSON E HAWLEY (2004), são exibidas nas 

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

quando comparado com os dados experimentais. Os testes dos modelos de turbulência e 

funções de parede também são realizados com objetivo de encontrar os modelos que possam 

obter melhores resultados de temperatura capturando o fenômeno da ebulição nucleada. O 

modelo de turbulência apresentou baixa correlação com os resultados analisados, porém as 

funções de parede impactam significativamente na resposta de temperatura, principalmente 

para faixas mais baixas do fluxo de calor. 

 

7.1 INDEPENDÊNCIA DE MALHA 

Para a análise de independência de malha, quatro malhas foram criadas conforme a 

Tabela 5 . As malhas mais refinadas receberam um tratamento de parede, onde os elementos 

próximos às superfícies são de espessura menor seguindo uma taxa de crescimento de 1,2 

da parede para o interior, além disso, também receberam um refinamento na região da 

superfície aquecida utilizando a dimensão mínima do elemento conforme Figura 12.  O 

objetivo desse processo é a discretização da camada limite. Como mencionado 

anteriormente, as funções de parede sugerem uma faixa ideal para o valor de 𝑦+, o 

refinamento da malha nesse ponto é utilizado para atingir menores valores de 𝑦+ e, 

consequentemente, resolver de maneira satisfatória as funções aproximadas para a 

subcamada viscosa e a transição para a região totalmente turbulenta.  
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Tabela 6 - Características das Malhas - Reprodução do Experimento 

Malha Nós Elementos Tamanho Mínimo das arestas 

M1 20.358 16.608 1,4 mm 

M2 47.916 40.970 1,0 mm 

M3 74.052 66.998 0,5 mm (2 elementos na parede) 

M4 113.256 106.040 0,2 mm (5 elementos na parede) 

 

A Figura 13 representa a seção transversal do duto para as malhas. 

 

 

 

 

Figura 13 – Independência de Malha – Convecção Forçada 

Para a análise de independência da malha optou-se pelo modelo Realizable k-ε com 

função de parede Standard. A pressão foi fixada em 1 bar manométrica e a temperatura de 

entrada é de 90°C. Analisou-se a independência da malha para três velocidades, 0,25 m/s, 
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0,5 m/s e 1 m/s para variação do fluxo de calor de 0 a 700.000 Wm/². A tabela a seguir (Tabela 

6) apresenta as principais configurações das análises e a faixa de 𝑦+ encontrada.  

 

Tabela 7 - Casos Analisados 

Caso Velocidade (m/s) Malha 𝒚+ 

A0 0,25 

M1 

8 – 17 

B0 0,5 21 – 30 

C0 1,0 39 - 52 

D0 0,25 

M2 

9 - 14 

E0 0,5 17 – 24 

F0 1,0 37 – 47 

G0 0,25 

M3 

3 - 4 

H0 0,5 6 – 8 

I0 1,0 9 - 10 

J0 0,25 

M4 < 1 K0 0,5 

L0 1,0 

Os gráficos representados nas Figuras 14, 15 e 16 apresentam a análise de 

independência de malha para cada velocidade. 
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Figura 14 - Convergência de Malha 0,25m/s 

 

Figura 15 - Convergência de Malha 0,5m/s 

 

Figura 16 - Convergência de Malha 1,0m/s 
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Os gráficos mostram uma concordância entre os resultados a partir da malha com 

arestas de 1 mm e sem refinamento na parede. Outro ponto importante é que os modelos com 

refinamento próximo a parede passam a não convergir a partir de determinados valores para 

o fluxo de calor. Esse fato se agrava para velocidades mais baixas e para um maior 

refinamento na parede. Os valores de 𝑦+ encontrados para todos os casos utilizando a malha 

de 1mm estão na faixa recomendada para aplicação das funções de parede que serão 

analisadas, validando a utilização das mesmas, contudo para a aplicação dos modelos 

Standard k-ω e Shear Stress Transport é sugerido valores menores que 1 para 𝑦+. As malhas 

que atendem esse requisito não convergem para uma faixa considerável do regime de 

ebulição nucleada e, portanto, os modelos Standard k-ω e SST não atingiram os requisitos e 

não serão utilizados. 

Um ponto importante de discussão frente aos resultados é a relação entre as 

dimensões da malha próxima a parede e a convergência do problema. Os resultados 

apontaram que o refinamento da malha, quando vai além de um certo limite, passa a gerar 

problemas de convergência. Essa divergência também está ligada ao aumento do fluxo de 

calor na parede, a velocidade do escoamento e a pressão constatados nos resultados que 

serão apresentados a seguir. Para velocidades maiores, a divergência ocorre a fluxos de calor 

maiores, o mesmo acontece para menor pressão. Sendo assim, os resultados indicam que a 

divergência está ligada ao alto volume de bolhas quando o valor de 𝑦+ é reduzido. 

A bibliografia referente a estudos envolvendo o modelo RPI, em sua maioria, não 

utilizam escoamento de baixa velocidade ou não explicitam os valores obtidos para 𝑦+. No 

estudo de ROBINSON E HAWLEY (2004), por exemplo, utilizou-se uma malha com elementos 

de dimensões relativamente grandes e sem um refinamento na região da parede, além disso, 

nada foi mencionado a respeito dos valores de 𝑦+. Contudo, o estudo proposto por ZHANG 

et al. (2015), analisou o comportamento de um escoamento em um duto vertical utilizando o 

modelo de ebulição RPI, através de uma série de combinações de parâmetros de malha, 
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modelo de turbulência e funções de parede. O resultado apresentado apontou que para um 

valor de 𝑦+ elevado (no caso, malhas com 𝑦+ variando entre 11,25 e 106), os resultados 

tiveram boa correlação com os dados experimentais, porém quando o valor de 𝑦+  é reduzido, 

os resultados se afastam do obtido através dos experimentos e apresentam uma maior 

flutuação. Para as análises utilizando modelos de turbulência da família k-ε , os valores de 

conversão de 𝑦+ se encontravam dentro da tolerância proposta pelas funções de parede, 

porém para o modelo k-ω, o 𝑦+ não convergiu para a faixa sugerida, ou seja, valores menores 

que 1. A justificativa apresentada pelo autor vem do fato de que os modelos utilizados para 

as funções de parede e análise da viscosidade próxima a parede foram elaborados e 

correlacionados para um escoamento de uma única fase e não prevê as mudanças 

ocasionadas pelo surgimento de uma segunda fase (vapor). Além disso, todos os casos foram 

analisados em condições permanentes, isto é, os parâmetros, incluindo turbulência, 

velocidade e fração volumétrica foram todos calculados através de média temporal e espacial. 

A performance em média espacial pode ter afetado o comportamento transiente das bolhas, 

principalmente no caso de elementos de malha em tamanho reduzido próximo a parede. 

KONCAR et al. (2005)  analisaram o modelo RPI para aplicações em reatores nucleares 

e obteve conclusões importantes relativas ao tratamento próximo a parede para o modelo em 

questão. Segundo o autor, a fase de vapor no modelo de ebulição da parede é gerada na 

primeira célula adjacente a parede. No modelo de ebulição de parede proposto por KURUL E 

PODOWSKI (1991), as variáveis locais (velocidade do líquido 𝑣𝑙, temperatura do líquido 𝑇𝑙) 

que aparecem nas correlações de ebulição foram tomadas a partir da célula adjacente à 

parede mais próxima. No entanto, a maioria das relações constitutivas do modelo (por 

exemplo, resfriamento do fluxo de calor “queenching”, diâmetro da bolha) são derivados de 

códigos termo-fluidodinâmicos unidimensionais em termos de temperatura e velocidade 

média. Quando essas correlações são aplicadas diretamente como condições de contorno 

em CFD, simplesmente substituindo os valores médios por locais, isto conduzirá 

inevitavelmente à solução dependente da malha. Isso funciona apenas para malhas muito 
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grossas, onde a primeira célula da grade cobre toda a espessura da camada limite. Sendo 

assim, o modelo poderá divergir ou ter problemas de solução para um refinamento maior 

próximo a parede. 

Tais observações e resultados condizem com os obtidos nesse trabalho e justificam o 

fato de que o aumento do fluxo de calor e consequente aumento da quantidade de bolhas, 

tenham interferido na convergência das análises computacionais. Sendo assim, fica claro que 

para a análise de escoamento com ebulição, um possível conflito entre o valor de 𝑦+ desejável 

e a taxa de formação de bolhas na superfície deve ser averiguado quando opta-se pela 

resolução através do modelo RPI. Para os objetivos desse trabalho, uma malha intermediária 

que atende a faixa de 𝑦+ sugerida para as funções de parede utilizadas, obteve resultados 

semelhantes à malha mais refinada sem o problema da divergência quando o fluxo de calor 

provoca o aumento do escoamento das bolhas. 

 

7.2 PRIMEIRA ETAPA – CORRELAÇÃO COM O MODELO DE ROBINSON E 

HAWLEY 

 

Após a convergência da malha, os resultados são comparados com os obtidos no 

estudo de ROBINSON E HAWLEY (2004). Os parâmetros foram mantidos em relação as 

análises anteriores. A Figura 17 apresenta as curvas obtidas para as velocidades de 0,25 m/s, 

0,5 m/s e 1 m/s para o modelo RPI, modelo empírico proposto por Robinson e Hawley 

baseados no modelo clássico de CHEN (1966) e o experimental dos mesmos autores. 
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Figura 17 - Comparação entre os modelos RPI x ROBINSON e HAWLEY (2004) empírico x ROBINSON e HAWLEY (2004) 
experimental 

 

Quando comparados ao modelo experimental, os resultados obtidos através do modelo 

RPI apresentam uma boa correlação em todos os casos. É notável um desvio maior para 

temperaturas entre 110 °C e 120°C e velocidade de 1 m/s. O mesmo acontece para 

temperaturas maiores que 140°C a 0,5 m/s e para as temperaturas mais baixas a 0,25 m/s. 

Contudo, comparando o modelo empírico proposto por Robinson e Hawley e o modelo RPI , 

os resultados são semelhantes para todos os casos. 

Os resultados também foram comparados para uma variação da pressão. Optou-se por 

fixar a velocidade de 0,25 m/s onde os efeitos da ebulição nucleada são mais acentuados em 

relação as outras velocidades. Os outros parâmetros foram mantidos e analisou-se para as 

pressões de 0 bar, 1 bar e 2 bar manométricas. A Figura 18 apresenta os resultados obtidos. 
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Figura 18 - Comparação entre os modelos com variação de pressão 

As curvas mostram bons resultados para as três condições de pressão. Nessas 

condições o ponto de ebulição se encontra nas temperaturas de 108°C, 127°C e 142°C para 

as pressões de 0, 1 e 2 bar respectivamente. A mudança de comportamento das curvas é 

notável na representação. Um importante ponto é mais uma vez os problemas de 

convergência para valores mais altos de taxa de calor. No caso ela acontece para as pressões 

mais baixas, condições onde a ebulição é mais acentuada. 

A análise de correlação entre os resultados obtidos pelo modelo RPI e o modelo 

proposto por Robinson e Hawley validam a sua aplicação nas condições analisadas 

observando sempre os aspectos da malha. 
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7.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DE FRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE VAPOR E 

TEMPERATURA 

 

As Figuras 19, 20 e 21 apresentam o campo de fração volumétrica e temperatura na 

porção final da placa para um fluxo de calor fixo em 550 kW/m². 

 

Analisando as imagens de fração volumétrica e temperatura na placa e a comparação 

entre os modelos da bibliografia, é nítida a influência da convecção forçada quando fixa-se o 

 

Figura 19- Fração Volumétrica e Temperatura na Região aquecida - 0,25m/s 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Fração Volumétrica e Temperatura na Região aquecida - 0,5 m/s 

 

 

 

Figura 21 - Fração Volumétrica e Temperatura na Região aquecida – 1,0 m/s 
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fluxo de calor e compara-se para diferentes velocidades do escoamento. O aumento da 

velocidade não só intensifica a transferência de calor entre a superfície e fluido quanto inibe 

a formação de bolhas na superfície. Nas imagens, a região final da placa é destacada. O 

escoamento está no sentido da direita para a esquerda da imagem. A curva na Figura 16 para 

a velocidade de 0,25 m/s deixa evidente o ponto de início da ebulição (127°C) visto que a 

convecção é baixa e a ebulição é o principal fenômeno para a troca térmica, contudo para as 

velocidades maiores a mudança de comportamento da curva, ou seja, a mudança do 

coeficiente de troca térmica acontece sutilmente visto que a ebulição passa a representar uma 

fração menos significativa na troca de calor. As figuras 19, 20 e 21 exemplificam a redução 

da ebulição e da temperatura da parede a medida que a velocidade aumenta. 

 

7.4  SEGUNDA ETAPA - ANÁLISE DOS MODELOS DE TURBULÊNCIA E FUNÇÕES 

DE PAREDE 

 

Após a validação do modelo para a aplicação em análises de baixa pressão e 

velocidade, seguiu-se com a análise dos modelos de turbulência. 

Tendo em vista que o modelo não obteve resultados satisfatórios para 𝑦+ < 1 , os 

modelos Standard k-ω e SST não foram analisados. Sendo assim, comparou-se os modelos 

Realizable, Standard e RNG da família k-ε. Para essas análises optou-se pela velocidade de 

0,25 m/s e 1m/s. As análises foram feitas a pressão de 1 bar variando o fluxo de calor entre 0 

W/m² e 1600 W/m² a 1 m/s e entre 0 W/m² e 700 W/m² a 0,25 m/s. A Figura 22 apresenta os 

resultados obtidos 
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Figura 22 - Comparação entre os Modelos de Turbulência 

Os resultados mostram que os modelos de turbulência analisados não influenciam nos 

resultados de temperatura média na placa em regime de ebulição nucleada para as condições 

analisadas. Tendo em vista que o fenômeno ocorre na parede, local onde se analisou a 

temperatura, é esperado que não ocorra influência dos modelos de turbulência visto que a 

velocidade e temperatura são resolvidos pela função de parede adotada (Standard para todos 

os casos). A convergência do modelo e velocidade de processamento foram semelhantes em 

todos os casos. Outro ponto importante é relativo ao refinamento da malha. A opção por uma 

malha sem refinamento na região da parede diminui a discretização do campo de velocidade 

nessa região e possivelmente interfere no cálculo dos vórtices nas camadas adjacentes à 

subcamada viscosa. 

Para a análise dos modelos de função de parede, as condições foram mantidas. A 

velocidade analisada foi de 0,25 m/s, onde os efeitos da ebulição são mais acentuados. 

Optou-se pelo modelo Realizable para a turbulência. As funções de parede analisadas foram 

Enhanced, Non-Equilibrium, Menter e Standard. As Figuras 23 e 24 apresentam os resultados 

obtidos. A Figura 24 coloca em detalhe os resultados para temperaturas mais baixas. 
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Figura 23 - Comparação entre Funções de Parede 

 

Figura 24 - Comparação entre Funções de Parede (baixas temperaturas) 
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As funções de parede mostraram comportamentos semelhantes principalmente em 

temperaturas acima do ponto de ebulição. A imagem mostra que os modelos standard e 

enhanced divergiram para fluxos de calor maiores que 500 kW/m², o modelo non-equilibrium 

convergiu para fluxos próximos a 700 kW/m². A Figura 24 apresenta em detalhe a diferença 

dos resultados para temperaturas entre 100 e 130°C, nessa região o modelo non-equilibrium 

atinge temperaturas de 4 até 9°C mais altas que os modelos enhanced e menter. Contudo, 

com o aumento da transferência de calor por ebulição, os modelos passam a apresentar 

comportamento semelhante com diferença máxima de 4°C a 80 kW/m² e que tende a reduzir  

em maiores fluxos de calor. Através da Figura 24, conclui-se que o fluxo necessário para o 

início da ebulição pode variar em até 20 kW/m² dos modelos Enhanced e Menter para o 

modelo Non-Equilibrium. 
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8. CONCLUSÕES 

  

 A ebulição nucleada é uma fase do processo de ebulição onde o surgimento das 

primeiras bolhas e seu desprendimento fazem com que a taxa de transferência de calor entre 

uma superfície aquecida e um fluido aumente significativamente. Essa característica permite 

que o fenômeno seja explorado em projetos de sistemas de arrefecimento como no de 

motores de combustão interna, aumentando a capacidade de troca térmica sem alterar a 

potência da bomba ou propriedades do fluido de arrefecimento que podem aumentar custos. 

 Por se tratar de um processo de grande dificuldade de estudo através de experimentos, 

já que a instalação de termopares e sensores internos às galerias de arrefecimento ou a 

própria visibilidade do processo, são de difícil execução, a opção por métodos 

computacionais, especialmente a CFD, se torna uma solução mais rápida, prática e barata. 

Esse estudo focou-se na análise do modelo de ebulição RPI (Rensselaer Polytechnic 

Institute), proposto por KURUL E PODOWSKI (1991), em operações a baixa pressão e baixa 

velocidade encontrados em muitos processos de arrefecimento como no de motores. A 

análise constituiu-se de uma validação do modelo operando em condições de convecção 

forçada através de um duto horizontal. Para essa análise, utilizou-se como referência de 

correlação o estudo de ROBINSON E HAWLEY (2004), onde o autor propõe um modelo 

empírico baseado no clássico modelo de CHEN (1966) e compara os resultados com dados 

experimentais. Nesse trabalho, o experimento de Robinson e Hawley é replicado 

computacionalmente e os resultados são comparados tanto com o obtido pelo experimento 

quanto pelo modelo empírico proposto pelo autor. Com o modelo validado, a última etapa 

parte para um estudo da influência dos resultados quando submetidos a diferentes modelos 

de turbulência, nesse caso os modelos Standard, Realizable, e RNG da família k-ε e os 

modelos SST e Standard k-ω (modelos que foram descartados após a identificação de 
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diververgência para malhas muito refinadas). Também são analisados modelos de função de 

parede Standard, Enhanced, Menter e Non-Equilibrium. 

 Durante os testes de convergência de malha realizados inicialmente foi detectado uma 

grande dependência e restrição quanto aos parâmetros da mesma. A análise multifásica 

demonstrou uma limitação quando se aumenta a geração de bolhas para malhas mais 

refinadas. Os modelos com refinamento da malha na parede divergiram a partir de 

determinado fluxo de calor deixando o modelo limitado a valores maiores de 𝑦+. Esse fato 

está vinculado ao método utilizado para a resolução de temperatura e velocidade próximo a 

parede. A resolução desses parâmetros acontece de duas formas distintas dentro dos 

equacionamentos do modelo RPI. Para o cálculo do diâmetro das bolhas e do resfriamento 

na parede após o desprendimento das bolhas, a média da temperatura e velocidade são 

utilizados, porém para o cálculo da ebulição, a temperatura e velocidade local são utilizados. 

Nessa circunstância, apenas as malhas mais grosseiras com os elementos de dimensões 

próximo ao da camada limite convergiram. Porém, mesmo com as limitações acerca do 

refinamento, obteve-se uma convergência da malha. Nessa etapa optou-se pela malha mais 

refinada dentre as que conseguiram convergir. 

 A reprodução do modelo experimental de Robinson e Hawley apresentou bons 

resultados. O modelo conseguiu captar o surgimento das bolhas e sua influência no perfil de 

velocidade da fase líquida principalmente quando em baixas velocidades. O aumento da troca 

térmica devido a convecção e a consequente inibição da ebulição também foram captados. 

Quando comparado aos resultados obtidos experimentalmente e pelo modelo empírico do 

autor, os resultados também foram bem positivos para todas as velocidades analisadas. 

Conseguindo resultados semelhantes ao modelo proposto por Robinson e Hawley com maior 

diferença do experimental no começo da ebulição a 0,25 m/s e na faixa entre 115°C e 125°C 

para 1,0 m/s onde não há ebulição. 
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 Em relação a influência do modelo de turbulência nos resultados de temperatura, os 

resultados mostram que os modelos de turbulência analisados não influenciam nos resultados 

de temperatura na placa em regime de ebulição nucleada para as condições analisadas. Já a 

respeito das funções de parede, as respostas tiveram comportamentos semelhantes 

principalmente em temperaturas acima do ponto de ebulição. Porém, para temperaturas mais 

baixas, existe uma diferença considerável entre os modelos de função de parede que são 

independentes do valor de 𝑦+ (enhanced e menter) e o outros modelos. Sendo os mais 

indicados para essa aplicação. 

Os resultados demonstraram que o modelo RPI é pouco influenciado pelas funções de 

parede e pelo modelo de turbulência, contudo, em faixas de temperatura onde a troca de calor 

é realizada principalmente por efeito de convecção forçada, a função de parede tem um efeito 

determinante no resultado.  
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos estudos, meta proposta e resultados obtidos, o estudo concluiu vários 

aspectos a respeito da utilização do modelo RPI para aplicação em ebulição nucleada a baixa 

pressão e velocidade. Contudo, no decorrer do trabalho alguns questionamentos foram 

levantados e sugerem novos trabalhos principalmente na vertente da metodologia numérica 

aplicada para a solução dos problemas de ebulição nucleada. 

 Devido aos problemas de convergência relatados que levam a limitação do 

refinamento da malha, o que por vez impacta na solução fluidodinâmica, é 

necessário buscar soluções mais simplificadas que consiga atender as aplicações 

industrias sugeridas. Uma sugestão para tal é o estudo da implementação de um 

modelo adaptado do RPI via UDF (User Defined Function) para simulação em uma 

única fase (ignorando o surgimento e a interação de bolhas), no intuito apenas de 

aplicar o aumento da transferência de calor no escoamento. Posteriormente a 

comparação com os resultados obtidos por experimentos e pelas simulações 

obtidas nesse trabalho. Visto o baixo volume de bolhas na ebulição nucleada e a 

baixa influência das mesmas no escoamento acima de 0,5 m/s, poderia ser uma 

solução simples e de baixo custo computacional para estimar o aumento da 

eficiência energética em trocadores de calor. 

 A aplicação do modelo RPI em uma análise de Transferência de Calor Conjugada 

para o mapa térmico de um motor de combustão interna. Essa análise avaliará a 

aplicação em detalhes considerando uma diferença de fluxo de calor para 

diferentes regiões e também diferentes gradientes de velocidade. Apesar da 

complexa comparação dos resultados com resultados experimentais, visto que 

vários outros fatores estão envolvidos como o calor da combustão, da exaustão 

dos gases, do arrefecimento pela galeria de óleo, entre outros, o comportamento 

do modelo em uma condição não equilibrada pode ser analisada.  
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