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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento do escoamento de fluido não 

newtoniano de Herschel-Bulkley dentro de uma tubulação cilíndrica utilizando as 

técnicas de dinâmica de fluidos computacional (CFD), para um regime turbulento, 

mediante o uso do software comercial CFX versão 14. O modelo de tubulação cilíndrica 

simulado tem diâmetro de 5 cm e comprimento de 50 cm para o regime de fluxo 

turbulento, utilizando o modelo de turbulência k-ε, para o caso de Reynolds igual a 

3158, na condição de escoamento com a presença de um fluxo de calor na parede da 

tubulação e estado estacionário. Os resultados obtidos podem ajudar no projeto de 

sistema envolvendo tubulações cilíndricas, em condições mais realísticas, com a 

incorporação do modelo de turbulência k-ε, escoamento de fluido não newtoniano com 

transferência de calor. 

 

Palavras-chave: Fluxo de calor em tubo, Análise CFD, Fluxo turbulento. Fluido não 

newtoniano de Herschel-Bulkley. 

 

 

 

 

 

STUDY OF TURBULENT k- ε MODEL FLOW OF A HERSCHEL-BULKEY 

NON NEWTONIAN FLUID IN A CIRCULAR PIPE WITH CONSTANT HEAT 

TRANSFER IN THE WALL IN A CIRCULAR  TUBE 
 

Abstract 
This article presents a study of the thermal and hydraulic behavior of the fluid flow in a non newtonian 

fluid Herschel-Bulkey within a geometry model tube, through numerical simulation using the commercial 

software ANSYS CFX version 14 using the finite volume method. The model simulated the tube has a 

diameter of 6 cm for a turbulent  flow (k- ε model) for the Reynolds case 3158, with constant heat transfer 

in the wall and steady state. The results are shown diagrams output speed and temperature in the region 

of the outlet of the tube. The study showed that the non newtonian fluido of Herschel-Bulkley and heat 

transfer and turbulent flow is important to be used in complex projects involving industrial cylindrical 

pipe with non newtonian, thermal  and turbulent conditions. 

 
Keywords: Constant heat transfer in tube, CFD analysis, Turbulent flow. Herschel-Bulkyey non 

newtonian fluid flow. 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um grande número de escoamentos turbulentos de interesse prático, tem sido preditos, à 

nível de engenharia, pelos modelos de turbulência de duas equações, sendo o modelo κ-

ε certamente o mais popular modelo de turbulência em uso hoje. Este modelo tem sido 

largamente aplicado na solução de uma variedade de problemas, devido a sua 

simplicidade e eficiência computacional. 

O êxito do modelo κ-ε na predição de escoamentos cisalhantes internos é, em grande 

parte, dependente da aplicação das funções empíricas de parede. A validade deste 

procedimento é, naturalmente, restrita a situações com altos números de Reynolds, onde 

os efeitos viscosos tornam-se sem importância, ou onde funções de parede universais 

sejam bem estabelecidas. Contudo, em muitas aplicações tecnologicamente importantes, 

esta abordagem falha, como, por exemplo, em camadas limites turbulentas com baixo 

número de Reynolds, escoamentos separados e problemas onde as propriedades de 

transporte na parede são importantes. Necessita-se, nestes casos, estender os modelos de 

turbulência para descrever o escoamento próximo a parede. 

O escoamento através de tubos é observado em amplas aplicações, incluindo 

equipamentos de refrigeração e ar condicionado, indústria química e de processamento 

de alimentos. 

Estas tubulações cilíndricas são, também, usadas em equipamentos comuns de uso geral 

como, por exemplo, sistemas de refrigeração, ar condicionado e aquecimento de água.  

As suas aplicações típicas envolvem aquecimento ou arrefecimento de um fluido para 

obter condensação ou evaporação de outros fluidos e recuperação ou rejeição de calor.  

As tubulações cilíndricas são utilizadas em uma grande variedade de tipos de trocadores 

de calor, de que são exemplos: de carcaça e tubos ou tubulares.   

O projeto deste tipo de equipamento é fundamental, quer para um bom desempenho, 

quer para minimizar os custos de operação e manutenção. 

Para um trocador de calor é importante uma grande área de contacto, uma geometria 

que lhe confira boas características hidrodinâmicas, capazes de promover a 

transferência de calor entre os fluidos. 

O estudo do comportamento dos fluidos não newtonianos em trocadores de calor 

continua, hoje em dia, a ser objeto de investigação, pois existem, por exemplo, 

dificuldades em interpretar os efeitos das características geométricas do arranjo formado 

por uma tubulação cilíndrica na transferência de calor, avaliando-se o efeito no número 

de Nusselt das características geométricas da tubulação cilíndrica, das condições 

fronteira de temperatura de parede constante ou variável e de fluxo de calor constante  e 

variável. 

A dinâmica de fluidos em transferência de calor em regime turbulento através de dutos 

circulares é de grande interesse por causa de sua ampla aplicação, a obtenção de 

trocadores de calor mais compactos. A análise hidrodinâmica envolvendo a 

transferência de calor em dutos circulares é geralmente mais complicado, na 

determinação do fator de atrito envolvendo a transferência de calor totalmente 

desenvolvida em dutos circulares. 

O desenvolvimento de equipamentos que envolvam transferência de calor em fluidos  

não newtonianos é de enorme importância, e sua eficiência depende acima de tudo da 

confiança dos modelos que explicam a transferência de calor, para uma melhor 

orientação no desenvolvimento de projetos que envolvam trocas térmicas.  

A generalidade dos fluidos sintéticos apresenta características de comportamento não 

newtoniano, podendo-se encontrar este tipo de fluidos em diversos processos das 



indústrias petroquímica, alimentar, farmacêutica, dos plásticos, das tintas e dos 

detergentes, entre outras. 

Uma vez que este tipo de fluido tem frequentemente viscosidade bastante elevada, os 

escoamentos com relevância industrial processam-se habitualmente em condições de 

regime laminar. 

Os fluidos viscoelásticos caracterizam-se por apresentarem simultaneamente 

comportamento viscoso e elástico quando sujeitos a uma deformação. Desta 

combinação resulta que os fluidos viscoelásticos em escoamento, apresentam 

frequentemente comportamentos inesperados. 

A análise do escoamento de um fluido viscoelástico pode ser efetuada por via teórica, 

experimental, numérica, ou ainda por uma combinação destes métodos. 

A utilização de métodos numéricos na previsão de escoamentos de fluidos 

viscoelásticos verificou um crescimento significativo nos últimos anos. Atualmente, a 

previsão de escoamentos com relevância industrial tem-se revelado bastante promissora, 

sendo  prova desse fato, o sucesso de softwares comerciais como o POLYFLOW, 

atualmente desenvolvido pela empresa FLUENT. 

Com alguma frequência, verifica-se que a previsão do efeito de um determinado 

parâmetro, no escoamento de um fluido viscoelástico, vai no sentido oposto ao indicado 

pela observação experimental. Estas diferenças podem ter origem quer em imprecisões 

numéricas na resolução das equações de balanço, quer nas limitações das próprias 

equações constitutivas usadas para modelar o comportamento reológico dos fluidos. 

A importância dos pacotes envolvendo a metodologia da dinâmica de fluidos 

computacional têm crescido muito nos últimos anos devido à confiabilidade e à rapidez 

dos resultados assim obtidos e à economia frente a testes experimentais. Este fato se 

deve aos avanços em termos de modelagem dos fenômenos físicos, das técnicas 

numéricas para solucionar o problema e da capacidade computacional. Como 

consequência, além da facilidade de uso, a atualização das técnicas presentes nos 

códigos em dinâmica de fluidos computacional e o desenvolvimento de novas 

metodologias numéricas e modelos físicos devem sempre ser pontos cruciais em 

dinâmica de fluidos computacional. 

São várias as considerações que devem ser avaliadas ao se escolher um pacote CFD 

como ferramenta, entre elas a facilidade de uso, a capacidade de montar a geometria e 

gerar malhas, a eficiência e robustez das técnicas numéricas implementadas e, por fim, a 

amplitude dos problemas físicos que o pacote pode resolver. Esses fatores dependem 

muito do grau de desenvolvimento e do investimento colocado no pacote. Sem dúvida 

alguma, atualmente os pacotes CFD mais desenvolvidos são os comerciais, como CFX, 

FLUENT e PHOENICS, justamente devido ao seu apelo comercial. Contudo, os preços 

dos pacotes comerciais somam uma quantia enorme ao usuário final para uma única 

licença em período de um ano, fato que limita seu uso.  

A grande maioria dos manuais dos pacotes CFD comerciais contém dados incompletos 

sobre a modelagem e implementação numérica.  

Os pacotes CFD tipicamente requerem do usuário um grande esforço dedicado à 

compreensão e ao seu uso correto. Os códigos CFD irão fornecer uma resposta à 

maioria dos problemas quando estes forem apropriadamente colocados, porém é 

necessário paciência, prática e experiência para produzir resultados razoáveis.  

O principal objetivo de um software CFD é a simulação computacional de sistemas que 

envolvem escoamento de fluidos, com transferência de calor conjugada por vezes 

combinados ainda com reações químicas. Esta técnica aplica modelos matemáticos, 

como modelos de turbulência, para simular fenômenos de uma vasta área de aplicações, 

como as descritas seguidamente (Versteeg e Malalasekera, 1995). 



O software CFX compreende uma série de opções para a modelação de uma vasta gama 

de problemas como, escoamento laminares ou turbulentos, de fluidos compressíveis ou 

incompressíveis, no estado estacionário ou transiente e com ou sem mudança de fase. 

Assim sendo é necessário que o software recorra a modelos matemáticos para modelar 

os fenômenos físicos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo simular numericamente, com auxílio do 

software comercial CFX versão 14 de dinâmica de fluidos computacional, dentro da 

região de regime turbulento usando o modelo de turbulência k-ε considerando um fluxo 

de calor constante na parede da tubulação de um fluido não newtoniano de Herschel-

Bulkey, no interior de um modelo de tubulação de secção transversal cilíndrica. 

Com este trabalho, pretende‐se contribuir para a consolidação, e eventual melhoria, do 

conhecimento dos fenômenos que envolvem escoamentos em tubulação cilíndrica com a 

suposição de um fluido não newtoniano, na presença da transferência de calor e 

turbulência. 

A menor complexidade do modelo desenvolvido possibilita desenvolver outros modelos 

baseados em CFD (Computational Fluid Dynamics) que requeiram uma grande 

complexidade e sofisticação de informações  da geometria e formulação do problema. 

 

2 MODELO FÍSICO E MATEMÁTICO 

 

2.1 Descrição do modelo físico 

 

O problema aqui considerado é o escoamento de um fluido não newtoniano de 

Herschel-Bulkey, dentro da região de regime turbulento usando o modelo de turbulência 

k-ε considerando um fluxo de calor constante na parede da tubulação, através de uma 

tubulação de secção transversal cilíndrica. O primeiro passo foi criar a geometria do 

problema estudado, que neste caso, será simplesmente um cilindro (Figura 1), que 

representa o fluido no interior do tubo. Considerou-se o domínio  constituído por  uma 

tubulação  de diâmetro 5 cm. O comprimento da tubulação é de 50 cm.  A parede do 

cilindro transfere calor para a água escoando em seu interior. São conhecidas a 

temperatura e a vazão mássica do fluido não newtoniano de Herschel-Bulkley na 

entrada do tubo. O modelo de turbulência k-ε é considerado. A taxa de transferência de 

calor é considerada na parede do tubo (fluxo de calor constante na parede da tubulação) 

e a pressão estática na saída também é conhecida. 

Através do módulo Ansys Design Modeler , é construído a geometria do problema 

físico a ser estudado. O Design Modeler é um sistema CAD semelhante ao Auto CAD 

da Microsoft onde pode-se criar geometrias desde simples tubulações até aviões e 

submarinos detalhadamente. A geometria elaborada no Ansys Design Modeler do 

modelo de tubulação cilíndrica é mostrada na Figura 1. 

 



 
Figura 1. Modelo de tubo circular utilizado. 
Fonte: Autor. 

 

2.2 Descrição do modelo matemático 

 

O modelo matemático que governa o comportamento fluidodinâmico do escoamento de 

um fluido não newtoniano de Herschel-Bulkley no interior de uma tubulação cilíndrica 

em estudo está constituído pela equação de continuidade, pela equação da quantidade de 

movimento, aplicadas a um escoamento laminar, não isotérmico, tridimensional, 

incompressível, de um fluido viscoso, no caso um fluido não newtoniano de Herschel-

Bulkley, com propriedades físicas constantes (BIRD, STEWART E LIGHTFOOT, 

2004).  

O sistema de equações solucionadas pela dinâmica de fluidos computacional são as 

equações de Navier-Stokes em sua forma conservativa e turbulenta, em estado 

estacionário (VERSTEEG E MALALASEKERA, 1995). 

Para a formulação matemática do problema, as equações governantes correspondentes 

foram descritas em coordenadas cartesianas tridimensionais e consideraram-se as 

seguintes hipóteses: fluido não newtoniano de Herschel-Bulkley, escoamento 

turbulento, incompressível e em regime permanente com propriedades constantes. 

Adicionalmente, utilizou-se a hipótese de Boussinesq para descrever o termo de 

empuxo. 

As equações da continuidade, quantidade de movimento e energia relacionadas ao 

escoamento estudado, são descritas, respectivamente, pelas Eq. (1) a Eq. (7).  

 

Conservação da massa: a equação da conservação da massa assenta no princípio da 

continuidade e pode ser escrita da seguinte forma (BIRD, STEWART E LIGHTFOOT, 

2004): 

 

0div u                                                                                                             

(1) 

                           

 

 



 

Conservação da quantidade de movimento: as equações de conservação da 

quantidade de movimento, também conhecidas como equações de Navier-Stokes, 

seguem o princípio da segunda Lei de Newton: A variação de momentum em todas as 

direções é igual à soma das forças que atuam nessas mesmas direções (BIRD, 

STEWART E LIGHTFOOT, 2004). 

 

0divdiv uugT  

                                                                                                                                             

(2) 

Erro! Indicador não definido. 

em que u representa o vetor velocidade, T representa o tensor das tensões, g representa 

o vetor aceleração da gravidade. Para a resolução deste sistema, é necessária informação 

adicional que é introduzida no sistema incluindo o modelo constitutivo que descreve o 

comportamento do fluido não newtoniano. Para fluido não newtoniano, a tensão de 

cisalhamento não é diretamente proporcional à taxa de deformação. Não se pode falar 

em termos de viscosidade, porque esta propriedade passaria a variar com a taxa de 

deformação.  

 

Os fluidos não-newtonianos classificados de acordo com a suas propriedades físicas 

independentes do tempo de cisalhamento e que necessitam de uma tensão inicial   To  

para escoar e que mostram  uma relação não- linear entre tensão de cisalhamento e taxa 

de deformação, após vencerem a tensão de cisalhamento inicial To apresentam o 

comportamento do tipo lei da potência e são conhecidos como Fluidos Herschel-

Bulkley e apresentam a  equação constitutiva (BIRD, STEWART E LIGHTFOOT, 

2004): 

 

nko TT  

                                                                                                                                             

(3) 

 

onde:  To é a tensão de cisalhamento inicial (yield power law), é a taxa de 

deformação, k é o coeficiente de consistência do fluido (Pa.s
n
)  e n o índice de 

comportamento do fluido. Os fluidos não-newtonianos, em geral, apresentam uma 

viscosidade muito mais elevada que a da água pelo que o escoamento destes fluidos não 

se desenvolve usualmente em regime turbulento. São exemplos: cimento, lama de 

perfuração, lamas em geral, lodo, suspensões granulares, espumas aquosas, tintas, polpa 

de celulose, alimentos. A Figura 2 apresenta o modelo não newtoniano de Herschel-

Bulkley utilizado para este estudo. 

 



 
Figura 2. Modelo de fluido de Herschel-Bulkley utilizado. 

Fonte: BIRD, STEWART E LIGHTFOOT (2004). 

 

Conservação da energia: a equação da energia rege-se pela primeira Lei da 

Termodinâmica e assenta no princípio termodinâmico de conservação da energia, que 

diz que a variação da energia de uma partícula de fluido é igual à soma do calor ganho 

por essa partícula com o trabalho realizado. A equação da energia pode ser escrita da 

seguinte forma (BIRD, STEWART E LIGHTFOOT, 2004): 

  

TraddivkTgraddivpc gu
 

                                                                                   Erro! Indicador não definido.                                                     
(4) 

 

onde T é a temperature e k a condutividade térmica do fluido de trabalho, ρ a massa 

específica do fluido de trabalho e cp. o calor específico a pressão constant do fluido de 

trabalho. 

 

O modelo Standard k−ɛ  tornou-se popular na solução de problemas de engenharia 

envolvendo escoamentos de fluidos com transferência de calor conjugada, por ser 

robusto, computacionalmente econômico e com precisão de resultados razoável em 

grande variedade de casos práticos. O modelo Standard k−ɛ  é um modelo de duas 

equações semi-empírico, onde são introduzidas duas novas variáveis para a modelação 

do escoamento, sendo elas, a energia cinética gerada pela turbulência (k) e a sua taxa de 

dissipação (ɛ ). Este modelo apenas é válido para escoamentos turbulentos 

completamente desenvolvidos e a influência da viscosidade molecular é desprezada. 

 

A equação de transporte utilizadas para modelar k é: 
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(5) 

 



 

 

A equação de transporte utilizadas para modelar ɛ  é: 
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(6) 

 

Nestas equações, Gk representa a geração de energia cinética turbulenta devida aos 

gradientes da velocidade média. Por outro lado  GM  diz respeito à energia cinética 

turbulenta gerada devido a efeitos de flutuabilidade. YM representa a contribuição da 

dilatação flutuante em turbulência compressível.   

G1ε , G2ε e G3ε são constantes que foram determinadas experimentalmente para ar e água 

em várias configurações de fluxo (Tabela 1), enquanto σk e σε são números de Prandtl  

turbulentos para k e ɛ  respectivamente e assumem os valores apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1.  Coeficientes do modelo Standard k−ɛ .   
 

 
 

Fonte: BIRD, STEWART E LIGHTFOOT (2004). 

 

Relativamente à viscosidade turbulenta  pode ser determinada pela equação (7):   

 

2k
uCt                                                                                                                      

(7) 

 

As propriedades do fluido newtoniano de Herschel-Bulkley são apresentadas na Tabela 

2. A temperatura de entrada do fluido é 25°C. 

 
Tabela 2.  Características do fluido não newtoniano de Herschel-Bulkley utilizado.   
 

 

Variável Valor 

Densidade [kg/m
3
] 1000 

Capacidade térmica específica [J/(kg.K)] 1,1 

Pressão de referência [atm] 1 

Temperatura de referência [
o
C] 25 

Viscosidade dinâmica [kg/(m.s)] 21 

Condutividade térmica [W/(m.K)] 1 

Constante de tempo [s] 1 

Índice da lei da potência [adimensional] 1,5 

Viscosidade consistente [kg/(m.s)] 10 



Fonte: Autor 
 

 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 Ferramenta computacional utilizada e computador 

 

As simulações foram realizadas no Laboratório de Simulação Computacional do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté (UNITAU) que tem 

disponibilizado licenças oficiais de softwares comerciais como: Fluent®, CFX®, entre 

outros.  

O software comercial CFX, em sua versão 14, é um programa para a predição de 

escoamento laminar e turbulento, e transferência de calor, massa e reações químicas, 

junto com modelos adicionais tais como escoamento multifásico, combustão e 

transporte de partículas. É baseado no método dos volumes finitos idealizado por 

Patankar (1980). 

O programa CFX consiste de um número de módulos: geometria (Ansys Design 

Modeler), geração da malha (Ansys Meshing), setup do modelo (Ansys CFX-Pré), 

solução (Ansys CFX Solver) e Pós-Processamento ou gráfico (Ansys CFX-Pós) 
(ANSYS CFX, 2010). 

O computador utilizado nas simulações foi do tipo Pentium IV – Intel com 3,2 GHz de 

processamento e 1.500 Mb de memória RAM. 

 

3.2 Malha utilizada 

 

Depois de definida a geometria, está-se em condições para definir a malha do domínio. 

Sabendo que se trata do escoamento de um fluido é importante que o alinhamento da 

malha siga a direção do escoamento, o que é conseguido mais efetivamente com 

prismas ou hexaedros. Tendo em conta as considerações anteriores, partiu-se então para 

a produção da malha com recurso ao Meshing do pacote ANSYS WorkBench. 

Inicialmente foi criada uma malha com base nas definições apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3.  Características da malha default (automática) gerada pelo Ansys Meshing.   
 

Variável Condição 

Physics preference CFD 

Mesh Method Patch Conforming/Sweeping 

Mesh settings  Default 
Fonte: Autor. 

 

A malha obtida com as definições referidas na Tabela 3 é mostrada nas Figuras 3 e 4. 

Observa-se que o software, definiu hexaedros para a geometria das células e distribuiu-

as já na direção do escoamento. Esta primeira malha gerada apresenta um Skewness 

médio   de 0,25, o que é bastante bom segundo os critérios de qualidade da malha em 

relação ao Skewness. 

 



 
Figura 3. Representação  da  malha  default (automática) da tubulação cilíndrica usando o Ansys 

Meshing. 
Fonte: Autor. 

 

Um detalhe da secção transversal circular da malha elaborada no Ansys Meshing  na 

condição default (automática) da geometria da tubulação cilíndrica é mostrada na Figura 

3. O problema mais evidente desta malha é o seu não  refinamento junto à parede 

(Figura 3).  

 

 
Figura 4. Representação  da  secção transversal circular da malha  default (automática) da tubulação 

cilíndrica usando o Ansys Meshing. 



Fonte: Autor. 

 

 O número de elementos tetraédricos, prismáticos e piramidais da malha utilizada em 

todas as simulações são apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4.  Número de elementos da malha default (automática) gerada pelo Ansys Meshing.   
 

Variável Valor 

Número total de Elementos 72.708 

Número total de Tetraedros 59.539 

Número total de Prismas 12.543 

Número total de Pirâmides 626 

Número total de Faces 6.821 
Fonte: Autor. 

 

3.3 Condições de fronteira 

 

O software ANSYS CFX® versão 14 permite selecionar diversos tipos de condições de 

contorno como pressão, velocidade, vazão mássica, simetria, entre outras. Para as 

simulações realizadas neste trabalho as principais condições de contorno utilizadas 

foram: condição de fronteira para escoamento na entrada, condição de fronteira para 

escoamento na saída e condição de fronteira de escorregamento nulo na parede.  

 

3.3.1 Condições de fronteira  hidráulicas aplicadas às simulações 

 

As malhas, como apresentadas nas Figuras 2 e 3, estão prontas para definir as condições 

de fronteira. Nesta etapa define-se as condições de fronteira bem como as variáveis que 

deseja-se serem calculadas.  

Para o estudo do escoamento não newtoniano de Herschel-Bulkley através de uma 

tubulação cilíndrica, foram fixadas as seguintes condições de contorno hidráulicas:  

a) Entrada de fluido: Velocidade Normal, especificada a velocidade de entrada  do  

escoamento não newtoniano de Herschel-Bulkley (velocidades obtidas para o regime 

turbulento, conforme Tabela 5). Para ReD = 3158 (turbulento), tem-se que u = 100 m/s. 

b) Saída: Pressão Estática, definida o valor da pressão de saída do fluido, devido as 

condições estudadas. 

c) Paredes do tubo: Não Deslizamento, esta opção é relativa a condição em que se 

considera a velocidade nas paredes iguais a zero (VTUBO = 0 rad / s (sem 

escorregamento ou deslizamento da parede); 

 
Tabela 5.  Condições de fronteira hidráulicas utilizadas.   
 

Paredes do tubo: Não deslizamento sobre as paredes (No Slip Wall)  

Entrada da tubulação: Escoamento Subsônico a velocidade normal = 100 [m s^-1]  

Saída da tubulação: Pressão estática relativa = 0 [Pa]  
 

 

Fonte: Autor. 

 

3.3.2 Condições de fronteira térmicas aplicadas às simulações 

 

Para o estudo do escoamento de um fluido não newtoniano de Herschel-Bulkley através 

de uma tubulação cilíndrica, foram fixadas as seguintes condições de fronteira térmicas 

(Tabela 5): 



a) Entrada de fluido: a temperatura de entrada do fluido não newtoniano de Herschel-

Bulkley é 25°C. 

b) Saída: Temperatura livre, devida as condições de transferência de calor estudadas. 

c) Paredes do tubo: QTUBO = 1.000 W / m
3
 (com transferência de calor fluxo de calor na 

parede constante e dado). 

 
Tabela 5.  Condições de fronteira térmicas utilizadas.   
 

Paredes do tubo: fluxo de calor constante na parede igual a 1.000 W / m
3
 

Entrada da tubulação: a temperatura de entrada do fluido não newtoniano de 

Herschel-Bulkley é 25°C. 

Saída da tubulação: temperatura livre devido ao fluxo de calor dado 
 

 

Fonte: Autor. 

 

3.5 Condições aplicadas às simulações 

 

Na definição do modelo se considera o fluxo de água  como fluido. Em relação às 

simulações, a caracterização do modelo se definiu na etapa de Pré-Processamento do 

software.  

Considerou-se a opção de regime estacionário, devido ao fluido não variar suas 

propriedades com o tempo. No domínio estudado, especificou-se uma pressão de 

referência de uma atmosfera  (1 atm), o domínio considerado estacionário e para o fluxo 

laminar.  

O algoritmo de acoplamento, entre a pressão e velocidade, adotado para as simulações 

deste trabalho foi o SIMPLE (Semi‐Implicit Method for Pressure‐Linked Equations). O 

algoritmo SIMPLE é essencialmente um procedimento iterativo para prever e corrigir o 

cálculo do campo de pressão, cumprindo a conservação da massa (VERSTEEG E 

MALALASEKERA, 1995). As equações para as variáveis da solução são resolvidas 

sequencialmente e a solução é obtida iterativamente de forma a obter a convergência da 

solução. 

O CFX resolve o processo iterativo da solução até que atinja determinados critérios de 

parada especificados. Esses critérios de parada são especificados para as equações da 

continuidade e energia e para as velocidades em x, y, z. Relativamente ao critério de 

parada das simulações, foi estabelecido para todas as variáveis um resíduo de 10
-4

. 

As condições impostas ao domínio do fluido requeridas para se definir a simulação são 

apresentadas na Tabela 7. 
 

É necessário verificar se o escoamento é laminar ou turbulento. Foi então calculado o 

número de Reynolds (equação 3). 

          

Du
Re                                                 

(3) 

 

Sendo V = 100 m/s, obtem-se Re = 3158, trata-se de um escoamento claramente 

turbulento uma vez que em tubos a transição de escoamento laminar para turbulento dá-

se para números de Re compreendidos entre 2300 e 3000. Com relação à caracterização 

do escoamento tal como o número de Reynolds, empregou-se, então Re = 3158 em 

todas as situações do tubo circular.       
 

 



Tabela 7.  Condições utilizadas para as simulações.   
 

Parâmetro Valor 

Tipo de simulação Estacionário 

Esquema advectivo High resolution (default) 

Pressão de Referência 1 atm 

Pressão de saída da tubulação 0 atm 

Temperatura de referência na entrada 25
o
C 

Critério de convergência RMS (raiz do desvio quadrático médio) 

Resíduo esperado (RMS) 1x10
-4

 

Máximo número de iterações 200 

Solução inicial Automático 

Timescale control Autotimescale 
 
Fonte: Autor. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com a convergência alcançada, os resultados da simulação são apresentados sob a 

forma de diagrama de velocidades e temperaturas para a tubulação cilíndrica obtidos 

pelo software de computação numérica. 

 

 
Figura 5.  Gráfico do resíduo RMS em função do número de iterações para as componentes de 

velocidade e pressão para a simulação 

 



 
Figura 6.  Gráfico do resíduo RMS em função do número de iterações para a entalpia para a simulação 

 

 
Figura 7.  Gráfico do resíduo RMS em função do número de iterações para as componentes de 

velocidade e pressão para a simulação 

 

A velocidade de entrada V = 100m/s e pressão manométrica nula na saída foram as 

condições de contorno utilizadas. O fluido utilizado foi água e o número de Reynolds 

baseado no diâmetro da tubulação do modelo é Re = 3158 (regime turbulento). 

Os contornos (Contours) são um tipo de saída (output) que o CFX disponibiliza, a sua 

visualização permite rapidamente perceber se o fenômeno físico segue tendências 

realistas (Figura 8). 

Na Figura 8, pode-se observar a distribuição do gradiente de velocidade na secção 

longitudinal do domínio estudado.  



A distribuição dos gradientes  de velocidade da Figura 8, apresenta-se de acordo com o 

esperado, ou seja a velocidade tende para o seu máximo à medida que a distância às 

paredes aumenta e tende para zero quando diminui.  

Os contornos (Contours) de velocidade permitem antever que essa distribuição de 

velocidades não é parabólica, típica do escoamento turbulento, como se vai confirmar 

mais adiante. Verifica-se também da Figura 8 que o gradiente de velocidades varia e nas 

seguintes torna-se constante. 

  

 
 

 Figura 8. Contornos (Contours) de velocidade na secção longitudinal do tubo. 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 9, pode-se observar a distribuição do gradiente de velocidade na secção 

transversal do domínio estudado. São apresentados os seguintes cortes da secção: na 

entrada da tubulação (Figura 9a), na região central da tubulação (Figura 9b) e na saída 

da tubulação (Figura 9c). 

A distribuição dos gradientes  de velocidade da Figura 9, apresentam-se de acordo com 

o esperado, ou seja a velocidade tende para o seu máximo à medida que a distância às 

paredes aumenta e tende para zero quando diminui.  

Os contornos (Contours) de velocidade permitem antever que essa distribuição de 

velocidades não é parabólica como se vai confirmar mais adiante. Verifica-se também 

que o gradiente de velocidades varia e a seguir torna-se constante. 

Desta forma o domínio de estudo terá o escoamento completamente desenvolvido na 

região de saída da tubulação. 

 



 
Figura 9a. Contornos (Contours) de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

(b) região central (c) saída da tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 9b. Contornos (Contours4) de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

(b) região central (c) saída da tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 9c. Contornos (Contours) de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

(b) região central (c) saída da tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

Assim como os contornos (Contours), os perfis de velocidade são também muito úteis 

para verificar se o escoamento segue uma tendência realista. Os perfis de velocidade 

não dão uma visualização tão abrangente como os contornos, mas dão informação mais 

detalhada. 



Na Figura 10 está representada os perfis de velocidade na secção transversal do domínio 

estudado. São apresentados os seguintes cortes da secção: na entrada da tubulação 

cilíndrica  (Figura 10a) e na saída da tubulação cilíndrica (Figura 10b).  

Todos os perfis descrevem um curva com perfil turbulento, com velocidade a variar 

acentuadamente junto à parede do tubo e tender para um valor constante na zona central 

do tubo. 

 
Figura 10a. Perfis de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação, (b) saída da 

tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 10b. Perfis de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação, (b) saída da 

tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 11, pode-se observar a distribuição do gradiente de temperatura na secção 

transversal do domínio estudado. São apresentados os seguintes cortes da secção:  na 

entrada da tubulação (Figura 11a), metade da tubulação (Figura 11b) e saída da 

tubulação central (Figura 11c). 

A distribuição dos gradientes de temperatura das Figuras 11a, 11b e 11c, apresentam-se 

de acordo com o esperado, ou seja, observa-se o aquecimento gradual do fluido ao 

longo do comprimento da tubulação cilíndrica, vê-se também que a temperatura 

aumenta com a distância em relação à parede do tubo, pois está-se em conta a parte do 

domínio onde há transferência de calor. 

 

 



Figura 11a. Contornos (Contours) de temperatura na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

(b) região central (c) saída da tubulação. 
Fonte: Autor. 
 

 
Figura 11b. Contornos (Contours) de temperatura na secção transversal do tubo: (a) entrada da 

tubulação. (b) região central (c) saída da tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 11c. Contornos (Contours) de temperatura na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

(b) região central (c) saída da tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

Assim como os contornos (Contours), os perfis de temperatura são também muito úteis 

para verificar se o escoamento segue uma tendência realista. Na Figura 12 está 

representado os perfis de temperatura na secção transversal do domínio estudado. São 

apresentados os seguintes cortes da secção: na entrada da tubulação cilíndrica (Figura 

12a) e saída da tubulação cilíndrica (Figura 12b). Na extremidade esquerda das curvas 

pode-se ver a temperatura máxima do fluido nos caso de resfriamento. Na extremidade 

do lado direito observa-se a temperatura que foi definida para a parede. Os perfis 

obtidos estão de acordo com o esperado, tendo uma variação crescente em relação à 

parede no caso de resfriamento do fluido de trabalho. As curvas tenderiam a estabilizar, 

quando a temperatura do fluido iguala-se a da parede, num tubo suficiente longo para 

tal. 

 

 
Figura 12a. Perfil de temperatura na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação, (b) saída da 

tubulação. 
Fonte: Autor. 



 

 
Figura 12b. Perfil de temperatura na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação, (b) saída da 

tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 13. Contornos (Contours) de velocidade na secção longitudinal do tubo. 
Fonte: Autor. 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Assim, foi possível, através do software comercial ANSYS CFX 14, realizar-se uma 

simulação computacional com o objeto de avaliar qualitativamente a influência 

hidráulica (velocidade) e térmica (temperatura) de um escoamento de um fluido não 

newtoniano de Herschel-Bulkley dentro de uma tubulação cilíndrica utilizando as 

técnicas de dinâmica de fluidos computacional (CFD), para um regime turbulento, 

modelo k-ε. O estudo mostrou que a simulação do escoamento não newtoniano, com a 

presença da transferência de calor e turbulência são importantes fatores a serem 

considerados na elaboração de projetos mais complexos envolvendo tubulação 

cilíndrica, mais realísticas, característicos dos modelos com turbulência utilizados, 

envolvendo fluidos não newtonianos e transferência de calor.  



Os resultados apresentados se basearam em algumas simplificações como o de 

considerar o escoamento com a transferência de calor dada por um fluxo de calor 

constante na parede da tubulação. Fazer uma análise numérica e considerar o 

escoamento com transferência de calor  dado através de uma parede com temperatura 

constante e diferente do fluido de trabalho pode tornar as aplicações mais realísticas e 

são informações a serem buscadas em trabalhos futuros. 
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