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SIMULAÇÃO DE UM ESCOAMENTO LAMINAR EM UM TUBO 

COM REDUÇÃO COM O USO DA DINÂMICA DE FLUIDOS 

COMPUTACIONAL 

 

 

Resumo 

Neste trabalho realizou uma análise hidrodinâmica de uma tubulação de secção 

transversal cilíndrica com um tubo redutor,  por meio da dinâmica de fluidos 

computacional (CFD) com uso do software comercial de simulação ANSYS CFX 

versão 14, de forma a introduzir a temática de redutores de tubulações e respectivas 

metodologias de cálculo em regime de escoamento laminar com parede isotérmica de 

25ºC. A análise CFD torna-se interessante por permitir visualizar  o escoamento laminar 

do fluido. As equações de conservação da massa, quantidade de movimento são 

resolvidas para número de Reynolds igual a 892 em um tubulação de 2” e 4” com 

velocidade média de 0,1 m/s. A metodologia numérica demonstrou ser muito útil na 

previsão rápida e genérica do comportamento hidrodinâmico de uma tubulação 

complexa como a apresentada, do tubo redutor. Os resultados obtidos permitiram uma 

boa compreensão dos fenômenos envolvidos permitindo o emprego da dinâmica de 

fluidos computacional em condições reais. 

 

Palavras-chave: CFD;  Reynolds, Tubo redutor, hidrodinâmica. 

 

FLOW SIMULATION OF A LAMINAR IN A TUBE WITH REDUCING THE 

USE OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 

 

Abstract 

In this work a hydrodynamic analysis of a pipe of cylindrical cross section with a tube reducer, by means 

of computational fluid dynamics (CFD) using the commercial software ANSYS CFX simulation version 

14, so as to introduce the issue of reducing pipe and their calculation methodologies under laminar flow 

with wall 25 ° C isotherm. The CFD analysis becomes interesting allow for viewing the laminar fluid 

flow. The equations of conservation of mass, momentum are solved for Reynolds number equal to 892 on 

a pipe 2" and 4" with an average speed of 0.1 m / s. The numerical methodology proved to be very helpful 

in quickly and generic prediction of the hydrodynamic behavior of a complex piping as presented, 

reducer pipe. The results obtained allowed a good understanding of the phenomena involved allowing the 

use of computational fluid dynamics in real conditions. 

 

Keywords: CFD; Reynolds, pipe reducer, hydrodynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

A importância dos pacotes envolvendo a metodologia da dinâmica de fluidos 

computacional tem 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. 

O estudo através de ensaios em laboratório, embora útil, permite apenas o conhecimento 

parcial dos fenômenos, limitando sua análise e domínio. 

A utilização da modelagem numérica com fluidodinâmica computacional 

complementada e validada pela comparação com ensaios experimentais, garante um 

minucioso e detalhado entendimento do escoamento, uma vez que permite a 

visualização e cálculo dos fenômenos e grandezas físicas ponto a ponto ao longo da 

tubulação, possibilitando facilmente as modificações de variáveis de entrada 

(VERSTEEG E MALALASEKERA, 1995). 

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. Atualmente 

os pacotes CFD mais desenvolvidos são os comerciais, como CFX, FLUENT e 

PHOENIC. 

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. A 

modelagem de escoamentos permanente em tubulações é de grande interesse prático 

uma vez que o conhecimento e domínio sobre eles permitem a monitoração e 

otimização da tubulação. 

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, 

através do modelo é possível simular fenômenos de diversas aplicações, como as 

descritas seguidamente (VERSTEEG E MALALSEKERA, 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. 



Busca-se representar a evolução do comportamento em função da velocidade, pressão, 

linhas de corrente para os números de Reynolds baixo, em um duto cilíndrico com 

redução concêntrica. 

 

2 MODELO FÍSICO E MATEMÁTICO 

 

2.1 Descrição do modelo físico do problema 

 

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 menor seguido de 

redução concêntrica e por fim o tubo de maior diâmetro, esta geometria representa o 

fluido no interior do tubo. Este modelo apresenta dimensões de 2” (50,8 mm) de 

diâmetro do tubo menor e  4” (101,6 mm) para o maior. A Figura 1 apresenta a 

tubulação hipotética utilizada, mostra as dimensões utilizadas do modelo de escoamento 

do fluido. Considerou-se o domínio constituído por três  tubulações, uma tubulação a 

montante, a tubulação central e uma tubulação a jusante.  Considerou-se uma tubulação 

a montante da tubulação estudada para que à entrada seja especificada velocidade 

constante, permitindo-se deste modo que o escoamento seja plenamente desenvolvido 

na região estudada. O comprimento de todo o modelo é de 525 mm. A tubulação a 

jusante da tubulação estudada para que ao se especificar uma condição de saída aberta 

para a atmosfera, tal condição não afete a tubulação central estudada.   

 

 

 

Figura 1. Tubulação hipotética com redutor utilizada. Fonte: Autor. 

 

2.2 Descrição do modelo matemático do problema 

 

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. As equações da 

continuidade, quantidade de movimento e da energia relacionadas ao escoamento 

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

 

Conservação da massa (permanente): a equação da conservação da massa assenta no 

princípio da continuidade e pode ser escrita da seguinte forma: 

                           
 (1) 

 

Conservação da quantidade de movimento (permanente): 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 (Ferziger e Peric, 2002). 

 

      (2) 

 

A parede do cilindro 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 é através de uma temperatura constante na parede do tubo e a 

pressão estática na saída também é conhecida. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

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 (Design Modeler), 

geração da malha (CFX-Mesh), setup do modelo (CFX-Pré), solução (Solver) e Pós-

Processamento ou gráfico (CX-Pós) (CFX-12, 2010). 

 

3.1 Parâmetro empregados na malha 

 

A Figura 2 mostra a malha composta por elementos tetraédricos, com camadas de 

células prismáticas próximas das paredes (inflated boundaries). Estas são importantes 

para que a resolução numérica seja mais precisa próximo às paredes, pois nessa região 

ocorrem os maiores gradientes de velocidades. Foram geradas malhas tetraédricas com 



utilização de prismas nas paredes do domínio onde o número de nós na camada limite é  

5 e a razão de crescimento é 1,3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Refinamento da Malha modelo utilizado. Fonte: Autor. 

 

A malha foi refinada até que os resultados não apresentassem variações significativas 

com o aumento do número de nós. Os demais resultados são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1.  Refinamento das malhas no domínio do misturador estático estudado.   
 

Número total de Elementos = 402.471 

Número total de Tetraedros = 332.229 

Número total de Prismas = 69328 

Número total de  Pirâmides = 914 

Número total de nós = 97.360 
 

                                       Fonte: Autor. 

 

A aproximação que recorre a funções de parede, Wall Function Approach, permite o 

uso de Standard Wall Functions, que permitem resultados razoáveis para a maioria dos 

casos com números de Reynolds elevados. As Non-Equilibrium Wall Functions 

estendem a aplicabilidade da Wall Function Approach para situações de fluxo instável e 

gradientes de pressão adversos. 



Apesar de mais exigente computacionalmente, o Near-Wall model Approach é 

recomendado pelo software, sempre que possível, pois os seus resultados são à partida 

mais precisos principalmente com números de Reynolds baixos. 

 

 

3.2 Parâmetros empregados nas simulações 

 

As simulações numéricas desenvolvidas neste trabalho para o escoamento em tubo 

foram realizadas com o software ANSYS CFX® versão 14. Tendo em vista a 

abordagem do problema ser de caráter acadêmico, o problema físico assume as 

seguintes hipóteses: 

 Fluido é:  newtoniano 

 Eescoamento é:incompressível  

 Escoamento é: 3-D (tri-dimensional); 

 Regime é: transiente; 

 Escoamento é: laminar 

 Escoamento é: sem transferência de calor (isotérmico) com temperatura 

dada na parede do tubo; 

 As propriedades do fluido são constantes em toda a extensão do domínio 

computacional; 

 A dissipação viscosa é desprezível. 

 Fluido de trabalho: água. 

 

Adotou-se as propriedades do fluido de trabalho avaliadas na temperatura de 25ºC, 

exposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Propriedades do fluido de trabalho 

Fluido de trabalho Valor 

Viscosidade cinematic 1,5545147 10
-5

 m
2
/s 

Massa específica 1000 kg / m
3
 

Condutibilidade Térmica 0,0261W /mK 

                        Fonte: Autor. 

 

 

De seguida é necessário verificar se o escoamento é laminar ou turbulento. Foi então 

calculado o número de Reynolds (equação 3). 

 

Du
Re                                           

(3)                                                                                             

 



Sendo Re = 892, 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 4000.  

O conjunto de equações que são resolvidas numericamente pelo código computacional 

do ANSYS CFX versão 14, para um escoamento laminar sem troca de calor são as 

equações de conservação do momento, conservação de massa ou da continuidade assim 

como a equação da conservação da energia. Todo o equacionamento apresentado neste 

tópico foi obtido dos manuais do ANSYS CFX. 

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. Para as simulações utilizou-se um computador com sistema operacional 

WINDOWS 7, com 1,70 GHz e   4 GB de memória RAM. O tempo de processamento 

para as simulações foi aproximadamente 1 hora. 

 

3.3 Condições de fronteira das Simulações 

 

As condições de fronteira utilizadas neste estudo seguem as condições (Figura 3): 

 

- Velocidades de entrada constantes e distintas; 

- Pressão média na saída do misturador igual à zero; 

- Parede: considerada condição  de não deslizamento (no slip wall); 

 - Água entra através de ambos os tubos a diferentes velocidades de entrada. No tubo de 

entrada tubo, a água entra a velocidade uniforme de 0.1 m/s com parede isotérmica a 

25ºC. 

 

 

 

Figura 3. Condições de fronteira do modelo. Fonte: Autor. 

3.4 Critério de Convergência 

 

Entrada 

Saída 



Realizou-se uma análise das curvas de convergência para o misturador estático 

simulado. Como se explicou anteriormente, utilizou-se do modelo para fluxos 

laminares, o qual se resolve unicamente e sem nenhuma variável adicional as equações 

de continuidade e de quantidade de movimento a partir de um processo iterativo, sendo 

sua convergência muito rápida.  

A Figura 4 mostra as curvas residuais para a quantidade de movimento em U, V e W 

nos casos simulados. Os gráficos mostram que a curva residual da quantidade de 

movimento se comportam de maneira estável e descendente até alcançar a 

convergência. 

 

 

 

Figura 4. Valor residual em função do número de iterações para a equação da quantidade de movimento 

e massa. Fonte: Autor. 

 

3.6 Condições aplicadas às simulações 

 

Na definição do modelo, 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 o 

modelo de fluxo laminar. As condições requeridas para se definir a simulação são 

apresentadas na Tabela 3.  

 

 

 

 

 

Tabela 3.  Condições utilizadas para a simulação. 
 

Parâmetro Valor 

Tipo de simulação Estacionário 

Esquema de advecção Specified Blend Factor  = 0,75 

Pressão de Referência 1 atm 

Pressão de saída 0 atm 

Temperatura 25
o
C 

Transferência de calor Isotérmico 

Critério de convergência RMS (raiz do desvio quadrático médio) 

Resíduo esperado 1x10
-3

 
 

Fonte: Autor. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

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

forma de planos de corte que demonstram diagrama de velocidades e pressões em todo 

o modelo, os resultados foram obtidos pelo software de computação numérica. 

A velocidade de entrada V = 0,1m/s e pressão manométrica nula na saída foram as 

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

baseado no comprimento L do modelo é Re = 892 (regime laminar). 

Através da Figura 5 pode-se observar a existência de regiões de maior e menor 

velocidade do fluido, correspondente as regiões de maior menor e maior área 

respectivamente. Comprova-se que a entrada com maior área de seção transversal do 

tubo ao passar pela redução apresenta maior velocidade na saída.  

Através da análise dos vetores velocidade pode-se verificar pontos de velocidade da 

entrada e saída. A Figura 6 mostra os vetores velocidade ao longo do plano longitudinal. 

 



 
Figura 5. Planos de cortes do Diagrama de velocidade do modelo. Fonte: Autor. 

 

 

 

 
Figura 6. Diagrama de velocidade em vetor. Fonte: Autor. 

 

Na Figura 7 está representando o perfil de velocidade em uma secção transversal do 

domínio estudado. O perfil traçado foi feito no fim da redução, no ponto de início da 

tubulação de menor diâmetro, neste ponto pode-se observar a velocidade de pico como 

sendo aproximadamente 0,078 m/s. 



 
Figura 7. Perfil de velocidade no início do tubo de menor diâmetro. Fonte: Autor. 

 

A Figura 8 mostra as regiões de pressão, basicamente focos de alta e baixa pressão, 

nota-se que onde o fluido apresentou maior velocidade temos menor pressão, e onde a 

velocidade é menor a pressão é maior, ou seja, inversamente proporcional. 

. 

 

 
Figura 7. Planos de cortes do Diagrama de pressão. Fonte: Autor. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Assim foi possível estudar o comportamento do escoamento dentro de um misturador 

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



regime laminar, mediante o uso do software comercial  CFX da dinâmica de fluidos 

computacional através de análises de velocidade e pressão ao longo da tubulação com 

redução concêntrica.  

É possível, por exemplo, prever-se um melhor perfil de velocidade do escoamento para 

os sistemas já em funcionamento, mostrando regiões onde possa estar ocorrendo 

problemas de escoamento, como perdas de carga, pontos de redução da pressão em 

sistemas hidráulicos.   

A utilização da Dinâmica de Fluidos Computacional vem se tornando uma realidade 

cada vez mais presente nas empresas do setor buscando encontrar uma solução para o 

projeto de escoamento em tubulações, controle de velocidade, pressão e do fluxo 

mássico, como a proposta nesse trabalho, é bem importante para esses projetos, onde o 

emprego de CFD para esta aplicação, em substituição às formas empíricas de cálculo 

pode melhorar consideravelmente a confiança na implementação de projetos. 

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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