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Resumo 

Este artigo apresenta o estudo do comportamento hidráulico do escoamento de fluido de 

fase única (água) dentro de um modelo de geometria de tubulação cilíndrica, através de 

simulação numérica com o uso do software comercial ANSYS CFX versão 14 que 

utiliza o método de volumes finitos. O modelo de tubulação cilíndrica simulado tem 

diâmetro de        5 cm e comprimento de 50 cm para o regime de fluxo laminar para o 

caso de Reynolds igual a 560, na condição de escoamento isotérmico e estado 

estacionário. Como resultados são apresentados diagramas de velocidade na região do 

escoamento do tubo cilíndrico. O estudo mostrou que a simulação fluidodinâmica é uma 

importante ferramenta a ser utilizada na elaboração de projetos mais complexos 

envolvendo tubulação cilíndrica industrial. 
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STUDY OF LAMINAR FLOW OF A FLUID NEWTONIAN WITHIN A TUBE 

OF CIRCULAR CROSS SECTION 

 

Abstract 
This article presents a study of the hydraulic behavior of the fluid flow in single phase (water) 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 in the laminar 

flow regime for the Reynolds case 560,, the isothermal condition and steady state. The results are shown 

diagrams output speed in the region of the outlet of the tube. The study showed that the fluid dynamics 

simulation is an important tool to be used in the preparation of more complex projects involving 

industrial cylindrical pipe. 

 
Keywords: Isothermal tube,  Newtonian flow, Numerical simulation, Laminar Flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  



 

A análise do escoamento de fluidos newtonianos em regime laminar é atualmente um 

problema resolvido, já que existem métodos numéricos extremamente confiáveis e 

eficientes para a correta previsão dos escoamentos nestas condições. 

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

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

A obtenção de soluções analíticas por via teórica, embora seja muito atraente, restringe-

se normalmente, a escoamentos em geometrias simples. 

O estudo experimental do escoamento de fluidos newtonianos é frequente. O estudo 

experimental de determinados escoamentos de referência também se revela de especial 

importância, especialmente na aferição de simulação numérica em escoamentos 

complexos. 

Qualquer trabalho com relevância industrial inicia-se normalmente com um estudo 

numérico prévio do comportamento  para simulação  newtoniana em regime laminar 

para se validar a simulação em condições complexas de escoamento newtoniano. 

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

software comercial CFX versão 14 de dinâmica de fluidos computacional, o escoamento 

laminar e isotérmico de um fluido newtoniano, no caso água, 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 newtoniano. 

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, 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 não 

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

vazão mássica da água na entrada do tubo. A taxa de transferência de calor não é 

considerada na parede do tubo 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. 

 

2.2 Descrição do modelo matemático 

 

O modelo matemático que governa o comportamento fluidodinâmico do escoamento de 

água 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, isotérmico, tridimensional, incompressível, de um fluido viscoso, no caso água, 

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 laminar, 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 newtoniano, escoamento laminar, 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 e da quantidade de movimento relacionadas ao 

escoamento estudado, são descritas, respectivamente, pelas Eq. (1) e Eq. (2).  

 

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): 
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onde  ρ é a massa específica do fluido de trabalho, u a componente do vetor velocidade 

na direção do eixo x, v a componente do vetor velocidade na direção do eixo y e w a 

componente do velor velocidade na direção do eixo z. 

                                            

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): 
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(2) 

 

onde  ρ é a massa específica do fluido de trabalho, u a componente do vetor velocidade 

na direção do eixo x, v a componente do vetor velocidade na direção do eixo y e w a 

componente do velor velocidade na direção do eixo z, μ a viscosidade dinâmica, gx, gy e 



gz as componentes do vetor aceleração da gravidade nas direções, respectivamente, x, y 

e z e P a pressão. 

O fluido newtoniano água pode ser considerado incompressível (vide Tabela 1). A 

temperatura de entrada do fluido água é 25°C. 

 

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

 
Tabela 1.  Características do fluido água utilizado.   

 

Variável Valor 

Densidade [kg/m
3
] 997 

Capacidade térmica específica [J/(kg.K)] 4181,7  

Pressão de referência [atm] 1 

Temperatura de referência [
o
C] 25 

Viscosidade dinâmica [kg/(m.s)] 8,899 x 10
-4

 

Condutividade térmica [W/(m.K)] 0,6069 
 

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 2. 

 
Tabela 2.  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 2 é mostrada nas Figuras 2 e 3. 

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 0,43, o que é bastante bom segundo os critérios de qualidade da malha em 

relação ao Skewness. 

 

 
Figura 2. 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 3. Representação  da  secção transversal circular da malha  default (automática) da tubulação 

cilíndrica usando o Ansys Meshing. 
Fonte: Autor. 

 

 O número de elementos tetraédricos, prismáticos, hexaédricos e piramidais da malha 

utilizada na simulação é apresentada na Tabela 3. 

 
Tabela 3.  Número de elementos da malha default (automática) gerada pelo Ansys Meshing.   
 

Variável Valor 

Número total de Elementos 4.447 

Número total de Tetraedros 369 

Número total de Prismas 377 

Número total de Hexaedros 2.940 

Número total de Pirâmides 771 

Número total de Faces 1.216 
Fonte: Autor. 

 

3.4 Condições de Contorno aplicadas às Simulações 

 

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

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

deseja-se serem calculadas. A temperatura de entrada do fluido água é 25°C.  

Para o estudo do escoamento de água através de uma tubulação cilíndrica, foram fixadas 

as seguintes condições de contorno aerodinâmicas:  

 

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

escoamento de água (velocidades obtidas para o regime laminar, conforme Tabela 3). 



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. 

 
Tabela 3.  Condições de fronteira utilizadas.   
 

Paredes do tubo: Não deslizamento sobre as paredes (no slip wall)  

Entrada da tubulação: Escoamento Subsônico a velocidade normal = 0,01 [m s^-1]  

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

 

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 4 
 

Tabela 4.  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. 



 

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

número de Reynolds (equação 3). 

          

Du
Re                                                 

(3) 

 

Sendo V = 0,01 m/s, obtem-se Re = 560, trata-se de um escoamento claramente laminar 

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 = 560 em todas as 

situações do tubo circular.       

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

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

forma de diagrama de velocidades e pressões para a tubulação cilíndrica obtidos pelo 

software de computação numérica. 

A velocidade de entrada V = 0,01m/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 = 560 (regime laminar). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Figura 4.  Gráfico do resíduo RMS em função do número de iterações para as componentes de 

velocidade e pressão para a simulação 

 

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 5). 

Na Figura 5, pode-se observar a distribuição do gradiente de velocidade na secção 

longitudinal do domínio estudado.  

A distribuição dos gradientes  de velocidade da Figura 5, 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 é parabólica como se vai confirmar mais adiante. Verifica-se também da 

Figura 5 que o gradiente de velocidades varia e nas seguintes torna-se constante. 

  



 
Figura 5. Contornos (Contours) de velocidade na secção longitudinal do tubo. 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 6, 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 central, na região central da tubulação e na saída da tubulação. 

A distribuição dos gradientes  de velocidade da Figura 6, 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 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 6a. Contornos (Contours) de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

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

 

 



                 
Figura 6b. Contornos (Contours) de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação. 

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

 

 



                                                         
Figura 6c. 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 7 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 7a) e na saída da tubulação cilíndrica (Figura 7b). Todos os perfis 

descrevem um curva com perfil laminar, com velocidade zero na parede da tubulação, 

variando  de forma parabólica, acentuadamente junto à parede do tubo  e tender para o 

seu máximo  zona central do tubo, à medida que a distância às paredes aumenta. 

 

  

 

 

 

 

 



 
Figura 7a. Perfis de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação , (b) saída da 

tubulação. 
Fonte: Autor. 

 

 

 



 
Figura 7b. Perfis de velocidade na secção transversal do tubo: (a) entrada da tubulação (b) região central 

da tubulação, (caso 3) saída da tubulação. 
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 das 

velocidades dos fluidos de um escoamento de água dentro de uma tubulação cilíndrica 

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

laminar. O estudo mostrou que a simulação fluidodinâmica é uma importante 

ferramenta a ser utilizada na elaboração de projetos mais complexos envolvendo 

tubulação cilíndrica.  

Os resultados apresentados se basearam em algumas simplificações como o de 

considerar o escoamento como laminar. Fazer uma análise numérica e considerar o 

escoamento como turbulento pode melhorar a precisão dos resultados e são informações 

a serem buscadas em trabalhos futuros. 
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