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Resumo 

Nas últimas décadas o interesse tecnológico pelos fluidos não Newtonianos 

têm aumentado significativamente. Modificações no modelo 𝑘 − 𝜀 foram 

propostas por Malin (1997), Pinho (2003), Cruz e Pinho (2003) e Cruz et al (2004) 

e Gavrilova e Rudyak (2016) na intenção de representar melhor o 

comportamento de fluidos não Newtonianos em regime turbulento. Durin (1995) 

desenvolveu uma nova abordagem para a modelagem RANS, a modelagem 𝑘 −

𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 , que conta com 3 equações. Este modelo leva em conta o 

amortecimento na parede do escoamento sem a utilização de funções de 

amortecimento e outras características que o torna, em tese, mais assertivo que 

seu precursor o modelo 𝑘 − 𝜀. Pesquisas foram feitas com esse modelo, como 

as de Iaccarino et al (2010), Masoudian et al (2013) e Masoudian (2015), entre 

outros, para fluidos não Newtonianos. Nesse sentido, esta pesquisa analisou, 

mediante simulação numérica 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, a influência da viscosidade, uma 

propriedade reológica de relevante para fluidos não-Newtonianos, definidos pela 

lei de potência, e avaliou as principais características da turbulência, com ênfase 

na redução de arrasto, em escoamento interno, isotérmico em tubo liso. A 

simulação numérica foi desenvolvida através do software Ansys Fluent® versão 

18. Essa simulação abrangeu vários valores de n (0,4 ≤ 𝑛 ≤ 1,4), a baixo 

número de Reynolds (𝑅𝑒𝑀𝑅 = 4.000). Com isso, identificou-se a tendência de, 

quanto mais pseudoplástico for o fluido, maior será a redução do arrasto. Pôde-

se observar o comportamento da viscosidade dos fluidos pseudoplástico, onde 

a viscosidade aumentar a medida que a distância da parede do tubo aumenta, e 

para fluidos dilatantes onde a viscosidade diminui à medida que se aproxima da 

parede do tubo.  Outras análises como, da energia cinética turbulenta, dissipação 

da energia cinética turbulenta e perfil logaritmo da velocidade média foram feitas 

e comparadas com dados da literatura, verificando-se bons resultados. 

Palavras – chave: Turbulência, Reologia, Lei de potência, Escoamento interno, Redução 

de arrasto 

 



 
 

Abstract 

In the last decades, the technological interest on non-newtonian fluids has 

significantly increased. In order to better represent the behavior of non-newtonian 

fluids at turbulent flow, it was proposed by Malin (1997), Pinho (2003), Cruz and 

Pinho (2003), Cruz et al (2004) and Gavrilova and Rudyak (2016), some 

modification on the 𝑘 − 𝜀 model. Durin (1995) developed a new approach to 

RANS modeling, the 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 model which has 3 equations. This model 

takes into account the flow wall damping without the use of damping functions 

and other characteristics which makes it, in theory, more assertive than its 

precursor the 𝑘 − 𝜀 model. Researches for non-Newtonian fluids were made with 

this model, such as Iaccarino et al (2010), Massoudian et al (2013) and 

Massoudian (2015), among others. In this sense, this research studied, by means 

of numerical simulation 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, the influence of the viscosity, one 

important rheological feature for non-Newtonian fluids defined by the power law, 

and analyzed the main characteristics of turbulence, focusing on drag reduction, 

from internal, isothermal and smooth tube flow. The numerical simulation was 

developed through the software Ansys Fluent® version 18. This simulation 

covered several values of n (0.4 ≤ 𝑛 ≤ 1.4),  with low Reynolds number (𝑅𝑒𝑀𝑅 =

4000). Thus, a trend was identified, the more shear thinning the fluid is, the 

greater the drag reduction. It was possible to observe the behavior of the viscosity 

of shear thinning fluids, where the viscosity increases as the distance from the 

tube wall increases, and for shear thickening fluids where the viscosity decreases 

as it approaches the tube wall. Other analyzes such as, turbulent kinetic energy, 

dissipation of turbulent kinetic energy and the mean velocity profile were carried 

out and compared with data from the literature,  verifying good results. 

Key words: Turbulence, Rheology, Power law, Internal flow, Drag Reduction 
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1 Introdução 

 

O escoamento turbulento é encontrado frequentemente em práticas 

industriais e na natureza. Neste último, são verificados, por exemplo, nas águas 

de rios ou cachoeiras ou sopro de um vento forte. Em nosso dia a dia, seja pela 

fumaça de uma chaminé, ou em transporte de esgoto. Na indústria estes 

escoamentos estão relacionados com o transporte de minério, óleo, produtos 

químicos, dentre outros (Pope, 2000). A maioria das aplicações industriais 

associadas a fluidos estão, também, em regime turbulento. Por isso, faz-se 

necessário o estudo sobre suas características e propriedades. 

Os movimentos turbulentos são caracterizados por flutuações 

instantâneas de sua velocidade, temperatura, e outros escalares. Como 

consequência destas flutuações, o estado turbulento em um fluido contribui 

significativamente no transporte de quantidade de movimento, calor e massa na 

maioria dos escoamentos de interesse prático, e por isso, tem influência 

determinante nas distribuições destas propriedades no campo de escoamento. 

Como as velocidades instantâneas, por exemplo, apresentam flutuações 

irregulares, aparentemente aleatórias, apenas propriedades estatísticas 

reconhecidas podem ser submetidas a análise (Souza et al, 2011). 

A análise do escoamento turbulento se torna desafiadora por causa das 

não linearidades herdadas das equações de Navier-Stokes, que são as 

responsáveis pelo seu comportamento caótico, principalmente pelo fato de 

quanto maior for o número de Reynolds, maior será a energia contida nos 

vórtices, maior será a vorticidade e consequentemente maior “será a 

turbulência”, com isso mais energia será transferida na forma de cascata, 

aumentando as escalas de tempo e comprimento e o grau de liberdade das 

equações de Navier-Stokes. Com isso torna impossível a resolução das 

equações de governo. Tal fato, entre outros, motivou a criação da Dinâmica dos 

Fluidos Computacional (CFD), no entanto, mesmo com os avanços tecnológicos 

nesta área, a característica de multiescalas do escoamento turbulento, tem se 

mostrado um grande desafio para pesquisadores e para a indústria (Lampitella, 

2014).  
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Sagaut (2006) afirma que existe várias formas de reduzir os graus de 

liberdade de uma solução numérica. Uma delas pode ser calculando a média 

estatística diretamente da solução. Esse método é conhecido como Reynolds-

Averaged Navier Stokes equations (RANS) que é o mais usado em cálculos de 

engenharia. A solução exata é dividida entre a soma da média estatística e a 

flutuação.  

Outra maneira de reduzir os graus de liberdade seria de calcular somente 

as flutuações que apresentassem baixa frequência no tempo e no campo de 

escoamento médio. Esta aproximação possui uma variedade de nomes, como: 

Unsteady Reynolds Averaged Numerical Simulation (URANS), Semi-

Deterministic Simulation (SDS), Very Large-Eddy Simulation (VLES) (Sagaut 

2006). 

Outra forma muito utilizada para se reduzir os graus de liberdade é a 

Simulação das Grandes Escalas (Large Eddy Simulation – LES), onde os 

movimentos turbulentos são representados diretamente nas três direções do 

espaço e os efeitos das menores escalas são modelados. 

Nesse sentido, um modelo, baseado em RANS, que vem ganhando 

espaço é a 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, muito utilizado principalmente em escoamento de 

fluidos não Newtonianos, mais precisamente com viscoelásticos (Durbin 1995, 

Iaccarino at al., 2010, Masoudian et al., 2013 e 2015). 

Enquanto que para fluidos newtonianos a teoria, os modelos matemáticos 

e os métodos numéricos para escoamentos turbulentos estão bem avançados, 

embora longe de uma solução geral, o mesmo não ocorre para escoamentos de 

fluido não Newtonianos (Gnambode et a.l, 2015).  

Muitos anos de pesquisa têm sido dedicados ao estudo de fluidos 

newtonianos, os quais são bem descritos pelas equações de Navier-Stokes, 

mesmo que ainda existam desafios na sua teoria e aplicação. Mais desafiador 

resulta o estudo dos fluidos não-newtonianos, os quais não são descritos pelas 

mesmas equações de governo dos fluidos newtonianos, sendo necessário para 

a sua descrição a definição de uma relação constitutiva que complemente as 

equações de quantidade de movimento.  
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Os fluidos não Newtonianos são aqueles materiais que não obedecem à 

proporção direta entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação. Por causa 

dessa definição, uma infinita gama de possibilidades reológicas existe para essa 

classe de fluidos. Então não existe uma equação geral que atenda a todos os 

comportamentos dessa classe de fluido. Os autores continuam afirmando que se 

tal equação existisse sua complexidade impossibilitaria seu uso na engenharia.  

Um fluido não Newtoniano, de forma geral, é aquele cuja curva tensão de 

cisalhamento versus taxa de deformação é não-linear e pode, ou não, passar 

pela origem, ou seja, onde a viscosidade aparente não é constante a uma dada 

temperatura e pressão, mas depende das condições do escoamento, como a 

geometria, a taxa de cisalhamento, etc. e, às vezes, até mesmo da história 

cinemática do elemento de fluido em consideração. Tais materiais podem ser 

divididos em três grupos (Chhabra e Richardson, 2008): 

• Fluidos para os quais a taxa de cisalhamento em qualquer ponto é 

determinada apenas pelo valor da tensão de cisalhamento naquele ponto 

e naquele instante. Esses fluidos são conhecidos como independente de 

tempo, ou puramente viscosos, ou inelásticos, ou fluidos newtonianos 

generalizados. 

• Fluidos mais complexos para os quais a relação entre tensão de 

cisalhamento e taxa de cisalhamento depende também da duração do 

cisalhamento e de seu histórico cinemático, são chamados de fluídos 

dependentes do tempo. 

• Substâncias que exibem características de fluidos ideais e sólidos 

elásticos e que apresentam recuperação elástica parcial após a 

deformação, são chamados de fluidos viscoelásticos. 

O fluido que será analisado nesta pesquisa não possui história cinemática, 

ou seja, o comportamento da tensão de cisalhamento é independente do tempo. 

Tais fluidos podem ser descritos pela lei de potência. Dentro desta classe, pode-

se encontrar dois tipos de fluidos: os pseudoplásticos e os dilatantes  

Nas últimas décadas, o estudo experimental, analítico e numérico dos 

fluidos não-newtonianos, em geral, tem crescido significativamente no intuito de 

melhorar a compreensão referente ao comportamento dos mesmos devido às 

suas potencialidades em inúmeras aplicações práticas. Um dos fluidos não - 



16 
 

newtonianos mais utilizados na prática de engenharia é aquele definido pela lei 

de potência, sendo que suas aplicações principais ocorrem dentro das indústrias 

de manufatura, de processos, de plástico, de processamento de alimentos, de 

tratamento e transporte de águas residuais e em áreas como o desempenho de 

lubrificantes e incluso no movimento de fluidos biológicos (Malin, 1997; Bird, 

1987; Chhabra e Richardson, 2008; Gnambode et al. 2015; Rudman e Blackburn, 

2003). Mas, a pesar desses avanços significativos nas aplicações tecnológicas 

desses fluidos, poucos estudos têm focado no desenvolvimento de um modelo 

matemático e seu correspondente algoritmo numérico para os escoamentos 

turbulentos de fluidos pseudopláticos e dilatantes, o que, sem dúvidas, tem 

limitado uma maior exploração do seu potencial. 

Tendo em vista os aspectos acima apresentados, o presente trabalho 

pretende caracterizar, mediante simulação numérica utilizando o modelo 𝑘 − 𝜀 −

𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, no software Ansys Fluent® versão 18, o comportamento dos fluidos 

não-newtonianos definidos pela lei de potência, com ênfase na redução do 

arrasto, em regime turbulento, no interior de um tubo reto e Liso, no intuito de 

melhorar a compreensão e confirmar o fenômeno da redução de arrasto. O que 

ampliaria o leque de aplicações tecnológicas destes fluidos na indústria. 
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2 Objetivos  

 

Objetivo Geral 
 

Estudar, mediante simulação numérica no software Ansys Fluent 

utilizando o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, o fenômeno da redução de arrasto quando 

se varia o índice de comportamento e a influência das propriedades reológicas, 

como a viscosidade, de fluidos não-Newtonianos, definidos pela lei de potência, 

e diagnosticar as principais características da turbulência em escoamento 

interno, isotérmico em tubo liso. 

Objetivo Específico 

• Analisar e definir a aplicabilidade à simulação de escoamentos internos 

de fluidos não-newtonianos utilizando setup padrão do Fluent. 

• Identificar a influência da viscosidade de fluidos não-newtonianos, 

definidos pela lei de potência, nas principais características da turbulência 

em escoamento interno;  

• Caracterizar a presença da redução de arrasto quando o fluido é 

pseudoplástico e o aumento do arrasto quando o fluido é dilatante. 

• Gerar subsídios para futuras pesquisas relacionadas a escoamento 

turbulento de fluido com a reologia representada pela lei de potência em 

escoamento interno e isotérmico utilizando a modelagem 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 ; 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

Em indústrias, frequentemente se faz necessário bombear fluidos através 

de longas distâncias. Nesse caminho ocorrem perdas de pressão por atrito por 

causa da tubulação e por causa de elementos ou acessórios desta tubulação. 

Faz-se necessário, então, o cálculo da potência requerida para tal 

bombeamento, a seleção de um diâmetro adequado, medições e controles do 

fluido. O conhecimento de tais fatores auxilia no ótimo projeto de sistemas ou de 

redes de tubulação e é uma parte substancial de seu custo. Além disso, o 

conhecimento do perfil de velocidade que um determinado fluido apresenta 

influência fortemente na transferência de calor e massa (Chhabra e Richardison 

2008). 

O método mais comum de se calcular a queda de pressão em 

escoamentos turbulentos em tubos de fluidos não Newtonianos, descritos pela 

lei de potência (Equação (1)), é adotando a equação de Darcy-Weisbach, onde 

o elemento chave é determinar o fator de atrito de Fanning. Apesar da 

abundância de correlações e da determinação de novas correlações com o 

passar dos tempos, nem todas elas apresentam de forma precisa a predição do 

fator de atrito (Gao e Zhang, 2007). 

𝜏𝑦𝑥 = 𝑘(�̇�𝑦𝑥)𝑛        (1) 

Apesar do grande número de correlações registradas na literatura, ainda 

não se sabe ao certo qual é a melhor delas. Segundo Gao e Zhang (2007) se faz 

relevante a análise das mesmas para identificar qual delas melhor representa o 

comportamento hidrodinâmico dos fluidos não Newtonianos.  

Gong et al. (1994), apud Gao e Zhang (2007), realizaram um estudo 

comparando cinco métodos para se calcular o fator de atrito para escoamentos 

turbulentos em tubos para fluidos que são definidos pela lei de potência. Os 

autores compararam o fator de atrito determinado pelos métodos de Metzner e 

Reed (1955), Claap (1961), Kemblowski e Kolodziejski (1973), a correlação de 

Drew (1932) e uma aproximação, via viscosidade aparente, para calcular o 
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coeficiente de atrito f usando os dados de um projeto de linha de transporte de 

petróleo cru, e concluíram que os fatores de atrito determinado através desses 

cinco métodos obtiveram erros inferiores a 10%. Destaca-se como resultado da 

análise realizada, que os autores não se comprometeram a definir qual o melhor 

dos métodos analisados por eles.  

 Em outro trabalho El-Emam et al. (2003), realizaram uma avaliação de 

diferentes correlações apresentadas na literatura para determinar o fator de 

atrito. Eles avaliaram dez correlações através de três índices de análise 

estatística: o desvio médio percentual, o desvio padrão percentual e o erro 

percentual. Essa análise foi feita utilizando dados experimentais disponíveis na 

literatura. O cálculo dos dois primeiros índices estatísticos, foram feitos variando 

o índice de comportamento do fluido da lei de potência n e o número de Reynolds 

de Metzner e Reed (𝑅𝑒𝑀𝑅). Como a cada valor de n existe uma variação de 

𝑅𝑒𝑀𝑅 (de 4.000 até 1.000.000), para o cálculo do erro foi escolhido o índice n que 

melhor representou os dados experimentais. Através da análise destes três 

índices estatísticos, os autores concluíram que cada equação somente poderia 

representar seus próprios dados experimentais de maneira correta, então estas 

não seriam tão gerais. Em outras palavras, os resultados obtidos utilizando duas 

equações diferentes para determinar o mesmo fator de atrito seriam diferentes. 

Assim, os autores desenvolveram sua própria correlação aplicando uma análise 

regressiva que correlacionasse o fator de atrito, o índice n da lei de potência e o 

número de Reynolds de Metzner e Reed, expresso segundo a Equação (2). 

𝑅𝑒𝑀𝑅 =
8𝜌𝑈𝑏

2−𝑛𝐷𝑛

𝑘(6+2
𝑛⁄ )

𝑛        (2) 

onde 𝜌 é a massa específica, D é o diâmetro e Ub é a velocidade média. 

Em sua análise, os autores estabelecem que a correlação proposta por 

eles, definida pela Equação (3), apresenta os melhores resultados no cálculo do 

fator de atrito. No entanto, essa correlação, segundo Gao e Zhang (2007), pode 

ser considerada empírica e, portanto, com limitações como ocorre com todas as 

correlações avaliadas.  

𝑓 = ([
𝑛′

{3,072−(0,1433𝑛′)}
) 𝑅𝑒𝑀𝑅

(𝑛′
(0,282−[4,211𝑛′])⁄ )

       (3) 
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onde n’ é o índice adimensional de comportamento do fluido, expresso segundo: 

𝑛′ =  
𝑑(log (𝐷∆𝑃

4𝐿))⁄

𝑑(log(8𝑉
𝐷⁄ ))

        (4) 

Alguns anos mais tarde, Gao e Zhang (2007) apresentaram um estudo 

estatístico avaliando quatorze correlações para calcular o fator de atrito em 

escoamento turbulento de fluido representado pela lei de potência em tubos com 

o índice n variando de 0,4 até 1,4 e o número de Reynolds de Metzner e Reed, 

ReMR, variando de 4.000 até 100.000. A avaliação dos resultados do desvio 

relativo médio global mostrou que a correlação de Dodge e Metzner (1959), 

Equação (5), obteve o menor valor, 1,5%. Então, segundo as estatísticas de Gao 

e Zhang (2007), a correlação do fator de atrito de Dodge e Metzner (1959) é a 

que melhor representa essa variável para fluidos representados pela lei de 

potência em escoamento turbulento somente pelo fato de apresentar um erro de 

1,5%. 

√
1

𝑓
=

4,0

(𝑛′)0,75 𝑙𝑜𝑔 [𝑁𝑅𝑒′(𝑓)
1−𝑛′

2⁄ ] −
0,4

(𝑛′)1,2      (5) 

Como amplamente conhecido, a teoria da turbulência, os modelos 

matemáticos e os métodos numéricos estão bem avançados para caracterizar o 

comportamento para fluidos Newtonianos, porém para os não Newtonianos este 

desenvolvimento não está no mesmo estágio. No entanto há um crescente 

interesse sobre o assunto. Nesse sentido, estudos foram realizados buscando 

entender os efeitos dos parâmetros que caracterizam a lei de potência (n e k, 

conforme Equação (1)) e do número de Reynolds de Metzner e Reed, ReMR, no 

perfil de velocidade e na estrutura da turbulência, através da análise estatística. 

Modelos computacionais de fluidos não Newtonianos ajudam a preencher as 

lacunas existentes na literatura e ajudam a desenvolver teorias gerais sobre tais 

fluidos (Gnabode et al, 2015). 

Um dos primeiros estudos sobre o desenvolvimento de um procedimento 

que correlacionasse fator de atrito com o número de Reynolds baseado na 

velocidade média e a criação de equação que definisse o ponto de transição do 

escoamento laminar para turbulento de um fluido não Newtoniano com índice 

𝑛 <  1, foi realizado por Metzner e Reed (1955). Segundo os autores a 
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classificação à qual um fluido é submetido e os valores sobre suas propriedades 

reológicas estão extremamente ligada à condição de condução do experimento. 

Sob estreitas faixas de taxas de cisalhamento, por exemplo, um dado fluido pode 

se comportar como um plástico de Bingham, porém com uma pequena diferença 

na taxa de cisalhamento um comportamento de pseudoplástico pode ser 

percebido. Particularmente se um alto valor da taxa de cisalhamento ocorrer, o 

mesmo fluido pode ter comportamento de fluido Newtoniano.  

Por isso uma das propostas de pesquisa de Metzner e Reed (1955), foi 

de estabelecer um procedimento que fosse completamente geral, rigoroso e ao 

mesmo tempo simples, como é para fluido Newtoniano, para correlacionar o fator 

de atrito com o número de Reynolds, baseado na velocidade média. A outra 

proposta era de, pelo menos, encontrar um critério que identificasse o ponto 

onde a turbulência começasse a ocorrer e correlacionar os dados de todos os 

escoamentos turbulentos não Newtonianos fora da região de escoamento 

laminar. 

Os autores conseguiram desenvolver o procedimento buscado e 

concluíram que ambos os fluidos, Newtonianos e não Newtonianos, possuem 

um ponto em comum na transição de escoamento laminar para turbulento. Esse 

ponto seria quando o fator de atrito chegasse a 0,008 ou menos, e quando o 

número de ReMR atingisse valores entre 2.000 e 2.500, como ilustrado pela 

Figura (1). Nesta Figura pode-se perceber o ponto onde o escoamento faz sua 

transição de laminar para turbulento e as respectivas equações para se calcular 

os fatores de atrito em suas respectivas condições. Ressaltando que, o NRe 

utilizado na equação do fator de atrito é aquele ReMR da Equação (2). 
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Figura 1:Gráfico fator de atrito de Fanning em relação ao número de Reynolds. Gráfico ressalta o ponto 
onde ocorre a transição do escoamento laminar para turbulento. Metzner e Reed (1955)  

 

No entanto alguns anos à frente, em 1959, Dodge e Metzner, 

aprofundando e complementando estudos iniciais de Metzner e Reed (1955), 

obtiveram diferentes resultados a respeito do comportamento dos fluidos não 

Newtonianos em sua região de transição. Eles conseguiram criar uma definição 

que partiu da relação entre queda de pressão e velocidade média baseado 

somente em propriedades fundamentais dos fluidos e resultou, através de 

reorganização e substituições de equações, na correlação mostrada na Equação 

(5).  

Pode ser observado que essa é uma equação implícita para o cálculo de 

f em função de NRe' (número de Reynolds generalizado, representado pela 

Equação (6)) e n' é representado pela Equação (4)).  

𝑁𝑅𝑒
′ =

𝐷𝑛′𝑈𝑏
2−𝑛′𝜌

𝑘′(8)𝑛′−1
=  𝑅𝑒𝑀𝑅        (6) 

A Equação (5) apresenta uma semelhança razoável com a equação de 

Von Kármán (1930) (Equação (7)) para fluidos Newtonianos.  

√
1

𝑓
= 4,0 𝑙𝑜𝑔[𝑅𝑒√𝑓] − 0,4       (7) 
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A equação desenvolvida em Metzner e Reed (1955) representa uma 

generalização que pode ser aplicada tanto para sistemas com fluidos 

Newtonianos, quanto para não Newtonianos representados pela lei de 

potência,porque como pode ser observado, se o índice n' da Equação (4) for 

equivalente a unidade, esta equação se torna igual a Equação (7). Quando 𝑛 =

 1, o valor do coeficiente de consistência tem a mesma representação da 

viscosidade dinâmica, então 𝑅𝑒𝑀𝑅 = 𝑅𝑒. Outra observação feita pelos autores é 

de que as parcelas 
4,0

(𝑛′)0,75
 e 

0,4

(𝑛′)1,2
 , foram determinadas de maneira empírica, 

sendo, então,  o ajuste de curva que melhor representou os dados experimentais 

utilizados por eles. 

O n’ representado pela Equação (4) foi estabelecido por Metzner e Reed 

(1955) para representar um fluido não Newtoniano de maneira geral; no caso do 

estudo de Dodge e Metzner (1959) esse n' é uma constante. Essa característica 

de n' ser constante (Equação (8)), e por consequência k' definido pela Equação 

(9), é inerente dos fluidos com a reologia representada pela lei de potência. 

Então a Equação (4) se reduz à Equação (8) e, por consequência, a Equação 

(9) se torna Equação (10). 

𝑛′ = 𝑛            (8) 

𝑘′ = 𝜏𝑤 (
8𝑈𝑏

𝐷
)

−𝑛′

        (9) 

𝑘′ = 𝑘 (
3𝑛+1

4𝑛
)

𝑛

        (10) 

De acordo com Dodge e Metzner (1959), seus resultados para a essa 

relação teórica do fator de atrito foram validados com dados experimentais da 

literatura para escoamento completamente turbulento. 

Outra conclusão desses autores foi de que o número de Reynolds crítico 

aumenta com a redução do índice n da lei de potência, ou seja, quanto mais 

“pseudoplástico” o fluido for, maior será o número de Reynolds crítico. Isso 

ocorre devido à diferença entre a viscosidade e o aumento do número de 

Reynolds: em escoamentos de pseudofluidos a viscosidade aumenta mais 

rapidamente do que o número de Reynolds amortecendo a turbulência e 



24 
 

induzindo a um escoamento e induzindo um escoamento menos turbulento 

(Gnambode et al, 2015). Esse comportamento pode ser claramente percebido 

no gráfico da Figura (2).  

 

Figura 2: Gráfico que relaciona o fator de atrito de Fanning com o Número de Reynolds generalizado, com 
destaque para os diferentes valores de início de transição de acordo a variação do índice n. Dodge e 

Metzner (1959). 

Esses autores também foram os primeiros a fazer uma previsão do perfil 

de velocidade média para escoamento turbulento de fluido não Newtoniano, o 

qual obteve razoável concordância com os dados experimentais.  

Em sequência apareceram vários outros trabalhos com expressões 

alternativas para o perfil de velocidade média e para correlações do fator de atrito 

para escoamento turbulento. No entanto, Hartnett e Kostic (1990) afirmam que a 

correlação encontrada por Dodge e Metzner (1959) é a que melhor representa 

os dados experimentais. Para o regime de transição, Reed e Pilehvari (1993) 

desenvolveram um procedimento para calcular o fator de atrito de transição 

combinando o fator de atrito laminar e turbulento proposto por Dodge e Metzner. 

De acordo com os autores, este método conseguiu bons resultados quando 

comparados com dados da literatura.  

De posse dessas informações, Malin (1997) fez um estudo numérico para 

determinar o comportamento do escoamento completamente desenvolvido 

laminar e turbulento de fluidos descritos pela lei de potência em tubos lisos. 

Escoamento de fluidos com 𝑛 <  1 são caracterizados por terem maiores 
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flutuações anisotrópicas do que os fluidos Newtonianos por causa do forte 

domínio das flutuações na direção do escoamento em relação aquelas na 

direção normal à parede. Por esse motivo, a função de amortecimento do modelo 

𝑘 − 𝜀, que descreve os efeitos viscosos na região de parede deve ser modificada. 

Para isso, o autor acrescentou um parâmetro empírico 𝑛
1

4⁄  na equação original. 

Tal modificação está representada pela equação (11)  

𝑓𝜇 = [1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−0,0165𝑅𝑒𝑛

𝑛
1

4⁄
)]

2

(1 +
205

𝑅𝑒𝑡
)      (11) 

Nessa equação, Ren e Ret podem ser expressos pelas equações (12) e (13) 

𝑅𝑒𝑛 =
√𝑘𝑦𝑛

𝜈
           (12) 

𝑅𝑒𝑡 =
𝑘²

𝜀𝜈
         (13) 

onde k é a energia cinética turbulenta, 𝜀 é a taxa de dissipação de energia, 𝜈 é a 

viscosidade cinemática aparente do fluido representado pela lei de potência e 𝑦𝑛 

é a distância normal da parede do tubo. 

 Malin (1997) fez simulações com essa nova versão do modelo 𝑘 − 𝜀 para 

diferentes números de ReMR (100 ≤ 𝑅𝑒𝑀𝑅 ≤ 100000) e deferentes índices n da 

lei de potência (0,4 ≤ 𝑛 ≤ 1,2) e comparou com dados experimentais. Os 

resultados obtidos com o novo modelo vão ao encontro com dados 

experimentais disponíveis na literatura. O atraso na transição à turbulência foi 

notado somente para fluidos fortemente não Newtonianos, ou seja 𝑛 <  0,6, 

diferentemente dos resultados de Dodge e Metzner (1959), onde esse 

comportamento foi observado para fluidos com n até 0,38. 

Rudman et al. (2001) fizeram um estudo sobre o escoamento de fluido 

não Newtoniano em regime de transição, visando aplicações na engenharia. A 

relevância do estudo se deve ao fato de que em alguns processos industriais se 

o fluido necessita de uma alta tensão inicial para começar a escoar ou se sua 

viscosidade efetiva for muito alta, este geralmente escoa em regime laminar, 

portanto a necessidade de melhorar a compreensão sobre o comportamento 

deste regime. Existem outros processos industriais onde o regime de 

escoamento é turbulento, ou o regime é de transição. Nestes últimos dois, 
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existem vantagens como, por exemplo, menor consumo de energia, ou quando 

o fluido possui muito particulado, o regime de transição faz com que as partículas 

se mantenham em suspensão sem muitas perdas de pressão.  

Para as simulações, Rudman et al. (2001) utilizaram a simulação 

numérica direta, DNS-Direct Numerical Simulation, a qual foi utilizada para tentar 

entender o regime de transição e o regime turbulento dos fluidos em questão. Os 

resultados encontrados para carbometilcelulose (CMC) estão tanto quantitativa 

quanto qualitativamente de acordo com os resultados experimentais obtidos por 

Pinho e Whitelaw (1990) e Escudier et al. (1999), porém divergem 

qualitativamente dos resultados experimentais de Clapp (1961), apud Rudman 

et al, 2001. A respeito dessa diferença, os autores afirmam que o fluido não 

Newtoniano utilizado no experimento de Clapp (1961) possui reologia mais 

complexa do que a lei de potência pode representar e que mais simulações, 

variando o índice n da lei de potência e uma faixa maior de valores de número 

de Reynolds generalizado 𝑅𝑒𝑔 (Equação (14)), precisam realizadas. 

 𝑅𝑒𝑔 =
𝜌�̅�𝐷

𝜂𝑤
         (14) 

onde 𝜂𝑤 é a viscosidade aparente na parede do tubo, D é o diâmetro do tubo, �̅� 

é a velocidade média e 𝜌 é a massa específica do fluido. 

Mas, a critério dos autores, a simulação realizada consegue predizer 

corretamente o escoamento na região de transição de um fluido não Newtoniano.  

Em 2004, Rudman et al. (2004) realizaram uma simulação, utilizando 

DNS, de um fluido com índice 𝑛 <  1 em regime turbulento, em um tubo, com 

número de Reynolds Metzner-Reed moderado (𝑅𝑒𝑀𝑅 ≅ 3.000 e 4.000). Nessa 

pesquisa o fator de atrito encontrado pelos autores foi 10 –  15% maior do que os 

dados experimentais encontrados na literatura (Dodge e Metzner, 1959). Os 

autores relatam que a razão para essa diferença não estava clara, mas que 

provavelmente os fluidos utilizados por Dodge e Metzner (1959) não era bem 

representados pela lei de potência na faixa da taxa de cisalhamento aplicada em 

seu experimento. 
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Um estudo similar feito por Rudman e Blackburn (2012), com 𝑅𝑒𝑀𝑅 =

7.500, mostrou que na região logarítmica o perfil de velocidade ficou similar aos 

seus experimentos prévios (Rudman et al. (2001, 2002)). Nestes estudos foi 

demonstrado que, para um dado número de ReMR o comportamento do 

escoamento se desvia mais do perfil Newtoniano à medida que o índice de lei de 

potência diminui, os resultados também sugerem que a transição para a 

turbulência ocorre de maneira mais “atrasada” na medida que esse índice 

diminui, seguindo os mesmos resultados encontrados por Dodge e Metzner 

(1959). No entanto os fluidos descritos pela lei de potência não tem suas 

características muito afetadas quando o número de 𝑅𝑒𝑀𝑅 aumentou para 7.500. 

De acordo com Gavrilova e Rudyak (2016), experimentos mostram que a 

reologia dos fluidos não Newtonianos tem efeito na estrutura turbulenta do 

escoamento. A intensidade turbulenta normal à parede é menor em fluidos não 

Newtonianos do que nos Newtonianos, enquanto as flutuações na direção do 

escoamento tendem a ser maiores. Tais modificações na turbulência perto da 

parede levam a uma redução do arrasto de atrito em relação aos fluidos 

Newtonianos. Os fluidos não Newtonianos mais usados em aplicações de 

engenharia são os pseudo-plásticos (shear-thinning).  

Como o escoamento da maioria dos fluidos industriais são turbulentos, e 

a simulação DNS não deve ser aplicada em análises mais complexas ou com 

alto número de Reynolds, o uso do método baseado na Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes (RANS) tem um papel importante nessas condições. 

Porém para que os fluidos não Newtonianos possam ser corretamente 

representados faz-se necessária a modificação ou inserção de novos termos nas 

equações RANS para que a reologia dos fluidos seja considerada. Nesse 

sentido, utilizando o modelo 𝑘 − 𝜀, algumas pesquisas foram desenvolvidas ao 

longo dos anos.  

 Segundo Gavrilova e Rudyak (2016), poucos estudos têm focado no 

desenvolvimento de um modelo matemático e seu correspondente algoritmo 

para escoamento turbulento de fluidos com o índice de potência 𝑛 <  1. Um dos 

primeiros estudos feitos para esses fluidos foi feito por Malin (1997) propondo 
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uma modificação no modelo 𝑘 − 𝜀. Em seguida Pinho (2003), Cruz e Pinho 

(2003) e Cruz et al (2004) fizeram outras modificações nesse modelo incluindo 

novos termos como uma segunda função de amortecimento na intenção de 

capturar os efeitos da redução de arrasto para fluidos poliméricos. Como foram 

três trabalhos realizados em sequência, neste último foram propostas melhoras 

ao modelo anteriormente proposto por Pinho (2003) e Cruz e Pinho (2003), o 

qual passou a representar de forma correta, em relação a dados experimentais, 

o perfil velocidade e o fator de atrito para pseudoplásticos. No entanto, quando 

este último modelo foi comparado com DNS, ele demonstrou a necessidade de 

ser modificado para que o comportamento anisotrópico no escoamento 

turbulento de fluido não Newtoniano pudesse ser descrito de maneira correta.  

Segundo Gavrilova e Rudyak (2016), a principal desvantagem de se 

utilizar função de amortecimento como proposto por Malin (1997), é que os 

efeitos não-locais descritos pela função amortecimento dependem de valores 

locais. Modelos com função amortecimento local normalmente não conseguem 

diferenciar os efeitos do amortecimento viscoso e não viscoso próximos a 

parede. Como no caso dos fluidos pseudo-plásticos a viscosidade aparente 

aumenta à medida que a distância normal à parede do tubo aumenta, tal 

acontecimento pode ser percebido, erroneamente, como um sinal de 

aproximação com a parede, levando a ativação da função de amortecimento. 

Nesse sentido, Gavrilova e Rudyak (2016) propuseram um modelo de 

turbulência para escoamento turbulento de fluidos com índice 𝑛 <  1 que tenta 

representar de forma mais assertiva tais comportamentos. Eles modificaram um 

modelo Newtoniano baseado nas equações de Navier Stokes, representadas 

pela média de Reynolds, introduzindo aproximações para as tensões não 

newtonianas e para as correlações entre as flutuações da velocidade e 

viscosidade. Segundo os autores o modelo se mostrou em excelente acordo com 

os dados DNS existentes na literatura (Rudman et al, 2004; 2006). O modelo 

prevê de maneira adequada o aumento do nível de anisotropia das flutuações 

com a diminuição do índice n da lei de potência, descrevendo de maneira correta 

a redução da intensidade das flutuações na direção normal à parede com a 

diminuição de n.  
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O modelo de viscosidade média proposto por Gavrilova e Rudyak (2016), 

mostrou bons resultados no que diz respeito ao perfil velocidade, tensão de 

cisalhamento turbulenta, energia cinética turbulenta, viscosidade aparente tanto 

perto da parede quanto na região central do escoamento. Os autores afirmam 

que o modelo pode ser usado também para fluidos dilatantes e pode até ser 

estendido para o caso dos fluidos viscoplásticos não lineares ou, também 

denominados, fluidos Herschel–Bulkley.  

Um modelo mais genérico e convencional foi desenvolvido por 

Kyoungchul e HongSun (2012) para analisar escoamentos de fluidos não 

Newtonianos em problemas mais complexos de engenharia. Este modelo 

modificado foi baseado no modelo 𝑘 − 𝜀 padrão, no qual foram inclusas as 

funções de parede e de amortecimento. Segundo os autores, essas 

modificações devem permitir captar fenômeno da redução de arrasto. Para 

validar seu modelo, os autores fizeram uma série de simulações numéricas com 

fluidos variando o índice n (0,4 ≤ 𝑛 ≤ 1). Os valores encontrados para o fator de 

atrito e para o perfil velocidade vão ao encontro com os valores da literatura 

(Dodge e Metzner, 1959; Escudier e Presti, 1996; Ptasinski et al., 2001) e estão 

melhor representados do que o modelo 𝑘 − 𝜀 padrão. Este modelo proposto 

também reproduziu os resultados encontrados pelo modelo de Malin (1997) para 

sangue. Os autores também afirmam que, para baixos números de Reynolds de 

Metzner e Reed, o tempo e os recursos computacionais foram reduzidos a um 

terço do que era despendido usando o modelo 𝑘 − 𝜀 padrão, ou, também, do 

modelo proposto por Malin (1997). Outra conclusão foi que o modelo proposto 

possui algumas inadequações na análise da redução do arrasto em fluidos não 

Newtonianos, no entanto os autores acreditam que ele possa ser útil para alguma 

aplicação na engenharia.  

De acordo com Sveningsson (2003), a modelagem RANS utilizando o 

modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, foi primeiramente sugerido por Durbin (1991),e vem se 

tornando popular pelo fato de levar em conta o amortecimento na parede do 

escoamento sem a utilização de funções de amortecimento. Esse modelo 

também mostrou ser superior aos modelos RANS padrão em muitos 

escoamentos em geometrias mais complexas. Por esse motivo essa modelagem 

vem atraindo pesquisadores que buscam atualizar e melhorar seu desempenho.  
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Cokljat, et al. (2003), apresentaram um estudo comparativo, onde o 

objetivo foi de demostrar a habilidade do modelo  𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 de prever com 

fidelidade os resultados de simulações computacionais com fluido Newtoniano, 

em uma gama de escoamentos confinados e com recirculação e compara-los 

com outros modelos de turbulência da família 𝑘 − 𝜀 e 𝑘 − 𝜔 disponíveis no 

Fluent. Os autores concluíram que apesar do receio geral com relação a 

estabilidade e convergência o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓  nenhuma discrepância em 

relação aos outros modelos avaliados foi notada, mesmo quando o modelo 

precisar de mais “esforço” computacional por iteração e para convergência. Na 

comparação com os outros modelos RANS disponíveis no Fluent, ele se obteve 

um bom desempenho nos diferentes escoamentos.  

Alguns anos à frente, Iaccarino et al. (2010) fizeram uma importante 

contribuição na demonstração de que, na presença de polímeros, a escala de 

turbulência viscosa próximo à parede, é determinada pelas flutuações 

turbulentas normais à mesma, como foi postulado por Durbin (1991). A partir 

disso, os pesquisadores desenvolveram um modelo, para fluido viscoelástico, 

que levava em conta a redução das atividades turbulentas próximas à parede 

sem necessidade de uma função de amortecimento e que previa de forma muito 

assertiva a quantidade de redução de arrasto.  

Em seguida Masoudian et al. (2013) propuseram um novo fechamento 

para fluido viscoelástico caracterizados pelo modelo constitutivo FENE-P 

(Finitely Extensible Nonlinear Elastic, com fechamento de Peterlin), utilizando o 

conceito 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓   de Iaccarino et al. (2010). Segundo os autores, o 

modelo de Iaccarino et al. (2010) contabilizava muito bem a redução de arrasto, 

mas deixava a desejar nos resultados da tensão de cisalhamento do polímero, 

da energia cinética turbulenta e da evolução da equação do tensor de 

conformação. Ao final de sua pesquisa, os autores concluíram que o modelo 

desenvolvido por eles conseguiu bons resultados de velocidade média, energia 

cinética turbulenta e tensões viscoelásticas em todas as faixas de redução de 

arrasto. Esse modelo não utiliza de funções de amortecimento, bem como o 

original de Durbin (1991).  
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Em sequência, Masoudian et al. (2016), aprimoraram seu trabalho anterior 

desenvolvendo um modelo que além de ser capacitado para geometrias mais 

complexas, consegue contabilizar as trocas de calor fato que, segundo os 

autores, foi inovador para modelagem RANS de fluidos viscoelásticos.   

Fluidos não Newtonianos possuem um comportamento complexo por 

causa de suas propriedades viscosas características. Do ponto de vista da 

engenharia, métodos de predição e controle das mudanças do comportamento 

desses fluidos e de sua análise numérica, através de simulação computacional, 

são de grande importância no projeto de aumento da eficiência e segurança de 

determinada máquina ou estrutura hidráulica. Em situações onde o escoamento 

se torna turbulento, onde há troca de calor e o atrito varia drasticamente se faz 

necessários modelos e simulações de alta precisão e confiabilidade para 

assegurar boas previsões das características do escoamento. Dentro de suas 

limitações a Simulação Numérica Direta, DNS, é uma poderosa ferramenta para 

investigar as características do escamento turbulento.  

Singh et al (2016a) realizaram um estudo em DNS a respeito do 

escoamento turbulento de fluido Newtoniano generalizado (fluido não 

Newtoniano independente do tempo). Neste estudo os autores utilizaram a lei de 

potência para representar a reologia dos fluidos em questão. Para o escoamento 

de um fluido Newtoniano em um tubo é comum separar o domínio do 

escoamento em: região de parede, dentro da camada viscosa, (𝑌+ <  50) e 

região fora da camada viscosa (𝑌+ >  50), aproximadamente. É sabido que a 

viscosidade de fluido é importante somente na região viscosa, próxima à parede. 

Porém para fluidos pseudoplásticos, onde a viscosidade de fluido aumenta com 

a diminuição da taxa de cisalhamento e consequentemente com a distância da 

parede, a extensão dessa região ainda não foi muito bem determinada. Ao final 

de sua pesquisa, os autores afirmam que se a reologia do fluido for modificada 

além de 𝑌+= 70, o escoamento médio não será afetado, nem os perfis de 

primeira ordem como, tensor de Reynolds, a tensão viscosa turbulenta e a 

componente 𝜏𝑟𝑧 da tensão viscosa média. Então, um fluido pseudoplástico 

somente afeta a energia cinética turbulenta do escoamento na região de  𝑌+ <

70. Os resultados obtidos nesse estudo reforçam os que foram encontrados em 
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Singh et al, (2016b), de que a simulação DNS a um escoamento turbulento em 

tubo é muito sensível ao modelo reológico quando altas taxas de cisalhamento 

ocorrem próximas a parede. Este estudo também sugere que em técnicas 

numéricas baseadas em RANS e LES, o comportamento pseudoplástico poderia 

ser melhor representado modificando as funções da parede. 

As simulações anteriores foram feitas para casos mais simples, pois a 

simulação DNS, ou seja, a resolução completa das equações de Navier Stokes, 

é um procedimento inviável para casos mais complexos.  

Para estes casos mais complexos, faz-se necessário o uso de modelagem 

computacional de todo o escoamento (RANS) ou de parte dele (LES). Segundo 

Ohta e Miyashita (2014), em uma análise comparativa sobre o número de 

estudos publicados usando RANS e LES, existem poucos estudos para este 

último. Nos estudos feitos para representar as características viscosas dos 

fluidos não Newtonianos utilizando para isso, as variações espaciais de sua 

viscosidade, tem de ser considerada a inserção de novos termos nas equações 

de governo. Estes termos vêm das equações constitutivas envolvendo a difusão 

viscosa quando o filtro espacial é utilizado na equação fundamental do 

escoamento.  

Na construção do modelo turbulento, deve-se prestar atenção na relação 

entre a precisão dos termos da tensão que vem da convecção e os que vêm dos 

termos viscosos. A construção de tal modelo obviamente é muito difícil. Como o 

ajuste dos parâmetros é complicado, também é complicado manter a 

aplicabilidade de tal modelo para vários tipos de viscosidade característica. É por 

isso que dificilmente se espera a construção de um modelo de turbulência 

estendido para fluidos não Newtonianos somente introduzindo correção nos 

termos adicionais.  

Assim, os autores investigaram as características da turbulência na 

parede usando a lei de potência para simular de forma geral a viscosidade de 

soluções poliméricas. Eles propuseram estender o modelo padrão de 

Smagorinsky, como um exemplo de modelo submalha, para LES. Além disso, 

para confirmar a universalidade de tal extensão, vários tipos de viscosidade 
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foram usados. Eles aplicaram, também, essa versão estendida do modelo de 

Smagorinsky para o modelo de Calson para fluidos plásticos. Para analisar a 

precisão da simulação LES, os autores validaram com resultados de simulações 

DNS feitos em malhas com alto grau de refinamento para melhor avaliar os 

resultados do modelo submalha. Como resultado da pesquisa os autores 

afirmam que a modificação feita no modelo de Smagorinsky pode ser usada para 

simulação LES de fluido não Newtonianos, sendo que o novo modelo pode 

simular corretamente as tensões de submalha tanto para fluidos com 𝑛 <  1, 

quanto para os que são representados por 𝑛 >  1. No entanto essa modificação 

não melhora a precisão dos resultados.  

 Uma abordagem muito interessante no que diz respeito a fluidos não 

Newtonianos é o caso do sangue que, frequentemente, é tratado como sendo 

homogêneo e Newtoniano a pesar de ser bem conhecido que é não homogêneo 

e não Newtoniano (Fung, 1997 apud Molla e Paul 2011). 

Molla e Paul (2011) fizeram um estudo, em LES, no qual modelaram o 

sangue com cinco modelos de viscosidade diferentes: a lei de potência, Carreau, 

Quemada, Cross e Casson-modificado. O domínio utilizado foi um canal com 

uma deformação na parede superior (Figura 3) na intenção de simular uma 

redução da secção de passo na artéria devido ao acumulo de colesterol, 

fenômeno conhecido como estenose. A maioria dos estudos sobre esse 

fenômeno era feito com escoamento laminar. No entanto quando o sangue passa 

por esse acumulo de colesterol o escoamento se acelera e pode-se tornar 

turbulento ou em regime de transição. 

 

Figura 3: Modelo esquemático da geometria do canal. Molla e Paul (2011) 

Segundo os autores, em todos os modelos de viscosidade a taxa de 

cisalhamento ficou dentro do limite que torna o fluido como tendo comportamento 



34 
 

não Newtoniano, corroborando a hipótese do sangue ser fluido não Newtoniano. 

A comparação dos resultados das simulações com fluidos não Newtonianos e os 

Newtonianos permite aos médicos a terem uma melhor compreensão do 

comportamento do sangue nas veias e suas possíveis patologias. Os autores 

afirmam ainda que, mesmo com esse modelo simples de estenose, seus 

resultados são de grande ajuda para médicos e pesquisadores dessa área. 

Gnambode et al. (2015), fizeram um estudo sobre escoamento totalmente 

turbulento em um tubo circular com fluido não Newtoniano cujo comportamento 

é descrito pela lei de potência, utilizando LES. Em seu estudo o índice n começou 

em 0,5 e foi elevado até 1,4 e o números de Reynolds de simulação, 𝑅𝑒𝑠, 

Equação (15), foram  4.000, 8.000 e 12.000.  

𝑅𝑒𝑠 =
𝜌𝑈𝑐𝑙

2−𝑛𝑅𝑛

𝑘
        (15) 

onde 𝜌 é a massa específica, R é o raio do tubo e Ucl é a velocidade na linha de 

centro do escoamento laminar. 

A intenção do trabalho foi investigar os efeitos da variação dos índices n 

e do número de Reynolds de simulação nas características da turbulência em 

fluidos não Newtonianos. Segundo os autores, até a data de seu trabalho, 

somente existiam simulações com 𝑅𝑒𝑠 = 12.000 para fluidos não Newtonianos. 

Uma das propostas era analisar o comportamento do escoamento turbulento de 

fluidos representados pela lei de potência com o número de Reynolds simulado, 

conforme definido pela Equação (15), superior a 12000. 

Segundo os autores, os resultados obtidos pela simulação LES ficaram 

muito próximos daqueles registrados pela literatura destacando, também, que a 

utilização do modelo dinâmico convencional Smagorinsky, proposto por de 

Germano et al. (1991) e Lilly (1992), para sub-camada viscosa, pode reproduzir 

as características de um escoamento turbulento de um fluido não Newtoniano 

utilizando uma malha refinada.  

 A partir da análise anterior pode-se perceber, de forma muito clara, a 

complexidade do escoamento turbulento não Newtoniano em geral e de fluidos 

representados pela lei de potência em particular, e que, além dos esforços para 
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sua melhor representação nas simulações numéricas, esse ainda parece ser um 

assunto para muitas pesquisas futuras. Outro ponto levantado é a escassez de 

literatura sobre simulação 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 com fluido não Newtoniano 

representado pela lei de potência em regime turbulento.  

Nesse sentido, a proposta desta pesquisa é de desenvolver subsídios 

para uma melhor compreensão da redução de arrasto para fluidos 

pseudoplásticos e dilatantes e sobre o comportamento da viscosidade quando o 

coeficiente de comportamento varia e o que essa mudança acarreta na estrutura 

da turbulência. Com isso, resultados do perfil de velocidade média, energia 

cinética turbulenta, redução de arrasto, dissipação da energia cinética turbulenta 

e viscosidade aparente serão analisados e comparados com dados da literatura.  
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4 Fundamentação Teórica 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns pontos teóricos para melhor 

entendimento da análise dos resultados e conclusão do trabalho.  

4.1 Lei de potência 

Como citado anteriormente, a lei de potência é representada pela 

Equação (1) em função da tensão de cisalhamento e reescrevendo-a em função 

da viscosidade aparente resulta na Equação (16). Em ambas as equações 

existem dois parâmetros de ajustes empíricos da viscosidade aparente e tensão 

de cisalhamento, que são representados pelos índices k e n, chamados de 

coeficientes de consistência e comportamento, respectivamente. Se 𝑛 <1, o 

fluido é pseudoplástico, se 𝑛 > 1, fluido é dilatante, se 𝑛 = 1, o fluido é 

newtoniano.  

𝜂 = 𝑘�̇�𝑛−1          (16) 

Segundo Chhabra e Richardison (2008), a lei de potência somente vale 

para uma determinada faixa de taxa de deformação, conforme Figura (4). 

Quando a taxa de deformação cai ao valor 𝜂0, ou aumenta ao  valor 𝜂∞ de 

viscosidade aparente, o fluido passa a se comportar como fluido newtoniano. 

Estes valores variam de fluido para fluido. Em outras palavras, a curva de 

viscosidade aparente dentro de determinados limites, superior e inferior, é uma 

reta.  
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Figura 4: Exemplo de comportamento de fluido representado pela lei de potência, nesse caso um 
pseudoplásico. Gráfico modificado (Chhabra e Richardison, 2008) 

 

 Ainda, segundo esses autores, o valor de k, depende do valor de n. 

Portanto, os valores de k não podem ser comparados quando os de n variar. 

Quando 𝑛 = 1, o  índice k representará valor da viscosidade aparente.  

Os fluidos pseudoplásticos são aqueles onde a viscosidade aparente 

diminui à medida que a taxa de deformação aumenta. Ou seja, ele é mais viscoso 

no centro do escoamento do que próximo a parede do tubo. 

Pela Figura (4) pode-se perceber que existem limites superiores e 

inferiores para que esse fluido passe a se comportar como newtoniano. Tais 

limites dependem de alguns fatores como: concentração de polímero, 

distribuição do peso molecular, natureza do solvente, etc. Contudo, Chhabra e 

Richardson (2008), sugerem que existe uma faixa média da taxa de deformação, 

que vai de 10−2𝑠−1 a 105𝑠−1 , que é onde se encontram vários tipos materiais 

como chocolate, maionese, Nylon derretido, polietileno de baixa densidade 

derretido (Tabela 1.3, Pág 16 Chhabra e Richardson (2008)).  

Os fluidos dilatantes têm o comportamento contrário ao citado 

anteriormente. Sua viscosidade aumenta à medida que a taxa de deformação 

aumenta. Eles foram observados primeiramente em fluidos com alto grau de 

particulado em suspensão. Nesse sentido uma explicação válida para o 

mecanismo de aumento da viscosidade funciona da seguinte forma: quando a 

taxa de deformação é pequena existe muito fluido entre os espaços entre o 
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particulado, havendo uma boa “lubrificação” entre ele. Quando essa taxa de 

deformação aumenta ocorre uma diminuição desses espaços ocorrendo um 

maior grau de contato entre as partículas aumentando o atrito e a viscosidade 

aparente rapidamente. 

Assim como nos fluidos pseudoplástico, nos fluidos dilatantes pode haver 

variação de comportamento do fluido dependendo da intensidade da taxa de 

deformação, pois um fluido, com moderadas concentrações de suspensão a 

altas taxas de deformação, tem comportamento de fluido dilatante, porem a 

baixas taxas de deformação pode ter comportamento de pseudoplástico 

(Chhabra e Richardson, 2008). 

4.2 Escalas de turbulência 

Escoamentos com altos números de Reynolds são caracterizados pela 

existência de várias escalas de comprimento, as quais possuem um limite 

superior, que é imposto pelas dimensões físicas do escoamento, e um limite 

inferior, o qual é determinado pela ação difusiva da viscosidade molecular 

(Souza et al. 2011). 

Prandtl em 1904 uniu as teorias do escoamento turbulento e do escoamento 

laminar através da camada limite. O escoamento na camada limite pode ser tanto 

laminar como turbulento. O escoamento na camada limite é inicialmente laminar 

(no bordo de ataque) tornando-se turbulento devido a instabilidades do 

escoamento, como pode ser visto na Figura (5). 

 

Figura 5: Transição do escoamento na camada limite. (Fonte: Sousa et al., 2011) 

 

Para se determinar as escalas de comprimento e de tempo na camada limite 

laminar utiliza-se das equações: 
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𝑙

𝐿
~

1

𝑅𝑒1/2
           (17) 

𝑡~
𝑙2

𝑣
           (18) 

onde, l é a escala de comprimento camada limite laminar, L é a escala de 

comprimento do escoamento livre, 𝑣 é o coeficiente de viscosidade cinemática, 

Re é o número de Reynolds no escoamento livre e t é a escala de tempo. 

Para determinar a escala de comprimento da camada limite turbulenta: 

𝑡~
𝐿

𝑈
~

𝑙𝑡

𝑢𝑡
 𝑜𝑢 𝑙𝑡~𝐿 (

𝑢𝑡

𝑈
)         (19) 

onde 𝑢𝑡 é a escala das flutuações da velocidade, 𝑙𝑡 escala de comprimento 

associada a espessura da camada limite turbulenta, U velocidade fora da 

camada limite. 

As considerações anteriores foram feitas somente para grandes escalas, para 

pequenas escalas utiliza-se das relações de Kolmogorov, que são: 

Escala de comprimento:  

𝜆 =  (
𝑣3

𝜀
)

1/4

          (20) 

Escala de tempo: 

𝜏 =  (
𝑣

𝜀
)

1/2

          (21) 

Escala de velocidade: 

𝜗 =  (𝑣𝜀)1/4          (22) 

onde 𝜀 é a taxa de dissipação viscosa.  

Se a taxa de dissipação viscosa 𝜀 puder ser relacionada com as grandes 

escalas de comprimento e velocidade, uma melhor compreensão das diferenças 

entre os aspectos macro e micro da turbulência pode ser formada. Para 

escoamentos completamente desenvolvidos, a taxa de dissipação viscosa (nas 
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pequenas escalas) é igual à taxa na qual a energia, por unidade de massa, é 

suprida aos grandes vórtices pelo escoamento médio (grandes escalas), assim: 

𝜀 ≈
𝑈²

𝑡
=

𝑈³

𝐿
          (23) 

Observa-se então que a dissipação viscosa pode ser expressa em função de 

grandezas características do escoamento médio (Souza J. et al., 2011). 

 Substituindo em (23) as Equações (20) a (22) tem-se a relação entre 

pequenas escalas e grande escalas: 

𝜆

𝐿
= 𝑅𝑒−3/4          (24) 

𝑣

𝜀
= 𝑅𝑒−1/2          (25) 

𝜗

𝑈
= 𝑅𝑒−1/4         (26) 

Observa-se que as escalas de comprimento, tempo e velocidade dos 

menores vórtices da turbulência são muito menores que aquelas dos grandes 

vórtices e, principalmente, esta diferença é tão maior quanto maior for o número 

de Reynolds do escoamento médio.  

4.3 Decomposição de Reynolds 

A modelagem estatística clássica, baseada na decomposição das 

propriedades do escoamento, conforme proposta por Reynolds, é o grande 

exemplo desta forma de tratar a turbulência. Osborne Reynolds, apoiado na 

observação de que é possível indicar, nos escoamentos turbulentos, valores 

médios das quantidades turbulentas, propôs a decomposição do movimento 

turbulento em uma variação aleatória (flutuação) em torno do valor médio no 

tempo e este valor médio, a chamada decomposição de Reynolds (Abrunhosa, 

2003). De um modo geral, tem-se: 

𝑢′ = 𝑈 −  �̅�          (27) 

onde u’ é o valor flutuante, U é o valor instantâneo e �̅� é a média de U. 

A Figura (6) ilustra a Equação (27), onde a linha central representa o valor 

médio, as linhas sinuosas representam os valores instantâneos e os valores 
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flutuantes são as distâncias entre os instantâneos e a média. Essas flutuações 

ora podem ser maiores que a média, ora podem ser menores. 

 

 

Figura 6:Flutuação dos valores de uma propriedade medidos ao redor da média. (Fonte: Stull 1988) 

  

 

Segundo Stull, 1988, para cada propriedade do fluido existe um gradiente 

médio que pode ser dividido em partes turbulentas. 

𝑢′ = 𝑈 − �̅� , componente da velocidade em x. 

𝑣′ = 𝑉 −  �̅� , componente da velocidade em y. 

𝑤′ = 𝑊 −  �̅�, componente da velocidade em z.    (28) 

𝜃′ = 𝜃 −  �̅� , valor da flutuação da temperatura. 

𝑞′ = 𝑞 − �̅� , valor da flutuação da humidade. 

4.4 Equações de governo 

Nos escoamentos turbulentos as equações do movimento valem em qualquer 

instante de tempo, e, portanto, também na média (Silva Freire, et al., 2002).  

A equação da continuidade para um escoamento incompressível newtoniano 

pode ser escrita como: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
= 0        (29) 

onde 𝑈𝑖 representa a velocidade nas i direções e 𝑥𝑗 representa as j componentes 

( x, y e z) 
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Aplicando-se a esta equação o procedimento de média de Reynolds, 

obtêm-se: 

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑈�̅� + 𝜌′𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 0      (30) 

onde 𝜌′ é a flutuação da massa específica, 𝑢′ é a flutuação da velocidade na 

direção de x e os termos que têm um traço em cima significa média.  

Para as equações da conservação da quantidade de movimento linear, ou 

equação de Navier-Stokes, tem-se, em escoamento incompressível newtoniano: 

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑈𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
= 𝜌𝑓𝑖 −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜇

𝜕²𝑈𝑖

𝜕𝑥²𝑗
      (31) 

onde 𝑓𝑖, representa as forças de campo na j-ésima direção e 𝜇 a viscosidade 

(considerada constante nesse caso). Aplicando o procedimento da média de 

Reynolds temos: 

𝜌
𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑈�̅�

𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
= 𝜌𝑓𝑗 −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜇

𝜕²𝑈𝑖
̅̅̅̅̅

𝜕𝑥2
𝑗

− 𝜌𝑢′𝑗
𝜕𝑢′𝑖

𝜕𝑥𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
   (32) 

Pode-se perceber que, devido à aplicação da decomposição de Reynolds, 

surge um termo novo (Equação (33)) na equação de Navier-Stokes. Este novo 

termo está associado ao aumento da resistência à deformação provocado pela 

turbulência. Em outras palavras, a presença da turbulência manifesta-se em um 

aumento da viscosidade do fluido (Silva Freire, et al., 2002).  

O termo tensão turbulenta é fornecido por: 

𝜕𝜏𝑗𝑖

𝜕𝑥𝑖
= −𝜌𝑢′𝑗

𝜕𝑢′𝑖

𝜕𝑥𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
       (33) 

A Equação (33) pode ser escrita para escoamento de fluido incompressível 

como:  

𝜕𝜏𝑗𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑗
𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        (34) 

Como 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒, 

 𝜏𝑖𝑗 = 𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ou na forma tensorial: 
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𝜏𝑖𝑗 =  |
𝑢′𝑢′̅̅ ̅̅ ̅ 𝑢′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅ 𝑢′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑣′𝑢′̅̅ ̅̅ ̅ 𝑣′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅ 𝑣′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑤′𝑢′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑤′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑤′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅
|       (35) 

No tensor de Reynolds, Equação (35), os elementos da diagonal 

representam os componentes de tensão normal. Os elementos fora da diagonal 

representam as tensões cisalhantes. 

Para escoamento turbulento de fluido incompressível e não Newtoniano, 

com sua reologia representada pela lei de potência, as equações de governo são 

praticamente as mesmas. A exceção é que a viscosidade agora é chamada de 

viscosidade aparente e não é mais uma constante, e que pode ser expressa 

pelas equações constitutivas Equação (1) e (16) 

4.5 Modelo  RANS 𝒗𝟐̅̅ ̅ − 𝒇 

A presente pesquisa constitui-se de simulação computacional onde o 

interesse está nas variáveis associadas ao campo médio de escoamento, 

portanto, o modelo de turbulência a utilizar nessa situação é o RANS, por 

apresentar uma relação entre generalidade e economia nas simulações em CFD. 

A modelagem RANS mais indicada para o problema envolvendo o 

escoamento, em regime turbulento, no interior de uma  tubulação é a 𝑘 − 𝜀, a 

qual considera, como o próprio nome diz, a resolução de duas equações de 

transporte, uma relacionada à energia cinética turbulenta k e a outra a dissipação 

da energia cinética turbulenta . O transporte de energia cinética turbulenta é 

expresso pela Equação (36): 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈�̅�

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= −𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
− 𝜈

𝜕𝑥𝑖
̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑥𝑖
̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜈

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
−

𝑢′𝑖𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

2
−

𝑢′𝑗𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜌
)  (36) 

onde o primeiro termo da esquerda representa o acúmulo de energia cinética 

turbulenta, o segundo termo a convecção de energia cinética pela velocidade 

média. O primeiro termo da direita se refere à produção de energia cinética, 

aonde os grandes vórtices tiram energia do escoamento médio, o segundo termo 

representa a dissipação de energia cinética pelas tensões viscosas, fazendo a 

energia cinética ser convertida em calor, o terceiro representa a difusão 
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molecular de k, o transporte turbulento pelas flutuações da velocidade e o 

transporte turbulento pela pressão, respectivamente.  

A equação de transporte da dissipação de energia cinética turbulenta, 

Equação (37) é representada da seguinte forma:  

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈�̅�

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
= 𝐶𝜀1𝜈𝑇

𝜀

𝐾
[(

𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗̅̅̅̅

𝜕𝑥𝑖
)

𝜕𝑈𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
] − 𝐶𝜀2

𝜀2

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜈 +

𝜈𝑇

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
]   (37) 

onde o primeiro termo da esquerda representa o acúmulo da dissipação de 

energia, o segundo termo a convecção da dissipação pela velocidade média. O 

primeiro termo da direita representa as iterações entre o escoamento médio e as 

flutuações turbulentas, o segundo termo representa a destruição da dissipação 

e o terceiro termo a difusão de 𝜀.  

No entanto, modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅ − 𝑓, proposto por Durbin (1991, 1993b), 

possui três equações de transporte, uma a mais em relação ao modelo padrão 

𝑘 − 𝜀. Além da equação da energia cinética turbulenta k e da taxa de dissipação 

𝜀, tem-se a equação de transporte para a variância da componente normal da 

velocidade 𝑣²̅̅̅ e uma equação  elíptica. 

O transporte de calor e quantidade de movimento abaixo da camada limite 

turbulenta é fortemente controlado pela região imediatamente próxima à 

superfície.  

Segundo Hunt e Graham 1978 (apud Durbin 1993 b), essa proximidade 

com a parede faz com que a componente normal da intensidade turbulenta (𝑣’) 

seja suprimida, reduzindo assim, a capacidade de mistura do escoamento nessa 

região e se tornando um grande empecilho para trocas de calor, quantidade de 

movimento e outros escalares entre a parede e o fluido. A importância da região 

próxima à parede porque é nela onde a energia cinética turbulenta é máxima e, 

também, é a principal região de produção de turbulência.  

Segundo Parneix et al (1998), o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓  tem a vantagem 

de utilizar a viscosidade turbulenta o que evita problemas de instabilidade 

computacional, além da capacidade de ser utilizado em qualquer geometria e de 

não usar função de parede, como acontece em outros modelos de turbulência. 
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A alternativa mais empregada para não se utilizar função de parede é 

introduzindo a função de amortecimento para representar a viscosidade e os 

efeitos da parede no escoamento turbulento. De acordo com Durbin (1993b), 

esta função, por sua vez, se combina à solução do modelo para ajustar a um 

conjunto de dados específicos, no entanto, remove a flexibilidade que as 

equações diferenciais do modelo deveriam fornecer. Ou seja, produzem bons 

resultados com um determinado conjunto de dados. Durbin (1993b), afirma que, 

o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓  incorpora às equações de governo os efeitos da 

anisotropia e da não homogeneidade ao invés de utilizar função de 

amortecimento.  

Com a intenção de modelar as características da turbulência próximo da 

parede o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 utiliza um operador elíptico (Equação 43) que 

computa os termos análogos à correlação do tensor de pressão. Esse operador 

introduz os efeitos de parede através de equações lineares além de não ficar 

“preso” aos efeitos próximos à parede. Este operador se torna significante em 

qualquer lugar onde existam não homogeneidades. Outra característica 

marcante do modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 é o uso da escala de velocidade 𝑣2̅̅ ̅, ao invés 

da energia cinética para o cálculo da viscosidade turbulenta conforme as 

Equações (38) e (39):  

𝑣𝑡 = 𝐶𝜇𝑘𝑇          (38) 

𝑣𝑡 = 𝐶𝜇𝑣2̅̅ ̅𝑇          (39) 

onde 𝐶𝜇, é uma constante de ajuste de curva, 𝑣𝑡 é a viscosidade turbulenta e T 

é a escala de tempo turbulenta. 

𝑇 = 𝑚𝑎𝑥 [
𝑘

𝜀
, 6√

𝜈

𝜀
]         (45) 

Teoricamente, o termo k não permite representar o amortecimento do 

transporte turbulento próximo à parede, no entanto a flutuação normal da 

velocidade proporciona valores corretos.  

O modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, para escoamento incompressível, é composto 

pelas seguintes equações:  
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Quantidade de movimento 

𝐷𝑡𝑈 = −∇𝑃 + ∇ ∙ ((𝑣 + 𝑣𝑡)(∇𝑈 + ∇𝑡𝑈))      (40) 

Continuidade     

∇ ∙ 𝑈 = 0         (41) 

A energia cinética turbulenta e a dissipação de energia cinética turbulenta 

são expressas pelas equações (36) e (37), respectivamente. 

Escala da velocidade 

𝐷𝑡𝑣2̅̅ ̅ = 𝑘𝑓 −
𝑣2̅̅̅̅

𝑘
𝜀 + ∇ ∙ ((𝑣 + 𝑣𝑡)∇𝑣2̅̅ ̅)     (42) 

Função de relaxação elíptica 

𝑓 − 𝐿2∇2𝑓 = (𝐶1 − 1)
(2

3⁄ −𝑣2̅̅̅̅
𝑘

⁄ )

𝑇
+ 𝐶2

𝑃

𝐾
      (43) 

Nessas equações, a viscosidade turbulenta é representada pela Equação 

(39), P representa a produção de energia cinética turbulenta, Equação (44). 

𝑃 = 2𝑣𝑡𝑆2, 𝑆2 = 𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)      (44) 

A escala de comprimento (L) é representado por:  

𝐿 = 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 [
𝑘

3
2⁄

𝜀
, 𝐶𝜂 (

𝜈3

𝜀
)

1
4⁄

]       (46) 

Nas equações (38) a (46), os termos 𝛼, 𝐶1, 𝐶2, 𝐶𝜀1, 𝐶𝜀2, 𝐶′𝜀1, 𝐶𝜂 , 𝐶𝜇 𝑒 𝐶𝐿, são 

constantes. Já os termos 𝜎𝑘  𝑒 𝜎𝜀 representam os números de Prandtl turbulento 

para k e 𝜀 respectivamente. 

Neste trabalho as constantes usadas foram os padrões do Fluent, que são: 
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Tabela 1: Constantes para modelo V²-f 

Constante 𝛼 𝐶1 𝐶2 𝐶𝜀1 𝐶𝜀2 𝐶′𝜀1 𝐶𝜂 𝐶𝐿 

Valor 0,6 1,4 0,3 1,4 1,9 
𝐶𝜀1 (1 + 0,045√𝑘

𝑉²̅̅ ̅⁄ ) 
0,22 0,23 

 

4.6 Redução de atrito  

O fenômeno da redução de arrasto foi identificado por Toms (1948, apud 

Bessa 2008) e desde então inúmeros trabalhos foram desenvolvidos sobre o 

tema. A redução de arrasto foi descoberta quando Toms (1948) observou, 

acidentalmente, que o polimetilmetacrilato quando dissolvido em 

monoclorobenzeno precisavam de menor energia que o solvente puro nas 

mesmas condições. De forma geral duas forças estão relacionadas com o 

fenômeno: a força normal devido à pressão, que está no sentido do escoamento, 

e as tangenciais, que estão na direção contraria ao escoamento, retardando-o, 

pois dissipam a energia do escoamento na forma de calor devido a viscosidade 

do fluido e consequentemente consumindo energia. A função dos polímeros no 

escoamento é de minimizar as forças tangenciais facilitando o escoamento. 

De acordo com Lumley (1969), a redução de arrasto se verifica pela redução 

da tensão de cisalhamento na parede (𝜏𝑤) e consequentemente, no fator de 

atrito devido ao efeitos de polímeros e aditivos,. 

No presente trabalho foi utilizada a mesma equação para determinar a 

capacidade de redução de atrito que a empregada na pesquisa de Housiadas e 

Beres (2003, apud Resende et al 2013), que se baseia na razão da tensão de 

cisalhamento de um fluido não Newtoniano (𝜏𝑤,𝑛ã𝑜 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜) com a tensão de 

cisalhamento de um fluido newtoniano (𝜏𝑤,𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜) com a mesma vazão 

mássica, como pode ser observado na Equação (47) 

𝐷𝑅 = 1 −
𝜏𝑤,𝑛ã𝑜 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜

𝜏𝑤,𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜
       (47) 

onde DR vem do inglês Drag Reduction (Redução de arrasto). Os valores das 

tensões de cisalhamento foram obtidos após as simulações e então a Equação 

(47) foi aplicada.  
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4.7  Perfil logaritmo da velocidade média 

 Neste trabalho foram comparadas curvas do perfil logarítmico de 

velocidade média obtidos nas simulações com as curvas da lei de parede para 

se analisar o comportamento dos resultados nos diferentes índices de 

‘comportamento n. Com isso, pode-se analisar a adequação do modelo 𝑘 − 𝜀 −

𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 com DNS e LES da literatura. 

No trabalho, o valor adimensional da velocidade na direção do 

escoamento (𝑢+) foi calculado da seguinte forma: 

𝑢+ =
𝑢𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑢𝜏
         (48) 

onde 𝑢𝜏 é a velocidade de atrito e 𝑢𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 é um valor coletado durante 

a simulação 

𝑢𝜏 = (
𝜏𝑤

𝜌
)          (49) 

O número adimensional de atrito Y+, foi calculado conforme a Equação (50): 

𝑌+ = 𝜌𝑢𝜏(0,1 − 𝑟)/𝜂𝑤        (50) 

onde r são os pontos nos nós da malha, desde o centro do tubo até a parede. 

 

4.8 Viscosidade média normalizada 

A importância da análise da viscosidade média normalizada se dá pelo fato 

de através de sua análise, pode-se perceber como a viscosidade do fluido se 

comporta ao longo do raio do tubo o que constituí um parâmetro importante para 

fluidos não Newtonianos caracterizado pela lei de parede. Tal característica pode 

ser calculada pela razão da viscosidade aparente simulada ao longo do raio do 

tubo pela viscosidade aparente na parede do tubo 

𝜂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝜂

𝜂𝑤
         (51) 
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4.9 Energia cinética turbulenta 

A energia cinética turbulenta é a energia cinética média associada aos 

vórtices do escoamento turbulento, sendo caracterizada pela média do quadrado 

das flutuações da velocidade ao quadrado, conforme Equação (52). 

𝑘 =  
1

2
((𝑢′2̅̅ ̅̅ ) + (𝑣′2̅̅ ̅̅ ) + (𝑤′2̅̅ ̅̅̅))       (52) 

A energia cinética é adimensionalizada utilizando a velocidade de atrito, 

conforme a Equação (53): 

𝑘+ =
𝑘

𝑢𝜏
2           (53) 

Pela curva da energia cinética turbulenta pode-se localizar a região do tubo com 

maior energia e o comportamento, ou seja, como varia a localização desse pico 

ao longo do raio do tubo. 

4.10 Dissipação da energia cinética turbulenta 

A dissipação da energia cinética turbulenta 𝜖, é a taxa na qual a mesma é 

convertida em energia térmica (Maliska, 2017). Para adimensionalizar a 

dissipação de energia cinética turbulenta foi utilizada a Equação (54). 

𝜀+ =
(𝜀𝑣𝑤)

(𝑢𝜏
4)

          (54) 

onde  𝑣𝑤 é a viscosidade turbulenta na parede. 
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5 Metodologia 

 

As simulações foram feitas utilizando versão acadêmica do software 

comercial ANSYS Fluent®18.0 em um computador com processador Intel® core 

™ i5-7300HQ CPU @2.50 GHz com 8Gb de memória RAM.  

5.1 Descrição do problema 

Para estudar o comportamento de um fluido não Newtoniano, 

representado pela lei de potência, em um escoamento turbulento através da 

utilização do modelo 𝑘 − 𝜀 − �̅�2 − 𝑓, foi considerado um escoamento de fluido 

incompressível, isotérmico em regime permanente. O escoamento foi 

caracterizado por um baixo número de Reynolds de Metzner e Reed (𝑅𝑒𝑀𝑅 =

4000), definido segundo a Equação (2). Este número de Reynolds foi escolhido, 

porque, segundo a literatura, as simulações com o modelo 𝑘 − 𝜀 − �̅�2 − 𝑓 

apresentam melhores resultados para baixos valores desse número.   

A influência da reologia do fluido no escoamento em regime turbulento foi 

avaliada com a variação do índice de comportamento n da Equação (1), que teve 

valores alterando de 0,5 a 1,4, fazendo com que o fluido tenha comportamento 

variando entre pseudoplástico, newtoniano e dilatante. Como dito anteriormente, 

a taxa de deformação é um fator importante para classificação do fluido. De 

acordo com Chhabra e Richardson (2008) existe uma faixa da taxa de 

deformação, de  10−2𝑠−1 a 105𝑠−1, onde pode-se encontrar uma grande 

quantidade de fluidos não Newtonianos, sendo, portanto, essa a faixa que será 

a utilizada no trabalho. 

5.2 Geometria 

A geometria do domínio consiste de um tubo reto de seção transversal 

circular constante, com diâmetro D, e comprimento 𝐿𝑧. A direção do escoamento 

se dá ao longo do eixo z, enquanto que as direções r e 𝜃  definem, 

respectivamente, as coordenadas radial e tangencial. De acordo com Redjem-

Saad (2008, apud Gnambode et al, 2015) o comprimento de LZ = 15R seria 

suficiente para simular as grandes estruturas para o escoamento turbulento de 
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fluidos Newtonianos mas, segundo Gnambode et al (2015), a escolha do 

comprimento Lz = 20R é suficiente para representar toda a estatística do 

escoamento turbulento para fluidos não Newtonianos com 0,5 ≤ 𝑛 ≤ 1,4. Como 

o fluido em questão na presente pesquisa é não Newtoniano, foi utilizado o 

comprimento Lz = 20R. 

5.3  Domínio Computacional 

Embora o presente trabalho utiliza a abordagem 𝑘 − 𝜀 − �̅�2 − 𝑓, alguns 

critérios utilizados obedecem a modelagem LES, por exemplo, a malha da 

presente pesquisa foi a malha A utilizada por Coelho et al, (2018), o qual utilizou-

se de 3 malhas, A, B e C. 

Em seu trabalho Coelho et al. (2018), fez um estudo de simulação LES 

com escoamento turbulento para fluido newtoniano analisando a influência dos 

parâmetros de malha e dos modelos de submalha nas condições do estudo 

realizado. Foram utilizadas 3 modelos de malhas, na Figura (7) encontra-se 

representado somente a utilizada no presente trabalho. 

 

Figura 7: Malha computacional estudada neste trabalho. 

A Tabela (2) mostra as características de cada uma das 3 malhas, 

denominadas de A, B e C e ordenadas da esquerda para direita.  
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Tabela 2: Parâmetros das malhas utilizadas. 

 Malha A 

Δz+ 30 

r+ ~ 1 

RΔθ+ 17,67 

Nz 120 

Nr 20 

Nθ 64 

Ntotal 122880 

 

onde 𝑁𝑍, 𝑁𝑟 , 𝑁𝜃 𝑒 𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 representam a quantidade de nós nas direções do 

escoamento, radial, tangencial e no total, respectivamente. 

Os parâmetros adimensionais que determinam a resolução das malhas 

são definidos pelas Equações (55) a (57). 

∆𝑧+ =
∆𝑧

𝐷
𝑅𝑒𝜏          (55) 

𝑟∆𝜃+ =
𝑟∆𝜃

𝐷
𝑅𝑒𝜏         (56) 

∆𝑟+ =
∆𝑟

𝐷
𝑅𝑒𝜏          (57) 

Em que z é a coordenada que representa a direção axial do escoamento, 

θ é a direção tangencial e r é a direção radial. Os termos Δz, rΔθ e Δr 

representam os espaçamentos de cada uma das células em suas respectivas 

direções. 𝑅𝑒𝜏 é o número de Reynolds de atrito, conforme definido pela Equação 

(58). 

𝑅𝑒𝜏 =
𝑈𝜏𝑅

𝜈𝑤
          (58) 

onde 𝜈𝑤 é a viscosidade turbulenta na parede.  

A malha estruturada é formada exclusivamente por células hexaédricas 

foram criadas no software PointWise. Para sua criação foi considerada uma 

situação na qual a simulação utiliza metodologia LES, nesse sentido, o 

espaçamento adimensional da primeira célula a partir da parede está em 

conformidade com o requerido pelos modelos submalha e pela função de parede 

usadas implicitamente na modelagem LES no Fluent. Os espaçamentos da 
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malha nas outras direções também estão de acordo com as recomendações de 

Piomelli 2002, (apud Coelho et al, 2018), que indicam que uma resolução 

suficiente para LES é de 𝑅𝛥𝜃+ ~ 15 − 40 e 𝛥𝑧+~ 50 − 150. Segundo Coelho et 

al (2018), a influência das malhas no perfil de velocidade média, tanto em escala 

logarítmica quanto na escala linear, a malha A, apesar de ser a mais grosseira, 

apresenta resultado mais aproximado com a simulação DNS de Wu & Moin 

(2008), na região mais afastada da parede (𝑟+ > 30) do que as demais malhas, 

porém essa diferença é insignificante. Na região próxima a parede todas as 

malhas apresentaram bons resultados. Nos perfis de RMS das componentes 

flutuantes na direção axial e radial, as malhas B e C apresentam resultados 

semelhantes aos DNS Wu & Moin (2008). Como a simulação da presente 

pesquisa utiliza modelo 𝑘 − 𝜀 − �̅�2 − 𝑓, ela utiliza da média das flutuações e não 

das flutuações em si, optou-se por utilizar nesta pesquisa a malha A para se 

obter um menor custo computacional, já que para o perfil da velocidade média o 

resultada desta malha foi satisfatório.  

5.4  Condição de contorno 

As condições de contorno utilizadas foram a de não deslizamento e a 

periodicidade translacional. A periodicidade foi utilizada para representar 

corretamente o escoamento turbulento totalmente desenvolvido. A aplicação da 

condição de periodicidade translacional define que o escoamento é governado 

por um gradiente de pressão, fixo, o qual é definido pela Equação (59) 

∂P

∂Z
= −

4ρuτ
2

D
         (59) 

onde 𝑢𝜏 é a velocidade de atrito, 
𝜕𝑃

𝜕𝑍
 é o gradiente de pressão na direção do 

escoamento, D é o diâmetro do tubo e 𝜌 é a massa específica do fluido.  

Para a realização da simulação 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 mudar, estabeleceu-se o seguinte 

procedimento: inicialização com uma simulação RANS, utilizando para isso 

qualquer um dos modelos de turbulência existentes e que estão baseados em 

RANS, no intuito de determinar o campo de velocidades média que constituirá o 

campo inicial para simulação 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓.  

Essa primeira solução, abordagem RANS, não requer a convergência 

completa da simulação pois esta será uma condição inicial para a simulação 𝑘 −



54 
 

𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, embora sugere-se obter a solução totalmente convergida. Para 

aproximar esse campo obtido a um campo mais realista, e acelerar o processo 

de convergência, instabilidades são adicionadas mediante a utilização do 

comando solve/initialize/init-instantaneous-vel através do console, que introduz 

uma rotina de criação de vórtices. Essa rotina deve ser usada em escoamento 

onde as instabilidades não têm energia suficiente para fazer com que o 

escoamento se mantenha turbulento.  A Figura (8) mostra, a modo de 

exemplificação, o efeito que a adição dessas instabilidades provoca sobre o 

campo médio obtido da solução RANS. Na Figura (8a) pode ser observado o 

campo de velocidades conforme obtido da simulação RANS, na Figura (8b) é 

possível verificar como o campo de velocidades é modificado devido à imposição 

das instabilidades.  

 

Figura 8: Resultado da aplicação de instabilidades a) campo de velocidade RANS. b) campo de 
velocidade com instabilidades. 

5.5  Setup computacional 

Por não se encontrar setup sugerido na literatura para a simulação de 

fluido não Newtoniano representado pela Lei de potência utilizando modelagem 

𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, partiu-se, basicamente, do métodos numérico padrão sugerido 

pelo Fluent. Foi utilizado o SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked 

Equations) para acoplamento pressão-velocidade, a discretização espacial das 

variáveis foi toda de segunda ordem, com a intenção de se obter resultados mais 

precisos. Na discretização temporal foi deixada a padrão, primeira ordem 

implícita. 

 Como a simulação é transiente, o passo de tempo utilizado foi conforme 

sugerido por Gnambode et al (2015), onde através da imposição de um CFL 

(Número de Courant), obtiveram as relações de 0,08𝑅/𝑈𝑐𝑙 para fluidos dilatantes 
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e 0,04𝑅/𝑈𝑐𝑙 ou 0,01𝑅/𝑈𝑐𝑙 para pseudoplásticos, onde 𝑈𝑐𝑙 significa a velocidade 

na linha de centro em regime laminar calculada pela Equação (60).  

𝑈𝐶𝐿 =
(3𝑛+1)𝑈𝑏

𝑛+1
         (60) 

onde 𝑈𝑏 representa a velocidade média. 

Segundo os autores estes valores evitariam grandes erros de 

discretização temporal em suas simulações. 

Como condição inicial foi utilizada, em todas as simulações, a interpolação 

de um campo de velocidades de um escoamento turbulento, previamente 

determinado, para melhor representar o comportamento turbulento conforme 

anteriormente citado. A coleta de dados estatísticos foi iniciada quando a 

simulação atingiu um período estatisticamente estacionário. Segundo Lampitella 

(2014), para simulação LES, o tempo total de amostragem deve ser o suficiente 

para que a uma partícula do fluido percorra, com a velocidade média do 

escoamento, aproximadamente 60 vezes o comprimento do domínio 

computacional. Portanto como a modelagem 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, segundo Durbin 

(1991) e o manual do Fluent (2018), de certa forma, se assemelha com a 

modelagem RANS 𝑘 − 𝜀, foi considerado esse comprimento como suficiente. 
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6 Análise dos resultados  

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos na presente 

pesquisa. As variáveis analisadas são, perfil logaritmo de velocidade média, 

redução do atrito, energia cinética turbulenta, dissipação da energia cinética 

turbulenta e viscosidade. Os resultados das simulações são comparados com 

resultados em DNS para fluidos pseudoplásticos (Rudman et al (2004)) e fluido 

newtoniano de Eggels et al (1994) e Rasti et al (2019), com os resultados para 

fluidos pseudoplástico e dilatantes em LES de Gnambode et al (2015) e com 

resultado 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 de fluido viscoelástico de Masoudian (2015). Em todos 

as figuras a curva newtoniana é uma referência para os demais resultados. Os 

percentuais foram calculados pela razão entre valores no mesmo 𝑌+.  

6.1 Redução de atrito  

De acordo com o comportamento dos fluidos analisados esperava-se que o 

fluido pseudoplástico apresentasse uma certa redução no arrasto viscoso pelo 

fato da taxa de deformação do fluido aumentar a medida que a distância da 

parede do tubo diminui. O contrário, ou seja, que um aumento do arrasto 

acontecesse para o fluido dilatante, porque a taxa de cisalhamento diminui à 

medida que a distância da parede diminui. Tais premissas se confirmaram, como 

pode ser observado na Tabela (3). Observa-se que o valor de mudança de 

comportamento ocorre para 𝑛 = 1, que corresponde ao fluido newtoniano, 

portanto, sem influência na DR (Equação 47). 

Tabela 3: Redução de arrasto para cada coeficiente de comportamento. 

Coeficiente de comportamento, n Redução de arrasto [%] 

0,5 38,69 

0,75 14,56 

1 0 

1,2 -20,87 

1,4 -50,82 
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Como pode ser observado na Tabela (3) os valores positivos demostram 

redução de arrasto e os negativos demostram o aumento do arrasto. Como pode 

ser percebido quanto mais pseudoplástico for o fluido ele tem uma tendência de 

provocar maior redução de arrasto e quanto mais dilatante for o fluido maior será 

a tendência de aumentar o arrasto, conforme afirmam Chhabra e Richardson 

(2008): quanto “mais pseudoplástico” for o fluido, maior será a redução de arrasto 

encontrada no processo. 

6.2 Perfil logarítmico da velocidade  

O perfil logarítmico da velocidade dos fluidos simulados na presente 

pesquisa, junto à comparação de dados da literatura utilizando DNS para fluidos 

pseudoplásticos de Rudman et al (2004) e DNS para fluido newtoniano de Eggels 

et al (1994), bem como comparação com dados de simulação LES com fluidos 

pseudoplásticos e dilatantes de Gnambode et al (2015), são representados pelas 

Figuras (9), (10), (11) e (12), respectivamente.  

As curvas dos perfis logarítmicos simulados com 0,5 ≤ 𝑛 ≤ 1,4 são 

ilustradas pela Figura (9). Nessa Figura pode-se perceber que o comportamento 

do fluido foi muito bem representado, em relação a lei de parede, na subcamada 

viscosa, 𝑌+ < 5 e na região de transição ou intermediaria (5 < 𝑌+ < 30). Na 

região mais afastada da parede, a região logarítmica onde 𝑌+ > 30, o fluido teve 

o comportamento diferenciado, conforme esperado de acordo com a literatura. 

As curvas se distanciam para cima em relação a curva que representa o fluido 

newtoniano (𝑛 = 1),  à medida que o índice de comportamento n reduz abaixo 

da unidade, e as curvas se distanciam para baixo a medida que esse índice 

aumenta em relação a unidade (Gnambode et al (2015), Rudman (2004) 

Mertzner e Reed (1985)).  
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Figura 9: Perfil logarítmico de velocidade para fluido representado pela lei de potência com n variando de 
0,5 a 1,4. 

A comparação da curva do perfil de velocidade média em escala 

logarítmica para fluido newtoniano, 𝑛 = 1, e para fluido newtoniano com 

simulação DNS de Eggels et al (1994) está representada pela Figura (10). Onde 

pode-se perceber uma boa concordância nos resultados, principalmente na 

região da subcamada viscosa, porquê as curvas se sobrepõem. Na região de 

5 < 𝑌+ < 30, a curva resultado da simulação fica muito próxima à curva DNS de 

Eggels et al (1994). Já na região mais afastada da parede a curva resultado da 

simulação ficou ligeiramente superestimada em relação a curva de newtoniana 

do trabalho de Eggels et al (1994), cerca de 4,8%. Isso ocorreu, provavelmente, 

devido à utilização de uma equação de fechamento que representa a reologia do 

fluido, ao invés de um valor constante (no caso da viscosidade para fluido 

newtoniano) o que pode ter gerados erros de arredondamento e truncamento 
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que se difundiram ao longo da simulação. Outra possível explicação seria o 

refinamento da malha nessa região que não foi suficiente. 

 

Figura 10: perfil logarítmico de velocidade  DNS Eaggels (1994) e o simulado 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 com n = 1 

 A comparação das curvas do perfil logarítmico de velocidade obtidos 

através da simulação com o perfil de velocidade média para fluidos 

pseudoplásticos encontrados na literatura é ilustrada pelo gráfico da Figura (11). 

Pode ser percebido que tanto na região próxima à parede quanto na região 

compreendia entre 5 < 𝑌+ < 30,  as curvas se sobrepõem, mostrando boa 

concordância entre dos resultados DNS de Rudman et al (2004) e os do presente 

trabalho. Porém na região mais afastada da parede (𝑌+ > 30) percebe-se que 

os resultados simulados são ligeiramente superestimados quando comparados 

com os resultados DNS de Rudman et al (2004).  

 Destaca-se a curva com 𝑛 = 0,75, que apresenta o maior desvio, cerca de 

6,12%, uma possível explicação seria o refinamento da malha na região central, 

pois Gavrilova e Rudyak (2016) em sua pesquisa afirmam que nos fluidos não 

Newtonianos a intensidade turbulenta é maior na direção do escoamento do que 

na direção normal à parede. Como o refinamento, na malha utilizada, é maior na 

região próxima a parede e em tal região as curvas se sobreporam, a região mais 

ao centro do tubo, possivelmente, necessitaria de um maior grau de refinamento 

para poder representar de forma mais assertiva o escoamento. 
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 A curva com 𝑛 = 0,5 não apresenta tal desvio pelo fato de estar em regime 

de transição entre o estado laminar e turbulento, ainda assim apresenta na 

região de  𝑌+ = 170, 3,64% de diferença entre as curvas.. Então os gradientes 

de velocidade são menores em relação à curva com 𝑛 = 0,75, isso atrelado com 

maior viscosidade no centro corrobora para que o resultado seja mais próximo 

da curva DNS. 

 De modo geral o comportamento das curvas ficou de acordo com o 

esperado, onde segundo Rudman et al (2004) quanto mais pseudoplástico for o 

fluido a curva tende a se distanciar da curva newtoniana. Destaca-se a curva de 

𝑛 =  0,5 que se separa das demais, segundo Gnambode et al (2015), 

demostrando que o fluido está no regime de transição entre escoamento laminar 

e turbulento e não em regime turbulento.  

 

Figura 11: Comparação das curvas do perfil de velocidade média dos fluidos com 𝑛 ≤ 1 simulados com a 

literatura Rudman et al (2004) e Eggeles et al (1994) 

A comparação das curvas do perfil logarítmico de velocidade dos fluidos 

dilatantes simulados com os da literatura é ilustrada na Figura (12), podendo-se 

perceber que que na região próxima à parede os resultados simulados se 

sobreporam à curva da lei de parede, na região de transição estão em 

concordância com os resultados de Gnambode et al (2015). Porém na região 

mais afastada da parede os resultados mudar 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 estão 

superestimados em relação à simulação LES cerca de 7,16% para 𝑛 = 1,2 e 

7,18% para 𝑛 = 1,4. Uma possível explicação para esse resultado está no 
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refinamento da malha na região central pois, como acima assinalado, segundo 

Gavrilova e Rudyak (2016), nos fluidos não Newtonianos a intensidade 

turbulenta é maior na direção do escoamento do que na direção normal à parede. 

No entanto, o comportamento dos fluidos está em concordância com a literatura, 

que diz que quanto maior for o valor de n em relação a unidade mais as curvas 

se distanciam da curva newtoniana (Chhabra e Richardson (2008)).  

 

Figura 12: Comparação resultados das simulações 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 com 𝑛 > 1 com resultados LES de Gnambode et 
al (2015). 

Pelos gráficos do perfil da velocidade média pode-se perceber uma boa 

concordância principalmente na região da subcamada viscosa em todos eles. De 

forma geral, as simulações seguiram o comportamento demostrado pela 

literatura. 

 

6.3 Viscosidade média normalizada  

Segundo Rudman e Blackburn (2006) e Ohta e Miyashita (2014), a 

viscosidade média normalizada auxilia na análise do comportamento da 

viscosidade aparente, isso se faz de grande importância para fluidos 

representados pela lei de potência, uma vez que, dependendo do índice de 

comportamento a viscosidade se comporta de formas diferente. 

Os resultados referentes à variação da viscosidade média aparente pela 

viscosidade na parede (
< 𝜂 >

𝜂𝑤
⁄ ) versus a taxa de deformação (

< 𝛾 >
𝛾𝑤

⁄ ) 

para os diferentes índices de comportamento estudados nesta pesquisa podem 
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ser observados na Figura (13). Segundo Gnambode et al (2015), onde se 

encontram os menores valores da taxa de cisalhamento,  é a região referente ao 

centro do tubo. A região onde estão os maiores valores da taxa de cisalhamento 

é referente à parede do tubo. Os resultados apresentados na Figura (13) estão 

de acordo com a literatura que diz que para valores de 𝑛 < 1 a viscosidade é alta 

no centro do tubo e vai diminuindo a medida que se aproxima da parede do tubo, 

e a taxa de deformação é baixa no cento do tubo e alta nas proximidades à 

parede. Para fluidos dilatantes o comportamento é o contrário, a viscosidade 

aumenta e a taxa de deformação aumentam à medida que a distância da parede 

diminui. E para o fluido newtoniano a viscosidade não se altera. 

 

Figura 13: Viscosidade média normalizada versos taxa de cisalhamento média normalizada nos diferentes 
índices de comportamento. 

 

 Esses resultados reforçam o comportamento da redução de arrasto, onde 

o fluido com menor viscosidade na proximidade com a parede apresenta 

tendências de ter redução de arrasto e fluidos onde a viscosidade aumenta na 

região próxima a parede tem a tendência de aumentar o arrasto.  

6.4 Energia Cinética Turbulenta  

Por não conseguir encontrar trabalhos com o mesmo tipo de fluido, com o 

mesmo número de Re, fez-se necessário a utilização de resultados com Re 

aproximado para poder ter uma estimativa dos resultados encontrados. Foi 

tomado como parâmetro de validação dos resultados aqui apresentados o perfil 
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da velocidade média para fluido newtoniano com 𝑅𝑒 =  7.500 de Gavrilov e 

Rudyak (2015) conforme mostrado pela Figura (14). 

 

 

Figura 14: Comparação da curva da energia cinética turbulenta de um fluido newtoniano em DNS (+) e do 

modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓.  

Pode ser percebido pela Figura (14), uma boa concordância entre os 

resultados, havendo uma pequena superestimação dos valores na região 

𝑌+ > 20  de aproximadamente 5,61% e na região onde 𝑌+ ≤ 20, os valores 

simulados foram subestimados em torno de 3,39%. Essa diferença 

possivelmente ocorreu pelo fato dos escoamentos possuírem números de 

Reynolds distintos, o DNS de Gavrilov e Rudyak (2015) 𝑅𝑒 𝑀𝑅 =  7.500 e na 

presente pesquisa 𝑅𝑒 𝑀𝑅 =  4.000. No entanto na região de pico a diferença 

foi de  0,87%. 

Dessa forma tem-se as curvas de energia cinética turbulenta para valores  

de 0,5 ≤ 𝑛 ≤ 1,4 conforme Figura (15).  
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Figura 15: Energia Cinética turbulenta a diferentes valores de n.  

Na Figura (15) pode-se perceber que a energia cinética turbulenta em todos 

os casos estudados é maior na região próxima à parede, pois é a região onde 

ocorre as maiores trocas de energia por cascata, dos maiores para os menores 

vórtices. A curva para 𝑛 = 0,5 se destaca por estar ligeiramente mais afastada 

das outras mostrando novamente que esse comportamento é devido à maior 

viscosidade desse fluido na região central do escoamento.  Segundo Rudman et 

al (2015), a posição do pico máximo de energia cinética se afasta da parede do 

tubo a medida que o valor de n aumenta. Os autores completam afirmando que 

esse comportamento é esperado desde que a viscosidade diminua em direção 

ao centro do escoamento como acontece quando do aumento de n. Porém o 

maior pico deveria ser o de 𝑛 = 1,4 e ir reduzindo até 𝑛 = 0,4 (Malim 1997; 

Gavrilov e Rudyak (2015) e Gnambode et al, 2015). Ainda segundo Gnambode 

et al (2015), os valores de pico aumentam à medida que os valores do número 

de Reynolds aumentam. Isso pode ser comprovado comparando os trabalhos de 

Malim (1997) com Re de 40.000 onde os maiores picos são com os maiores 

valores de n e decrescem a medida que n decresce. Na pesquisa de Gavrilov e 

Rudyak (2015), com Re de 5.500, no entanto, os valores de pico ocorrem em 

ordem decrescente em relação ao coeficiente de comportamento. Quanto menor 

é o coeficiente, maior é o pico. Então, devido ao número de Re do presente 

trabalho ser de 4.000, ele deveria se assemelhar aos resultados encontrados por 

Gavrilov e Rudyak (2015). O que, de acordo com a Figura (15) esboça uma 
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concordância principalmente quando se observa as curvas de 0,75 até 1,4. A 

exceção foi a curva de 0,5. Esse resultado pode ter ocorrido por causa da malha. 

Como ela é uma malha para simulação LES, a região próxima à parede pode 

estar muito refinada para o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, ocasionando erros de 

dispersão. 

6.5 Dissipação de energia 

Para critério de referência dos resultados obtidos da simulação 𝑘 − 𝜀 −

𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓  com fluidos cujo a reologia é representada pela lei de potência foi utilizado 

dados DNS de Rasti et al (2019) para fluido Newtoniano e dados 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓   

de Masoudian (2015) para fluido viscoelástico. Essa comparação é ilustrada pela 

Figura (16) 

 

Figura 16: validação do resultado obtido para curva de dissipação da energia cinética. 

O comportamento é qualitativamente semelhante entre a curva de 

Massoudian (2015) e o resultado da simulação com 𝑛 = 1 da presente pesquisa. 

Porém, percebe-se que na região próxima à parede não há uma concordância 

entre as três curvas. Isso acontece porque em DNS as equações de governo são 

resolvidas e as flutuações de velocidade são melhor representadas do que no 

modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, que trabalha com a média das flutuações. Isso pode ser 

confirmado pela localização onde ocorrem os picos de dissipação de energia 

cinética turbulenta; para os modelos 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 ele ocorre na região de 12 ≤

𝑌+ ≤ 14, com diferença entre eles de 35,21%. Enquanto que para o DNS o  pico 
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ocorre quando 4 ≤ 𝑌+ ≤ 5. Observa-se que na região mais afastada da parede 

(27 ≤ 𝑌+ ≤ 200) essa diferença já não é tão evidenciada quando se compara a 

curva obtida neste trabalho com a curva DNS. Ocorrendo ora resultados 

subestimados, sobreposição e resultados superestimados. Comparando as duas 

curvas 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, as mesmas apresentam o mesmo comportamento, 

apenas variando quantitativamente. Isto está atrelado ao tipo de modelo 

reológico simulado em ambas.  

As curvas da dissipação da energia cinética com o índice n variando são 

apresentadas na Figura (17). Estas curvas corroboram com os da Seção 6.1 que 

mostra que quanto menor for n, maior a tendência de o fluido apresentar maior 

redução de arrasto e quanto maior for o índice de comportamento maior a 

tendência do fluido de aumentar o arrasto. Isso pode ser confirmado pela Figura 

(17) porque as curvas com os menores valores de n apresentam a menor 

dissipação de energia e são as que apresentam maiores índices de redução de 

arrasto.  

Pode-se observar o comportamento de aproximação da parede a medida 

que o índice de comportamento aumenta. Novamente confirmando que quanto 

maior for o índice de comportamento, maior a dissipação de energia próxima à 

parede, ou seja, maior é a tendência de aumento de arrasto.  

 

Figura 17:Dissipação da energia cinética turbulenta nos diferentes valores de n em escala logarítmica. 
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7 Conclusão 

 

Este trabalho teve como objetivo a simulação computacional de um 

escoamento turbulento, isotérmico, de fluidos representados pela lei de potência 

com o coeficiente de comportamento variando de 0,5 até 1,4; fazendo com que 

o fluido passe de não Newtoniano pseudoplástico, a newtoniano a não 

Newtoniano dilatante. As simulações ocorreram a baixo número de Reynolds de 

Metzner e Reed, 𝑅𝑒𝑀𝑅 = 4000 e foi utilizado o modelo proposto por Durbin 

(1991), modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓. 

Foram analisados o perfil logarítmico de velocidade, a redução de arrasto, 

a energia cinética turbulenta, a dissipação da energia cinética turbulenta e a 

viscosidade média normalizada. 

Apesar dos valores para o perfil logarítmico de velocidade na região mais 

afastada da parede se apresentarem ligeiramente superestimados quando 

comparados aos resultados DNS nas mesmas condições, os resultados nas 

regiões próximas à parede e na região de transição mostraram boa 

concordância. Como foi utilizada uma malha sem muito refinamento na região 

central, uma possibilidade para futuros trabalhos seria testar este setup em uma 

malha mais refinada no intuito de capturar melhor os gradientes de velocidade 

na direção do escoamento nessa região. Segundo Gavrilova e Rudyak (2016), 

nos fluidos não Newtonianos a intensidade turbulenta é maior na direção do 

escoamento do que na direção normal à parede. 

Pelos resultados obtidos na análise da redução de arrasto pode-se 

concluir que estes concordam com a literatura; fluidos pseudoplástcos podem 

produzir uma certa redução no arrasto viscoso a que é mais significativa na 

medida que diminui o valor de n, apresentando os dilatantes um comportamento 

oposto, ou seja, aumenta o arrastro com o aumento de n.  

Os resultados da viscosidade normalizada demostraram o 

comportamento típico de fluidos representados pela lei de potência de que a 

viscosidade dos fluidos pseudoplásticos aumenta à medida que se afasta da 
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parede e que, para fluidos dilatantes, o aumento na viscosidade é verificado nas 

regiões mais próximas da parede.  

Os resultados da energia cinética turbulenta com fluido newtoniano tiveram 

uma boa aproximação quando comparados com o resultado DNS da literatura; 

o pico de máxima energia cinética turbulenta aumenta e se desloca para regiões 

mais afastadas da parede do tubo na medida que n aumenta. A altura dos picos 

vai ao encontro com dados de Gavrilov e Rudyak (2015), com exceção da curva 

de 0,5. Onde esse resultado pode ter ocorrido por causa da malha. Como ela é 

uma malha para simulação LES, a região próxima à parede pode estar muito 

refinada para o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓, ocasionando erros de dispersão. 

 A curva da dissipação da energia cinética turbulenta para o fluido 

newtoniano,  𝑛 = 1, foi comparada com dados DNS para fluido newtoniano e com 

resultados 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ − 𝑓 de um fluido viscoelástico. Com relação à curva DNS 

os valores ficaram em concordância na região do centro do tubo e divergentes 

na região próxima a parede. Com relação a curva da pesquisa de Masoudian 

(2015), ambas se parecem, qualitativamente, no comportamento. Mas fica 

evidente que quando maior o índice de comportamento maior é a dissipação de 

energia cinética turbulenta, o que é consistente com os resultados encontrados 

para a redução do arrasto.  

De forma geral pode-se concluir que a simulação de fluido não 

Newtoniano representado pela lei de potência, com escoamento turbulento, a 

baixo número de 𝑅𝑒𝑀𝑅, isotérmico, em tubo liso utilizando o modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑣2̅̅ ̅ −

𝑓  apresentou boa concordância com os resultados da literatura, sendo desta 

forma possível prever o comportamento do escoamento em questão.  

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

8 Trabalhos futuros 

 

Além do que foi abordado nesta pesquisa o leque de oportunidades de 

melhoria é grande quando se trata de simulação de escoamento turbulento. 

Algumas possibilidades de melhorias são, por exemplo, alteração no grau de 

refinamento da malha e/ou alteração no Setup das constates do método, como 

as relaxações, sub-relaxação, alteração do método numérico e métodos de 

discretização. 
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