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água quente e fria em tubos, aerodinâmica de uma bola de futebol, trocador de calor em
serpentina, condução e convecção natural em uma barra engastada, têmpera superficial em
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PARTE 1
Introdução à Fluidodinâmica
Computacional
𝜕(𝜌𝜙)
+∇
⏟∙ (Γ∇ϕ) + 𝑆⏟
⏟∙ (𝜌𝜙𝐔) = ∇
𝜙
⏟𝜕𝑡
𝐴𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜

𝐴𝑑𝑣𝑒𝑐çã𝑜

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒

𝜕

(∫ 𝜌𝜙𝑑𝑉 ) + ∫
⏟𝐴 𝐧. (𝜌𝜙𝐮)𝑑𝐴 = ∫
⏟𝐴 𝐧. (Γ∇ϕ)𝑑𝐴 + ∫
⏟𝑉𝐶 𝑆𝜙 𝑑𝑉
⏟
𝜕𝑡 𝑉𝐶
𝐴𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜

𝐴𝑑𝑣𝑒𝑐çã𝑜

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

4

𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒

CAPÍTULO 1
Introdução
1. Motivação
Com a chegada da era digital, o ser humano tem usado cada vez mais o computador para
auxiliar em todas as tarefas. Desde a década de 60, instituições como a NASA utilizam o
computador para resolver problemas relacionados à dinâmica dos fluidos, técnica conhecida
com Fluidodinâmica Computacional (ou Computational Fluid Dynamics – CFD).
As suas principais vantagens são: baixo custo; para realizar experimentos não é
necessário nenhum material físico, apenas modelá-lo no computador; alta flexibilidade, é
possível modificar detalhes e refazer os experimentos em pouco tempo; maior controle das
condições do experimento.
Suas principais desvantagens são: resultados são aproximações a partir de uma
discretização do domínio estudado; dependendo da complexidade da simulação e da exatidão
buscada, é necessário um alto poder computacional.
A técnica utilizada segue a seguinte ordem: estudo da física do problema, criação de uma
geometria que represente o domínio estudado, discretização do domínio através da geração de
uma malha, definição das condições de contorno, resolução das equações governantes do
problema e análise dos resultados.

2. Aplicações
Como a Fluidodinâmica Computacional já é utilizada a décadas, há um vasto número de
aplicações na engenharia e em outras ciências. Algumas destas aplicações são mostradas nas
figuras a seguir.
Figura 1 – Resfriamento de eletrônicos
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Figura 2 – Conforto térmico

Figura 3 – Aerodinâmica de motocicleta

Figura 4 – Aerodinâmica de carro
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Figura 5 – Aerodinâmica de ciclista

Figura 6 – Análise de bomba

Figura 7 – Análise de turbina
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Figura 8 – Análise de válvula

Figura 9 – Análise de tubos de escapamento
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CAPÍTULO 2
Equações Governantes
1. Volume de Controle
As principais equações que modelam os problemas de CFD são as de conservação de
massa, momento e energia. Outras equações também podem ser resolvidas juntamente a estas,
ou modificações podem ser feitas para adequar melhor o equacionamento à realidade, como
em escoamentos com reações químicas, mudança de fase, combustão, turbulência etc. A
dedução das três equações principais será feita nesta seção. O elemento de fluido será visto da
seguinte forma:
Figura 1 – Elemento de fluido

É importante perceber também como é feita a linearização das propriedades do fluido
através da série de Taylor. Considerando uma propriedade genérica 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), que pode ser
pressão (p), densidade (𝜌), temperatura (T), velocidade (U), através da série de Taylor, temos,
considerando sua variação na direção x:

𝜙(𝑥) = 𝜙(𝑥0 ) +

𝜕𝜙(𝑥0 )
1 𝜕 2 𝜙(𝑥0 )
(𝑥 − 𝑥0 ) +
(𝑥 − 𝑥0 )2 + ⋯
𝜕𝑥
2 𝜕𝑥 2

(1a)

Ou seja, o valor de uma propriedade 𝜙 no ponto (x, y, z), em que o volume é centrado em
(x0, y0, z0), linearizando pelo primeiro termo da série de Taylor, será:

𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜙(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) + (𝑥 − 𝑥0 )

𝜕𝜙
𝜕𝜙
𝜕𝜙
| + (𝑦 − 𝑦0 ) | + (𝑧 − 𝑧0 ) |
𝜕𝑥 𝑥0
𝜕𝑦 𝑦
𝜕𝑧 𝑧0

(1b)

0

Considerando que o valor da propriedade no centro do volume é 𝜙(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) e que o
volume de fluido pode ser tomado pequeno o suficiente para que 𝛿𝑥, 𝛿𝑦 𝑒 𝛿𝑧 sejam
infinitesimais, nas faces do elemento, em que 𝑥 = 𝑥0 ± 𝛿𝑥/2:
9

𝜙𝐸,𝑊 = 𝜙 ±

1 𝜕𝜙
𝛿𝑥
2 𝜕𝑥

(2a)

𝜙𝑁,𝑆 = 𝜙 ±

1 𝜕𝜙
𝛿𝑦
2 𝜕𝑦

(2b)

𝜙𝑇,𝐵 = 𝜙 ±

1 𝜕𝜙
𝛿𝑧
2 𝜕𝑧

(2c)

Analogamente, para y, z:

2. Conservação de Massa
O princípio da conservação de massa no volume de fluido diz que a taxa de aumento de
massa no volume deve ser igual ao fluxo de massa através do volume.

Taxa de aumento de massa
=
no Elemento Fluido

Fluxo de massa no
Elemento Fluido

A taxa de aumento de massa será:

𝜕𝑚𝑉𝐶 𝜕(𝜌𝛿𝑉) 𝜕𝜌
=
=
𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(3)

Em que mVC é a massa do volume de controle e 𝛿𝑉 é o seu volume. Já o fluxo de massa
pelo volume de controle pode ser medido através do somatório da seguinte integral resolvida
para as seis faces do cubo.

∬ 𝜌𝐔 ∙ 𝑑𝐀

(4a)

𝐸

Que após manipulações algébricas (mostradas no Apêndice A – Demonstração de
relações usadas nas Equações Governantes) se torna, para a face E:

(𝜌𝑢 +

1 𝜕(𝜌𝑢)
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑥
10

(4b)

Fazendo o mesmo procedimento para todas as faces (assim como mostrado na Figura 2)
e somando (atribuindo o sinal positivo quando massa entra, e negativo quando sai), obtém-se
o fluxo de massa no elemento:
Figura 2 – Fluxos de massa no elemento

− (𝜌𝑢 +

1 𝜕(𝜌𝑢)
1 𝜕(𝜌𝑢)
1 𝜕(𝜌𝑣)
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧 + (𝜌𝑢 −
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧 − (𝜌𝑣 +
𝛿𝑦) 𝛿𝑥𝛿𝑧
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑦
1 𝜕(𝜌𝑣)
1 𝜕(𝜌𝑤)
+ (𝜌𝑣 −
𝛿𝑦) 𝛿𝑥𝛿𝑧 − (𝜌𝑤 +
𝛿𝑧) 𝛿𝑥𝛿𝑦
2 𝜕𝑦
2 𝜕𝑧
1 𝜕(𝜌𝑤)
+ (𝜌𝑤 −
𝛿𝑧) 𝛿𝑥𝛿𝑦
2 𝜕𝑧

(5a)

Em que u, v e w são as componentes da velocidade nas direções x, y e z, respectivamente,
e 𝜌 é a densidade. Simplificando e utilizando o operador divergente (melhor detalhado no
Apêndice B – Gradiente e Divergente), encontra-se:

𝜕(𝜌𝑢) 𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑤)
−(
+
+
) 𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 = −∇ ∙ (𝜌𝐔)𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(5b)

Pelo princípio da conservação de massa, as Equações 3 e 5 devem ser iguais, portanto é
encontrada a equação para a conservação de massa:

𝜕𝜌
+ ∇ ∙ (𝜌𝐔) = 0
𝜕𝑡

(6)

3. Conservação de Momento
A conservação de momento está baseada na Segunda Lei de Newton, que diz que a taxa
de variação do momento da partícula no tempo é igual ao somatório de forças.
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Taxa de variação de
momento de uma Partícula

=

Somatória dos
Forças na Partícula

As taxas de aumento de momento por volume de uma partícula de fluido nas direções x,
y e z são dadas por:

𝜌

𝐷𝑢 𝜕(𝜌𝑢)
=
+ ∇ ∙ (𝜌𝑢𝐔)
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(7a)

𝜌

𝐷𝑣 𝜕(𝜌𝑣)
=
+ ∇ ∙ (𝜌𝑣𝐔)
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(7b)

𝐷𝑤 𝜕(𝜌𝑤)
=
+ ∇ ∙ (𝜌𝑤𝐔)
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(7c)

𝜌

A demonstração para estas relações (e para uma propriedade genérica) se encontra no
Apêndice A – Demonstração das relações usadas nas Equações Governantes. Para encontrar a
resultante das forças que atuam na partícula de fluido, divide-se em forças de superfície
(pressão e forças viscosas) e forças de corpo (gravidade, Coriolis, eletromagnética, etc).
Primeiramente vamos encontrar as forças de superfície.
O estado de tensão da partícula de fluido é mostrado na figura abaixo.
Figura 3 – Estado tridimensional de tensão da partícula fluida

Em que 𝜏 representa tensão na partícula (cisalhante quando os índices são diferentes, e
normal quando os índices são iguais). Também há a pressão comprimindo todas as faces.
Realizando o equilíbrio de forças na direção x, é possível gerar o diagrama de corpo livre
mostrado na Figura 4.
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Figura 4 – Diagrama de Corpo Livre da partícula de fluido na direção x

Sabendo que a força é o produto da carga e a área em que a carga atua, temos que a
resultante das forças será:

(𝜏𝑧𝑥 +

1 𝜕𝜏𝑧𝑥
1 𝜕𝜏𝑦𝑥
1 𝜕𝑝
𝛿𝑧) 𝛿𝑥𝛿𝑦 + (𝜏𝑦𝑥 +
𝛿𝑦) 𝛿𝑥𝛿𝑧 + (𝑝 −
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑧
2 𝜕𝑦
2 𝜕𝑥
1 𝜕𝑝
1 𝜕𝜏𝑥𝑥
− (𝑝 +
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧 − (𝜏𝑥𝑥 −
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥
1 𝜕𝜏𝑥𝑥
1 𝜕𝜏𝑦𝑥
+ (𝜏𝑥𝑥 +
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧 − (𝜏𝑦𝑥 −
𝛿𝑦) 𝛿𝑥𝛿𝑧
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑦
1 𝜕𝜏𝑧𝑥
− (𝜏𝑧𝑥 −
𝛿𝑧) 𝛿𝑥𝛿𝑦
2 𝜕𝑧

(9a)

Em que p é pressão. Portanto, encontra-se a força por volume de fluido na direção x:

𝜕(𝜏𝑥𝑥 − 𝑝) 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
+
+
+ 𝑆𝑀𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(10a)

Analogamente, para as direções y e z, as forças resultantes por volume de fluido são:

𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕(𝜏𝑦𝑦 − 𝑝) 𝜕𝜏𝑧𝑦
+
+
+ 𝑆𝑀𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(10b)

𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕(𝜏𝑧𝑧 − 𝑝)
+
+
+ 𝑆𝑀𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(10c)

Em que SM é o termo fonte (por exemplo, força gravitacional, fazendo SMz = –g).
Portanto, as equações de conservação de momento em x, y e z podem ser escritas como:
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𝜌

𝐷𝑢 𝜕(𝜏𝑥𝑥 − 𝑝) 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
=
+
+
+ 𝑆𝑀𝑥
𝐷𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(11a)

𝜌

𝐷𝑣 𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕(𝜏𝑦𝑦 − 𝑝) 𝜕𝜏𝑧𝑦
=
+
+
+ 𝑆𝑀𝑦
𝐷𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(11b)

𝜌

𝐷𝑤 𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕(𝜏𝑧𝑧 − 𝑝)
=
+
+
+ 𝑆𝑀𝑧
𝐷𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(11c)

4. Conservação de Energia
A conservação da energia surge da Primeira Lei da Termodinâmica, que define que a taxa
de aumento da energia de uma partícula fluida deve ser igual à soma das taxas de calor
adicionado e trabalho realizado sobre ela.

Taxa de aumento da
energia de uma Partícula

=

Taxa de Calor
adicionado na Partícula

+

Taxa de Trabalho
realizado sob a Partícula

A variação de energia por tempo por volume de fluido é:

𝜌

𝐷𝐸 𝜕(𝜌𝐸)
=
+ ∇ ∙ (𝜌𝐸𝐔)
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(12)

Em que E é a energia total. Sabendo que taxa de trabalho realizada por uma força é o
produto da força pela componente da velocidade na direção de atuação da força, a taxa de
trabalho por volume de fluido realizada pelas forças de superfície na direção x, baseada na
Equação 10a, é dada por:

𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑢𝜏𝑥𝑥 − 𝑢𝑝)
+
+
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(13a)

Analogamente, as taxas de trabalho por volume de fluido realizadas pelas forças de
superfície nas direções y e z, baseadas nas Equações 10b e 10c, são:
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𝜕(𝑣𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑣𝜏𝑦𝑥 − 𝑣𝑝) 𝜕(𝑣𝜏𝑥𝑥 )
+
+
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(13b)

𝜕(𝑤𝜏𝑧𝑥 − 𝑤𝑝) 𝜕(𝑤𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑥𝑥 )
+
+
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(13c)

Somando as Equações 13a, b e c, encontra-se o trabalho total realizado pelas forças de
superfície, mostrado na equação abaixo, reduzindo os termos de pressão com a utilização do
operador divergente:

𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑢𝜏𝑥𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑥𝑥 ) 𝜕(𝑣𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑣𝜏𝑦𝑥 )
+
+
+
+
+
+
+
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕(𝑣𝜏𝑥𝑥 )
+
− ∇ ∙ (𝑝𝐔)
𝜕𝑥

(14)

O fluxo de energia devido ao calor adicionado ao fluido é mostrado na figura abaixo.
Figura 5 – Componentes do vetor de fluxo de calor

Na direção x, a taxa de calor adicionado, em que q é o fluxo de calor, será de:

(𝑞𝑥 −

1 𝜕𝑞𝑥
1 𝜕𝑞𝑥
𝜕𝑞𝑥
𝛿𝑥) 𝛿𝑧𝛿𝑦 − (𝑞𝑥 +
𝛿𝑥) 𝛿𝑧𝛿𝑦 = −
𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥
𝜕𝑥

(15)

Portanto, a taxa de calor adicionado por volume de fluido pode ser escrita como:

−

𝜕𝑞𝑥 𝜕𝑞𝑦 𝜕𝑞𝑧
−
−
= −∇ ∙ 𝐪
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
15

(16)

No entanto, através da Lei de Fourier (𝐪 = −𝑘∇𝑇), encontra-se que:

−∇ ∙ 𝐪 = ∇ ∙ (𝑘∇𝑇)

(17)

Logo, a conservação da energia pode ser escrita utilizando as Equações 12, 14 e 17:

𝜌

𝐷𝐸 𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑢𝜏𝑥𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑧𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑤𝜏𝑥𝑥 ) 𝜕(𝑣𝜏𝑧𝑥 )
=
+
+
+
+
+
+
𝐷𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕(𝑣𝜏𝑦𝑥 ) 𝜕(𝑣𝜏𝑥𝑥 )
+
+
− ∇ ∙ (𝑝𝐔) + ∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + 𝑆𝐸
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(18)

Em que SE é o termo fonte. Dependendo da característica do fluido estudado, pode ser
vantajoso escrever a Equação 18 em termos de entalpia (para escoamento compressível) ou
em termos de temperatura (para escoamento incompressível).

5. Equações de Navier-Stokes para um Fluido Newtoniano
As equações de Navier-Stokes são originalmente as equações de conservação de
momento para um escoamento viscoso. No entanto, com o passar do tempo, a literatura foi
utilizando a expressão “Equações de Navier-Stokes” para todo o sistema de equações, não
apenas às equações referentes ao momento. Nesta seção, será encontrada as equações de
momento de Navier-Stokes para um fluido newtoniano.
A definição de fluido newtoniano está relacionada ao fato de que a tensão viscosa 𝜏𝑖𝑗 é
proporcional à taxa de deformação, de tal forma que as relações entre as tensões viscosas, a
viscosidade dinâmica (𝜇) e a viscosidade secunda (𝜆) são:

𝜏𝑥𝑥 = 2𝜇

𝜕𝑢
+ 𝜆∇ ∙ 𝐔;
𝜕𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥 = 𝜇 ( + ) ;
𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜏𝑦𝑦 = 2𝜇

𝜕𝑣
+ 𝜆∇ ∙ 𝐔;
𝜕𝑦

𝜕𝑢 𝜕𝑤
𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 = 𝜇 ( +
);
𝜕𝑧 𝜕𝑥

𝜕𝑤
+ 𝜆∇ ∙ 𝐔
𝜕𝑧

(19a)

𝜕𝑤 𝜕𝑣
𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 = 𝜇 (
+ )
𝜕𝑦 𝜕𝑧

(19b)

𝜏𝑥𝑥 = 2𝜇

Após algumas manipulações algébricas (que fogem da competência desta apostilha), é
possível mostrar que as equações de momento se tornam:
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𝜌

𝐷𝑢
𝜕𝑝
=−
+ ∇ ∙ (𝜇∇𝑢) + 𝑆𝑀𝑥
𝐷𝑡
𝜕𝑥

(20a)

𝜌

𝐷𝑣
𝜕𝑝
=−
+ ∇ ∙ (𝜇∇𝑣) + 𝑆𝑀𝑦
𝐷𝑡
𝜕𝑦

(20b)

𝜌

𝐷𝑤
𝜕𝑝
=−
+ ∇ ∙ (𝜇∇𝑤) + 𝑆𝑀𝑧
𝐷𝑡
𝜕𝑧

(20c)

6. Outras Equações
Dependendo da física analisada no problema, equações ou termos adicionais devem ser
inseridos para que a solução do sistema se aproxime da realidade. Por exemplo, na modelagem
de empuxo, a equação na direção da gravidade (normalmente y) se torna:

𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕𝑣
𝜕
𝜕𝑣
𝜕𝑝
(𝜌𝑣) +
(𝜌𝑢𝑣) +
(𝜌𝑣 2 ) =
(𝜇 ) +
(𝜇 ) − 𝑔(𝜌 − 𝜌0 ) −
+ 𝑆𝑣
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑦
𝜕𝑦

(21)

Para modelagem de turbulência, utilizando o modelo k-𝜀, por exemplo, são adicionadas
duas novas equações de transporte:

𝜕(𝜌𝑘)
𝜇𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑘𝐔) = ∇ ∙ ( ∇𝑘) + 2𝜇𝑡 𝐸𝑖𝑗 ∙ 𝐸𝑖𝑗 − 𝜌𝜀
𝜕𝑡
𝜎𝑘

(22)

𝜕(𝜌𝜀)
𝜇𝑡
𝜀
𝜀2
(𝜌𝜀𝐔)
+∇∙
= ∇ ∙ ( ∇𝜀) + 𝐶1𝜀 2𝜇𝑡 𝐸𝑖𝑗 ∙ 𝐸𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀 𝜌
𝜕𝑡
𝜎𝑘
𝑘
𝑘

(23)

Há vários modelos de turbulência e de outros tipos de físicas (formação de bolhas,
mudança de fase, combustão, reação química, eletromagnetismo), e cada vez que o modelo se
torna mais incrementado, mais equações e termos são adicionados.

7. Equação Geral de Transporte
Quando se trata das equações de conservação de massa, momento e energia, observa-se
um padrão. As equações podem ser interpretadas da seguinte forma.
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Acúmulo

+

Advecção

+

Fluxo de Saída
da Propriedade
pelo Elemento

=

Difusão

=

Taxa de aumento
da Propriedade
por Difusão

+

Fonte

+

Taxa de aumento
da Propriedade
por Fontes

Ou também:
Taxa de aumento
da Propriedade
no Elemento

Pode-se escrever as equações acima na forma diferencial.

𝜕(𝜌𝜙)
+⏟
∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔) = ⏟
∇ ∙ (Γ∇ϕ) + 𝑆⏟
𝜙
⏟𝜕𝑡
𝐴𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜

𝐴𝑑𝑣𝑒𝑐çã𝑜

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

(24)

𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒

Em que Γ é o coeficiente de difusão, que depende da propriedade analisada. Quando
tratando de velocidade, Γ = μ, que é a viscosidade dinâmica do fluido; quando tratando de
temperatura, Γ = k, que é a condutividade térmica.
Pode-se expressar a Equação 24 também em forma integral, quando integrada no
volume de controle estudado. Integrando-a em um volume de controle encontra-se:

∫
𝑉𝐶

𝜕(𝜌𝜙)
𝑑𝑉 + ∫ ∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔)𝑑𝑉 = ∫ ∇ ∙ (Γ∇ϕ)𝑑𝑉 + ∫ 𝑆𝜙 𝑑𝑉
𝜕𝑡
𝑉𝐶

𝑉𝐶

(25)

𝑉𝐶

Utilizando o Teorema da Divergência de Gauss (∭𝑉𝐶 ∇ ∙ 𝐚𝑑𝑉 = ∬𝐴 𝐧. 𝐚𝑑𝐴), transformase as seguintes integrais.

∫ ∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔)𝑑𝑉 = ∫ 𝐧. (𝜌𝜙𝐮)𝑑𝐴
𝑉𝐶

𝐴

∫ ∇ ∙ (Γ∇ϕ)𝑑𝑉 = ∫ 𝐧. (Γ∇ϕ)𝑑𝐴
𝑉𝐶

(26)

(27)

𝐴

Em que o domínio de integração passa a ser não mais o volume de controle, mas as faces
do próprio volume. Então pode-se reescrever a Equação 25 da seguinte forma, facilitando as
análises numéricas utilizando o método dos volumes finitos.
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∫
Δ𝑡

𝜕
( ∫ 𝜌𝜙𝑑𝑉 ) 𝑑𝑡 + ∫ ∫ 𝐧. (𝜌𝜙𝐮)𝑑𝐴 𝑑𝑡 = ∫ ∫ 𝐧. (Γ∇ϕ)𝑑𝐴 + ∫ ∫ 𝑆𝜙 𝑑𝑉 𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝑉𝐶

Δ𝑡 𝐴

Δ𝑡 𝐴

(28)

Δ𝑡 𝑉𝐶

Percebe-se que o primeiro termo representa a taxa de variação da propriedade no
volume de controle analisado devido ao acúmulo. O segundo termo representa o quanto da
propriedade está saindo do domínio devido à advecção, ou seja, associada ao transporte de
matéria. O terceiro termo representa o quanto está entrando da propriedade devido à difusão.
O quarto termo representa o quanto da propriedade as fontes estão gerando dentro do volume
de controle.
A analisar a Equação 28 percebe-se um problema que surge devido à utilização do
Teorema da Divergência de Gauss: agora, para resolver a equação, será necessário não só o
valor da propriedade no centro do volume (que já se tem) mas também o valor desta mesma
propriedade nas faces do volume de controle (que não se tem). Para a obtenção destes valores
são usados esquemas de interpolação, a serem estudados mais detalhadamente.
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CAPÍTULO 3
Esquemas de Interpolação
1. Introdução
Para a introdução do problema, supomos que estamos resolvendo um problema
unidimensional de convecção-difusão, ou seja, sem termos de acúmulo e fonte. Os volumes em
um nó P e seus vizinhos (E e W) utilizados estão representados genericamente abaixo.
Figura 6 – Volumes de Controle relacionados ao nó P

Percebe-se que ‘w’ e ‘e’ são as faces do volume de controle.
Podemos simplificar a Eq. 28 para resolver este problema como sendo:
∫ 𝐧. (𝜌𝜙𝑢)𝑑𝐴 = ∫ 𝐧. (Γ
𝐴

𝐴

𝜕𝜙
) 𝑑𝐴
𝜕𝑥

Como o volume é aproximadamente unidimensional, apenas duas faces serão domínio
das integrais, as faces ‘w’ e ‘e’. Sabendo que a velocidade está apontando para a direita, e os
vetores normais de ‘w’ e ‘e’ apontam para esquerda e direita respectivamente, pode-se fazer a
discretização da equação da seguinte forma:
(𝜌𝑢𝐴𝜙)𝑒 − (𝜌𝑢𝐴𝜙)𝑤 = (Γ𝐴

𝜕𝜙
𝜕𝜙
) − (Γ𝐴 )
𝜕𝑥 𝑒
𝜕𝑥 𝑤

Também pode-se aproximar as derivadas parciais através das seguintes expressões:
(

𝜕𝜙
𝜙𝐸 − 𝜙𝑃 𝜙𝐸 − 𝜙𝑃
) =
=
;
𝜕𝑥 𝑒
𝑥𝐸 − 𝑥𝑃
𝛿𝑥𝑃𝐸

(

𝜕𝜙
𝜙𝑃 − 𝜙𝑊 𝜙𝑃 − 𝜙𝑊
) =
=
𝜕𝑥 𝑤
𝑥𝑃 − 𝑥𝑊
𝛿𝑥𝑊𝑃

Portanto, assumindo que a densidade, velocidade, área transversal e coeficiente de
difusão permanecem constantes, a equação se torna:
𝜌𝑢𝐴(𝜙𝑒 − 𝜙𝑤 ) = Γ𝐴 (

𝜙𝐸 − 𝜙𝑃 𝜙𝑃 − 𝜙𝑊
−
)
𝛿𝑥𝑃𝐸
𝛿𝑥𝑊𝑃

Percebe-se que para encontrar o valor da propriedade em um nó (nesse caso, 𝜙𝑃 ), é
necessário saber o valor da mesma propriedade nos dois nós vizinhos (𝜙𝐸 𝑒 𝜙𝑊 ), que é onde
esses valores são armazenados, e também nas duas faces do volume (𝜙𝑒 𝑒 𝜙𝑤 ). Como os valores
nas faces não são definidos, esquemas de interpolação foram criados para aproximar um valor
para a propriedade escolhida nas faces do volume. Alguns deles serão mostrados a seguir.
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2. Diferenças Centrais (CDS)
O primeiro esquema de interpolação a ser introduzido é o de diferenças centrais (ou
Central Differencing Scheme – CDS). Através do CDS, a obtenção do valor da propriedade nas
faces dos volumes é obtida através de interpolação linear, como mostra a figura abaixo.
Figura 7 – Estimativa de uma propriedade genérica na face de um volume através do Esquema
de Interpolação por Diferenças Centrais

O problema que esse esquema pode trazer é quando o efeito da convecção (ou
transporte de matéria) é notável, quando comparado com o efeito de difusão. Quando há
transporte de massa, para a direita, por exemplo, a propriedade de um nó será mais afetada
pelo nó da esquerda, que é de onde as partículas vêm trazendo a propriedade, do que pelo nó
da direita, que é para onde as partículas estão levando a propriedade.
Então para problemas puramente difusivos, ou para problemas em que a difusão é o
principal fator, o esquema de interpolação por diferenças centrais (CDS) é o esquema mais
recomendado.
Uma análise quantitativa da contribuição da difusão e da convecção em uma situação é
feita através do número adimensional de Peclet.
𝑃𝑒 =

𝜌𝑢
Γ/𝛿𝑥

Em que 𝜌 é a densidade do fluido, 𝑢 é a velocidade, Γ é o coeficiente de difusão e 𝛿𝑥 é a
distância entre os nós da malha.
Quando o problema é puramente difusivo (u = 0), Pe = 0. Quando o problema é
puramente convectivo (Γ = 0), Pe → ∞. Ou seja, quanto maior a contribuição da convecção,
maior o número de Peclet. Portanto, de acordo com Malalasekera, o esquema CDS só é
recomendado para Pe < 2, pois para Pe > 2 pode-se gerar soluções fisicamente impossíveis de
ocorrer (a demonstração para essa afirmação foge do escopo desta apostila).

3. Upwind (UDS)
Para levar em consideração a contribuição de convecção (transporte de massa) no
problema, o esquema Upwind (contra-corrente ou Upwind Differencing Scheme - UDS) é mais
adequado que o CDS. A proposta é levar o valor do nó (que já é conhecido) para a face na direção
do escoamento. Ou seja, se a convecção ocorre para a direita, os valores dos nós serão levados
para a face à sua direita, e vice-versa, como mostrado na figura abaixo.
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Figura 8 – Estimativa de uma propriedade genérica na face de um volume através do Esquema
de Interpolação Upwind

Percebe-se, no entanto, que este tipo de esquema de interpolação leva em consideração
apenas a contribuição da convecção, sem considerar a difusão. Portanto, ele é mais
recomendado para altos números de Peclet.

4. Híbridro (HDS)
O esquema de interpolação híbrido (Hybrid Differencing Scheme – HDS) mistura o CDS
e o UDS e utiliza um ou outro a depender do número de Peclet na face. Se o número de Peclet
for baixo (Pe < 2), quer dizer que naquela face o fator que domina o transporte da propriedade
é a difusão, portanto utiliza-se o CDS. Já se o número de Peclet for alto (Pe > 2), significa que
naquela face a convecção é mais significativa no transporte da propriedade, portanto se utiliza
o UDS.

5. Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinetics (QUICK)
Como pode-se perceber, todos os esquemas mostrados até agora têm acurácia de
primeira ordem (quando se analisa o erro por truncamento ao desprezar termos da Série de
Taylor). Então foi sugerido um esquema de segunda ordem, conhecido como QUICK, que leva
em consideração três nós vizinhos para traçar parábolas, e não retas, reduzindo o erro por
truncamento. Também considera o efeito da convecção, selecionando nós que estão contra a
direção do movimento para dar prioridade aos valores da propriedade que vem deles (assim
como no UDS).
22

Supondo um problema em que há movimentação para a direita, são selecionados dois
nós à esquerda e um à direita. Para definir o valor da propriedade na face à esquerda, é traçada
uma parábola entre os três primeiros nós. Para definir na face à direita, é traçada uma parábola
entre os três últimos nós analisados, assim como mostra a figura abaixo.
Figura 9 – Estimativa de uma propriedade genérica na face de um volume através do Esquema
de Interpolação QUICK

Quando os nós estão vizinhos à fronteira do problema, será necessário obter o valor de
um nó (chamado de nó espelho, ou mirror node) que esteja fora do domínio para encontrar a
parábola. Para isso, realiza-se uma extrapolação linear, como mostra a figura abaixo.
Figura 10 – Estimativa de uma propriedade genérica em um nó além do domínio no Esquema
de Interpolação QUICK
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PARTE 2
Utilização do ANSYS CFX
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CAPÍTULO 1
Introdução ao Workbench e ao CFX
1. Apresentando a Interface
O Workbench é a bancada de trabalho do usuário. Tem todos os programas da ANSYS
que o usuário pode utilizar. Se divide em basicamente duas partes: Toolbox (caixa de
ferramentas) e Project Schematic (esquema do projeto).

Na Toolbox o usuário encontra todos os programas que podem ser utilizados, o CFX é
um deles. Já na janela Project Schematic o usuário pode visualizar toda a estrutura de sua
simulação, realizando análise de escoamento em várias geometrias, ou com vários tipos de
análise, como estrutural ou térmica.

2. Como Iniciar o CFX
Para iniciar o CFX, dê um clique sob o botão Fluid Flow (CFX) e o arraste até a aba à
direita. Aparecerá um tracejado verde. Quando o tracejado ficar contínuo e vermelho, com
“Create standalone system” dentro, pode-se soltar o botão do mouse. A janela então ficará da
seguinte forma.
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Para começar a simulação basta clicar duas vezes em Geometry, que é o primeiro passo
dado em toda simulação: definir a geometria. Mas antes, vamos entender melhor a metodologia
do CFX.

3. Metodologia do CFX
O CFX trabalha com uma ordem lógica bem definida de passos. Cada passo é realizado
por um módulo diferente e tem seu respectivo ícone (diferente dos que se vê na aba que surgiu
no Workbench)

Passo

Programa

Criar a geometria

Design Modeler

Gerar a malha

Meshing

Definir as condições de contorno

CFX-Pre

Resolver as equações

CFX-Solver Manager

Analisar os resultados

CFD-Post

Ícone

Primeiro é criada a geometria. Também é possível importar geometrias de outros
softwares, como AutoCAD e SolidWorks. Neste passo define-se o nome de cada parte, por
exemplo, onde é a entrada (inlet) de fluido, saída (outlet), paredes (wall), se há planos de
simetria (symmetry) ou aberturas (opening), por onde o fluido pode entrar ou sair.
Depois é gerada a malha. O ANSYS Meshing é um dos softwares possíveis para geração
de malhas.
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Depois são estabelecidas condições de contorno, como vazão na entrada e na saída,
pressão na entrada, propriedades do fluido, critérios de convergência para encontrar a solução
etc.
Depois são resolvidas as equações. Se houver algum erro, o CFX avisará durante a
solução.
E por fim, é possível visualizar os resultados, criando gradientes de pressão, velocidade,
linhas de corrente, encontrando forças etc. Vamos à primeira simulação, para introduzir as
plataformas.
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CAPÍTULO 2
Escoamento de água em um tubo
1. O que queremos simular?
Antes de começar a montar a simulação, vamos pensar primeiro em que estamos
interessados em simular. A simulação será simples: água escoando por um tubo. O que pode
nos dar resultados interessantes, como o gradiente de pressão (pressão menor na saída) ou
distribuição da velocidade próxima às paredes e no centro (observar a condição de não
escorregamento).
O tubo terá 20mm de raio (tubulação de casa), vazão de 0,15kg/s (torneira aberta) e
comprimento de 400mm (pode ser maior ou menor, é arbitrário). O fluido será água.

2. Criando a Geometria
Dando duplo clique em Geometry abrirá o Design Modeler. Ele é divido em basicamente
três janelas: Tree Outline (onde mostra a relação entre as peças e partes da geometria e as
operações já feitas), Details View (mostra os detalhes da operação ou geometria selecionada na
Tree Outline, e é onde são escritos os dados do que se deseja criar, como raios de circunferência,
altura de cilindros), e Graphics (representação gráfica da geometria).

Se você por acaso mover a posição das janelas ou tiver ocorrido algo com essas janelas,
para voltar ao padrão vá em View > Windows > Reset Layout.
Para começar vamos visualizar o plano XY clicando em XYPlane na Tree Outline. Como
vamos desenhar em milimetros, para mudar a unidade aperte em Units no menu no topo da
janela e aperte “Millimeter”.
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Agora clique em Create > Primitives > Cylinder.

Perceba que aparecerão os dados do cilindro na janela “Details View”. Os escolhidos
foram raio 20mm e comprimento de 400mm. Faremos na direção Z, e para centralizá-lo, vamos
escolher a coordenada z = -200mm. Configure-o da seguinte forma. Depois aperte Generate, ou
F5, e o cilindro será gerado.
Aperte F7 (Zoom to fit) para que o cilindro apareça na tela, caso não esteja aparecendo
inteiro.
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Agora, vamos nomear cada face do cilindro (a entrada, saída e a parede). Para selecionar
faces (e nomeá-las) é necessário ativar a seleção de faces (caso já não esteja ativada),
modificando o menu no topo da janela.

Depois clicamos com o botão esquerdo na face do lado esquerdo do cilindro (a entrada).
Com o botão direito clicamos em qualquer local da janela Graphics e depois selecionamos
“Named Selection”

Ao clicar em Named Selection, a janela Details View irá mostrar as opções. Clique onde
está escrito “NamedSel1”, modifique para “Entrada” e dê Generate (F5).
Não esquecer do Generate (F5)!
Agora a Named Selection “Entrada” deve ter aparecido na sua Tree Outline
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Agora para nomear a parede, mesma coisa. Botão esquerdo na parede para selecionar;
botão direito em qualquer lugar da janela Graphics; seleciona Named Selection; modifica
NamedSel2 para “Parede” e aperta F5 / Generate.
Para selecionar a face que não está aparecendo (a saída), se estiver com mouse, basta
segurar no botão do meio na janela Graphics e movimentar o mouse para fazê-la aparecer. Se
tiver com mouse de notebook, pode clicar no meio dos 2 botões (na linha que divide os dois
botões) e o mouse se comportará como se tivesse com o botão do meio ativado. Outra saída é
clicar nas 2 setas no menu do topo e girar o objeto com o botão esquerdo do mouse mesmo.

Para voltar ao modo que estávamos antes, de selecionar, basta clicar de novo no
primeiro ícone à esquerda da figura acima, o mouse em cima de um asterisco.
Girando a figura, é possível selecionar a face da saída e nomeá-la de Saída. Não esquecer
do Generate (F5)! A sua Tree Outline deve ficar da seguinte forma.

Se a figura estiver em uma posição ruim de ver, aperte na bolinha azul, junto ao sistema
de coordenadas no canto inferior direito da tela e a tela automaticamente retornará ao normal.
Se tiver muito distante, próxima, ou deslocada, é possível apertar F7 (Zoom to Fit) e o objeto
ficará ajustado na tela.

Agora que a geometria foi criada e todas as suas faces nomeadas, podemos ir para o
próximo passo: a malha. Ao fechar o Design Modeler e voltar ao Workbench, pode-se ver que o
progresso está da seguinte forma.
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Que quer dizer que a geometria já está pronta e podemos começar com a malha.

3. Gerando a Malha
Dando dois cliques no botão “Mesh”, abrirá o ANSYS Meshing, programa que faz malhas.
A geração de malha é um momento importantíssimo ao se fazer uma simulação, pois ela deve
ser refinada em locais específicos de interesse e ter a qualidade desejada para obter a exatidão
que se busca.
A interface do ANSYS Meshing é similar ao do Design Modeler. A Outline, à esquerda, que
mostra os procedimentos e geometrias. A Graphics para mostrar a representação gráfica do que
está sendo feito. A Details View para ver e alterar detalhes do que se desejar.
Esta etapa será simples pois não iremos nos preocupar muito com a malha, apenas
iremos clicar em
no menu do topo da janela e aguardar o computador processar.
Depois clique em Mesh, na Outline, para ver o resultado.

A representação gráfica mostrará a malha. Percebe-se também que a janela Details
mostra agora Details of “Mesh”, ou seja, os detalhes da malha. É possível clicar no ‘+’ à esquerda
da última opção “Statistics” e aparecerão o número de nós e elementos da malha.
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Para que a malha efetue a ligação dos nós com o desenho da geometria, é necessário
clicar, antes de sair, no botão
no canto esquerdo inferior do menu no topo da janela.
Agora fecharemos o ANSYS Meshing e voltaremos ao Workbench. Seu progresso deve estar
pronto para executar o CFX-Pre, na etapa de Setup.

4. Definindo as Condições de Contorno
Dando dois cliques no botão de Setup é aberto o CFX-Pre, que é divido em duas partes, a
Outline (à esquerda) e a View (à direita, representando os gráficos). Ainda há um painel de
erros e avisos abaixo da janela View, para alertar o usuário do que pode ser feito.
Pela ordem, vamos começar modificando o nome do domínio. Esta simulação apresenta
apenas um domínio (o fluido que passa pelo tubo). Há simulações com vários domínios, como
estudo de válvulas (domínio do fluido que passa pela válvula e e domínio sólido, que é a própria
válvula).
Clicando no botão direito em Default Domain, e em Rename, é possível alterar o nome
do domínio. Para organizar, vamos nomeá-lo para Tubo.

Dando duplo clique em “Tubo” é possível visualizar as características do domínio.
Observe que o tipo do domínio (segunda linha: Domain Type, Fluid Domain) é fluido. Para
utilizarmos água, selecione a opção “Material” e clique em “Water”.
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A pressão de referência (Reference Pressure), 2 linhas abaixo, é 1 [atm], ou seja, se
dissermos algum valor de pressão relativa, será em relação a 1 atm. Na aba “Fluid Models”, no
topo da aba “Domain: Tubo”, é possível verificar a temperatura do líquido (se for uma simulação
isotérmica, a temperatura é escolhida, e neste caso, é a padrão, que é 25 [C]). Clique em “Apply”,
no fim da aba, e em “OK”.
Agora vamos adicionar fronteira, ou seja, regiões que se comportam de maneiras
específicas (que são entradas, paredes, saídas, planos de simetria etc). A primeira é a entrada.
Clique no botão direito em “Tubo”, em “Insert” e “Boundary”.
Dê o nome de “Entrada” e dê enter. Abrirá a janela referente à fronteira “Entrada”, na
aba “Basic Settings”, nesta aba você escolhe qual o tipo da fronteira (no caso, Inlet, ou seja local
por onde há entrada de fluido) e onde ela se localiza na geometria. Se você clicar para expandir
a lista de locais, verá todas as faces que foram nomeadas (entrada, saída e parede), mantenha
“Entrada”.
Clique agora na aba “Boundary Details”. São dadas várias opções para descrever o fluxo
pela fronteira. A escolhida, quando montamos o experimento mentalmente no início, foi a vazão
em 0,15kg/s. Clique em “Normal Speed” para expandir a lista de opções e escolha a opção Mass
Flow Rate (vazão mássica).
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Preencha o campo Mass Flow Rate com 0.15, clique Enter, depois Apply e OK.
Vamos criar agora outra fronteira, a saída. Seguindo o mesmo processo (botão direito
em Tubo > Insert > Boundary), nomeie de Saida. Desta vez, o tipo de fronteira está Inlet (ou
entrada). Clique para expandir a lista e selecione Outlet.

Certifique-se também que o local é a saída (Location: Saida). Clique na aba “Boundary
Details”, e preencha o campo de Relative Pressure com 0 [Pa], ou seja, a pressão relativa na
saída é 0 Pa, que representa que está saindo para o ambiente, no caso da torneira. Clique em
Apply e OK.
Por último, vamos adicionar a parede. Insira uma fronteira (Boundary) e nomeie
“Parede”. Selecione o tipo de fronteira e mude de Inlet (entrada) para Wall (parede). Certifiquese que o local é “Parede”. Clique em Apply e OK. Agora a vista na janela View deve ser desta
forma, indicando por onde entra e sai o fluido.

E sua Outline deve conter as seguintes fronteiras.
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Não vamos mexer nas configurações do Solver agora, mas a título de conhecimento,
vamos clicar duas vezes em “Solver Control”. É possível ver os 2 fatores para controlar a
qualidade da resolução: número máximo de iterações e critério de convergência. Quanto menor
o critério de convergência (Residual Target), maior a exatidão. Porém se o Solver precisar
resolver muitas vezes as equações e chegar no número máximo de iterações, não importando o
valor dos residuais, ele irá parar.

Portanto é sempre bom que o número máximo de iterações seja suficiente para que o
Solver alcance a convergência. Clique OK, feche o CFX-Pre e abra o “Solution”.

5. Resolvendo as Equações
O CFX-Solver Manager é o software que mostra a resolução das equações e monitora os
valores residuais que são utilizados como critérios de convergência. Clique em “Start Run” e
assista o gráfico dos valores residuais se modificando.
O software se divide em duas partes, a esquerda, dos gráficos, e a direita, do Out File, que
é como um histórico, que diz cada passo tomado pelo software. Na janela dos gráficos, na aba
Momentum and Mass, cada linha representa um dos 4 tipos de residuais analisados: vermelho
é massa, verde é momento em x, azul é momento em y e amarelo é momento em z. Quando
todos os residuais RMS se encontram abaixo de 0,0001 ou 10-4, que foi o critério de
convergência estabelecido, a simulação é dada como resolvida.
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Os gráficos ficarão similares a este. Se você rolar para cima na aba Out File encontrará
vários blocos de texto similares a este.
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Cada bloco de texto deste contém informações importantes sobre cada iteração. Quando
necessário, este histórico auxilia na correção de erros, como configurar uma saída como
entrada (esquecer de mudar o tipo de fronteira). Foram realizadas 36 iterações. Feche o CFXSolver e abra o Results.

6. Analisando os Resultados
O CFD-Post é motivo pelo qual fizemos todos esses passos: agora vamos colher os
resultados. A plataforma é dividida em 3 partes. Na direita, a visualização gráfica, à esquerda e
acima, a Outline, menu que pode controlar os recursos utilizados para visualizar os resultados,
e abaixo, os detalhes do que foi selecionado na Outline. Para começar, vamos criar um plano
para visualizar os resultados no plano YZ. Então, clique em Insert > Plane, e nomeie-o “Plano
YZ”

Na parte dos detalhes, expanda as opções de Method e selecione YZ Plane e clique em
Apply.
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O plano deve ter aparecido desta forma no tubo.

Se você não desejar vê-lo, pode desativá-lo e ativá-lo através da Outline, marcando e
desmarcando a caixa à esquerda.

Agora vamos plotar dois tipos de dados neste plano: velocidade e pressão; para isso
precisamos criar contornos. Clique no botão colorido, à direita de “Location”, no menu do topo
da tela. Nomeie o contorno de “Velocidade em YZ”.

Na janela dos detalhes, na lista “Locations”, escolhe-se onde a variável será plotada.
Escolha o local “Plano YZ”. Nas opções de Variable, escolha Velocity.
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Clique em Apply e veja aparecer o contorno das velocidades no tubo. Para melhorar a
visualização, desmarque a caixa para desaparecer o plano criado “Plano YZ”. Rolando para
baixo na aba dos detalhes, também há a opção “# of Contours” que diz o número de contornos
que serão representados. Quanto maior o número de contorno, mais suave é a transição entre
as cores. Veja no exemplo abaixo utilizando 11 (o padrão) e 100. Para modificar o número de
contornos, basta digitar 100 e apertar Apply.

Agora serão criados contornos de pressão em YZ. Clique no mesmo botão de contorno
de anteriormente e nomeie de “Pressao em YZ” (o CFD-Post não aceita til no nome). Escolha,
em Locations, o “Plano YZ”, e em Variable, Pressure. Vá na Outline (janela esquerda superior),
desmarque o contorno “Velocidade em YZ” e o “Plano YZ” caso estejam marcados. Clique em
Apply. Abaixo a comparação entre 11 e 100 contornos. Pode-se perceber que há diminuição da
pressão da água, pois o fluxo ocorre da maior para a menor pressão, assim como esperado.
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Também para visualizar o escoamento, é possível criar linhas de corrente, ou Streamline.
Primeiramente desative o contorno “Pressão em YZ”. Sua Outline deve estar desta forma.

Clique no botão de Streamline, ao lado direito do de contorno. Nomeie de “Linhas de
Corrente”, para organizar as soluções. Na janela dos detalhes, em Start From, selecione
“Entrada”, ou seja, as linhas de corrente sairão da entrada; clique Apply.

Aparecerão várias linhas de corrente. O número de linhas pode ser alterado digitando o
desejado no campo “# of Points”, 25 é o padrão. Digite 100, e aperte Apply novamente, vendo o
número de linhas crescer. Para visualizar o escoamento das partículas, clique no botão
Animation, no centro superior da tela.

Abrirá uma janela “Animation”. Clique em “Linhas de Corrente” na lista de objetos.
Arraste o marcador abaixo da lista do centro para completamente “Slow” e clique no Play à
esquerda. Veja as particulas se movimentarem pelo tubo. Depois clique em Stop, à direita de
Play. Estes foram os resultados colhidos, porém ainda há mais possibilidade não abordadas
neste caso, como um gráfico representando o perfil de velocidade.
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CAPÍTULO 4
Aerodinâmica de uma Bola de Futebol
1. O que queremos simular?
Um caso simples de aerodinâmica: uma bola de futebol. Normalmente, ela tem cerca de
110mm de raio e viaja, em cobranças de falta, em uma velocidade média de 30m/s.

2. Criando a Geometria
Primeiramente, vamos criar a bola. Mude as unidades de metro para milímetro, no botão
“Units” no menu no topo da janela. Crie uma esfera de raio 110mm em Create > Primitives >
Sphere, assim como o cilindro (não esqueça do Generate).

Agora vamos usar o comando chave para simular escoamento externo (aerodinâmica,
etc): Enclosure. Ele cria um corpo ao redor dos que já existem, comportando-se como um túnel
de vento. Então vá em Tools > Enclosure.
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Para simplificar, vamos tomar um túnel de forma cilíndrica, então na segunda linha, na
opção Shape, escolha Cylinder.

Na linha abaixo, Cylinder Alignment, escolha Z-Axis, que é a direção que a bola se
movimentará. Nas distâncias, escolha a distância do objeto às paredes do cilindro (Cushion
Radius) de 200mm. A distância na direção positiva do eixo Z (Cushion, +ive direction) 200mm
e na direção negativa 600mm. Clique em Generate.

Agora que criamos a geometria (bola + túnel), vamos dar nomes às faces. Utilize o
Named Selection, com o botão direito após selecionar a face desejada. Primeiramente a
“Entrada”, do lado esquerdo do cilindro. Depois a “Saida”, do lado direito. Depois a “Parede”, ao
redor do cilindro. Depois clique na esfera. Porém existem 2 faces juntas da esfera. A face do lado
do fluido (do túnel) e do lado do sólido. Então selecione primeiro a do Sólido para dar o nome.
Clique na Esfera e depois no plano mostrado (com a interior cinza), no lado esquerdo inferior
da aba de geometria.

Nomeie de “Esfera_Solido” que indica que esta face pertence ao corpo sólido. Depois
clique na esfera novamente e selecione o último plano (o da direita, de interior azul). Nomeie54

o de “Esfera_Fluido”. Sua Outline deve estar dessa forma. Depois de comparar feche o Design
Modeler.

3. Gerando a Malha
Abra o Meshing. Clique em “Mesh” na Outline e em Generate Mesh no menu do topo da
tela, e a malha será gerada. Na aba de detalhes (esquerda inferior), expanda a última opção
(Statistics) e veja quantos nós e elementos tem a malha (2.782 nós e 13.630 elementos).
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Clique em “Update” no quarto menu superior e feche o Meshing.

4. Definindo as Condições de Contorno
Abra o Setup. Desta vez não temos apenas um domínio (como um tubo), mas dois (a bola
e o fluido ao redor). Crie um domínio através do botão no menu do topo.

Nomeie-o “Bola”. Na primeira linha, Location, selecione a esfera. Logo abaixo, mude o
tipo de domínio de “Fluid Domain” para “Solid Domain”. Clique Apply e OK.
Crie outro domínio, usando o botão já mostrado, e nomeie-o “Fluido”. Location será o
túnel. O Domain Type desta vez é “Fluid Domain” mesmo. Clique Apply e OK.
Agora crie uma fronteira em “Bola” (botão direito em “Bola” > Insert > Boundary).
Nomeie-a “Esfera_Solido”. Clique Apply e OK.
Agora crie uma fronteira em “Fluido” e nomeie-a “Entrada”. Na aba “Boundary Details”,
na parte de Mass and Momentum, Option será Normal Speed, e Normal Speed será 30 [m s^-1].
Clique Apply e OK. Crie outra fronteira com nome “Saida”, em Boundary Type selecione “Outlet”.
Na aba “Boundary Details”, Relative Pressure será 0 [Pa]. Apply e OK. Crie outra fronteira com
nome “Parede”; em Boundary Type selecione “Wall”. Em Boundary Details, mude No Slip Wall
para Free Slip Wall (retirando a condição de não-escorregamento, pois ela não interessa nas
paredes do túnel); Apply e OK. Crie a última fronteira “Esfera_fluido”, selecione Wall em
Boundary Type. Apply e OK. Feche o CFX-Pre
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5. Resolvendo as Equações
Abra o CFX-Solver Manager, clique em Start Run. O resultado convergirá em
aproximadamente 72 iterações. Feche o CFX-Solver Manager.

6. Analisando os Resultados
Abra o CFD-Post. Para começar vamos criar um plano em YZ. Em Location, no topo da
tela, expanda e clique em Plane. Nomeie-o “Plano YZ”.Em Method, na janela esquerda inferior
que surgiu, selecione YZ Plane, e em Domain (acima de Method), selecione “Fluido”. e clique
Apply.

Criaremos alguns contornos para visualizar melhor os resultados. O primeiro é o de
velocidade. Desmarque o “Plano YZ” na sua Outline para ele sumir e clique no botão de
contorno, no menu do topo da janela.

Nomeie “Velocidade em YZ”. Em Locations, no canto inferior esquerdo, selecione “Plano
YZ” e em Variable, selecione Velocity e Apply. Para visualizar melhor, clique no eixo X da tríade,
no canto direito inferior da tela.
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Depois crie outro contorno com o nome “Pressao em YZ”. Desmarque o contorno
“Velocidade em YZ”. Em Location selecione “Plano YZ”, em Variable, Pressure e Apply.

Pode-se criar também um contorno de pressão na superfície da bola. Crie o contorno
“Pressao na Bola”. Em Locations, em vez de Plano YZ, escolha Esfera_Fluido, e em variable,
Pressure. Apply.
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Também é possível mostrar um campo vetorial dos vetores de velocidade. Clique no
botão para criar vetores.

Nomeie-o “Vetor Velocidade em YZ”. Em Locations selecione “Plano YZ”. Em Sampling
selecione “Equally Spaced” e em # of Points digite 5000. Clique Apply.

Um comparativo para perceber a importância da qualidade da malha foi feito, saindo da
malha de 2.782 nós e 13.630 elementos para uma 894.684 nós e 5.211.477 elementos (melhora
de cerca de 380 vezes, ou seja, onde havia 1 elemento, há em média 380 agora). Como já dito
no início, o engenheiro deve ser capaz de ponderar o custo benefício do refinamento da malha,
ou seja, até quando vale a pena sacrificar tempo computacional por uma maior exatidão nos
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resultados. A simulação com a malha ruim durou apenas 16,5 segundos e 72 iterações
(0,23s/iteração), já com a malha boa foram realizadas apenas 15 iterações, mas em 23 minutos
(92s/iteração, cerca de 400 vezes mais lento).
O comparativo (na esquerda com a malha pior e na direita, a melhor) é feito com
contorno de velocidade.

Também foi feito o comparativo com contorno de pressão.

Também é possível criar linhas de corrente. Clique no botão:
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Nomeie-a “Linhas de Corrente”. Em Domains, selecione “Fluido”, em “Start From”,
selecione entrada, que é por onde as linhas de corrente vão surgir. É possível escolher o número
de linhas, digite 200 em # of Points (selecione Sampling > Equally Spaced). Se quiser ajudar na
visualização, ative o quadro “Esfera_Fluido” na sua Outline.

Para visualizar o escoamento das partículas, clique no botão Animation, no centro
superior da tela.

Abrirá uma janela “Animation”. Clique em “Linhas de Corrente” na lista de objetos e
clique no Play à esquerda. Veja as particulas se movimentarem pelo tubo. Depois clique em Stop,
à direita de Play.
Outro dado importante que pode ser observado é a força de arrasto na bola (dado
importante em simulações de aerodinâmica). Clique em “Expression” e digite “Forca de
Arrasto” (sem o cedilha, com a letra C).

No campo “Definition” que surgiu no canto inferior esquerdo da tela, digite
force_z@Esfera_Fluido e clique Apply. O valor da força irá aparecer no campo Value, que é
aproximadamente, em módulo, 11,7977N. Para uma esfera no ar, com raio 110mm, o
coeficiente de arrasto (CD=2F/AV2) é 0,57. Na literatura, para o escoamento com o número de
Reynolds 4,37.105, o coeficiente de arrasto é cerca de 0,08, muito diferente do calculado com a
malha ruim. Porém, com o refinamento extremo, o resultado obtido foi 0,081, ou seja, depois
do refinamento necessário, a simulação se aproximou suficientemente da realidade.
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CAPÍTULO 9
Ferramentas e Dicas Úteis
1. Importando de Softwares CAD
O Design Modeler aceita importar vários formatos de arquivos, como: igs, iges, step, stp,
dwg, x_t, model, exp, session e outros mais. Portanto é possível exportar os arquivos de
geometria do seu software CAD de preferência e importar para o Design Modeler do CFX. No
Design Modeler, aperte File > Import External Geometry File.

Selecione o arquivo que foi exportado e aperte “Open” e aperte Generate (F5).

2. Fill (Preencher)
A ferramenta Fill é utilizada quando se quer obter principalmente a região fluida a partir
de um sólido, como a região por onde passa água em um tubo, ou o interior de um tanque. É
bastante útil principalmente em escoamentos internos. Ela se localiza em Tools > Fill, no menu
superior. Há dois tipos de preenchimento: “By Cavity”, por cavidade, ou seja, você seleciona as
superfícies (como as paredes de um tubo), e ele cria um volume de fluido interno. Já no outro
método, “By Caps”, a região fluida é criada a partir de uma região rodeada de sólido, como em
um conjunto cilindro-pistão sem aberturas, onde o volume de fluido é trancado.
Exemplo: obtendo a região fluida de um tubo.
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O tubo foi construído utilizando o SolidWorks e importado para o Design Modeler.

Selecionando a ferramenta Fill, utilizando o método “By Cavity” e clicando nas
superfícies internas do tubo, foi possível gerar a região interna.

3. Encontrando Valores de Interesse (Expression)
Na resolução de problemas muitas vezes queremos analisar o resultado em números
(não apenas em representação visual), podendo ser estes números: vazão mássica, densidade,
temperatura média, coeficiente de arrasto, força de sustentação etc. Por isso, o CFX dispõe da
ferramenta Expression, como utilizada na simulação da bola de futebol para encontrar o
arrasto. Fica localizada no menu superior, no centro.

101

Ela pode ser programada (na linguagem CEL – CFX Expression Language) para dar
valores essenciais da simulação. Alguns exemplos de códigos que podem ser colocados, além
do force_z@Esfera_Fluido utilizado para encontrar a força na direção z, são:
- massFlow()@superficie (vazão mássica por um plano transversal)
- force()@superficie (modulo da força atuando)
- area()@superficie (retorna a área da superfície)
Há mais códigos que podem ser encontrados entrando no seguinte material:
http://orange.engr.ucdavis.edu/Documentation12.1/121/CFX/fpref.pdf, a partir da p. 15.

4. Estudo Paramétrico
Para ajudar na criação e modificação de peças, testando várias situações, o estudo
paramétrico veio para ajudar o engenheiro. Um estudo paramétrico é uma análise feita a partir
da mudança de variáveis de entrada observando as variáveis de saída que se deseja. Por
exemplo, em um trocador de calor, as variáveis de entrada podem ser: diâmetro do tubo,
material de tubo e comprimento do trocador, já as variáveis de saída podem ser a temperatura
de saída, a pressão de saída etc. Ou em um carro, as variáveis de entrada podem ser o ângulo
do para-brisa, altura do porta-malas, e de saída, coeficiente de arrasto, de sustentação.
Também serve para fazer um teste de independência de malha, que é uma técnica
utilizada para certificar de que refinar mais ainda a malha não vai trazer tantos benefícios.
Então o teste é feito com vários níveis de refinamento diferentes, observando variáveis de saída
(coeficiente de arrasto em um teste de aerodinâmica, por exemplo), e verificando a partir de
que nível de refinamento estas variáveis ficam estáveis.
O indicativo de que uma variável (como vazão, temperatura, diâmetro) pode ser
utilizada como parâmetro de entrada é um quadrado branco ao lado do campo onde se
preenche, como abaixo.

Ao selecionar os parâmetros de entrada e saída, no Workbench surgirá uma janela extra
tratando do estudo paramétrico. Lá você escolherá quais pontos serão simulados, e ao clicar
“Update All Design Points” o software retornará para você, ao fim das simulações, os valores de
saída desejados.
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5. Simulações 2D
O CFX não tem um Solver para resolver equações bidimensionais, no entanto, um
artifício pode ser usado para realizar simulações 2D: criar uma geometria 3D com apenas 1
elemento em alguma direção. Normalmente a distância recomendada a ser extrudada é 1% da
maior distância no plano. Escolha normalmente as condições de contorno e nas duas faces no
plano em que é feita a simulação, escolha a opção “Symmetry” como condição de contorno. Este
artifício é útil para ganhar tempo computacional (aproximando problemas 3D para 2D para
obter resultados preliminares).

103

CAPÍTULO 10
Desafios de Simulações Reais
1. O que queremos simular?
Todas as simulações e exercícios propostos nesta apostila são situações idealizadas, para
facilitar o entendimento e agilizar a montagem das simulações, mas na prática as coisas não são
tão simples quanto parecem.
Lidamos com situações extremamente complexas de serem modeladas diariamente:
refrigeração do nosso quarto (que envolve calor por radiação, convecção, pequena parcela por
condução, várias fontes de calor, como o solo, janelas, paredes, aparelhos eletrônicos, seres
humanos), aerodinâmica do nosso carro (envolve turbulência, viscosidade, calor por atrito,
geração de som, vibrações, camada-limite). Ainda precisamos saber também quais físicas que
realmente importam para ser simuladas: a transferência de calor influi no modelo?
Turbulência? Empuxo ou eletromagnetismo? Há reações químicas? Mudanças de fase?
Esta seção é dedicada a entender melhor algumas dificuldades enfrentadas ao tentar
simular situações reais, ou ao menos, tentar aproximá-las.

2. Criando a Geometria
Como esperado, uma das maiores dificuldades está no desenho da geometria. Em alguns
casos, a geometria pode ser muito complexa, como em aerodinâmica, em que se a superfície
tem muitas curvas complexas, ou em refrigeração de grandes ambientes (como teatro ou
cinema), em que é necessário modelar uma geometria muito grande, elevando o esforço
computacional.
Possíveis soluções são a simplificação da geometria para estar entre um meio termo
entre a realidade e uma simulação passível de ser feita. Essa simplificação requer do engenheiro
o senso de julgar o que pode ser retirado ou simplificado e o que deve permanecer da forma
como é na realidade.
Exemplo: simplificação da geometria de uma moto para análise aerodinâmica

Exemplo: simplificação da geometria de prédios para análise de ventilação natural (são
basicamente paralelepípedos)
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Exemplo: simplificação do corpo humano para análise de conforto térmico

3. Gerando a Malha
Assim como a geometria correta, a geração da malha é um passo essencial para obter
resultados confiáveis. É necessário ter conhecimento de técnicas de refinamento de malha, ou
seja, gerá-la de forma que tenha melhor qualidade apenas onde é necessário, diminuindo o
esforço computacional para gerar um resultado similar.
Para refiná-la de forma correta, primeiramente é necessário ter conhecimento de onde
é sua região de interesse, normalmente será onde há grandes gradientes. Em simulações de
aerodinâmica, por exemplo, é interessante dar destaque, através da malha, a regiões envolta do
corpo, para poder captar melhor o desprendimento do escoamento e a formação da camadalimite, e também a regiões (se houver) turbulentas, pois estas são aproximações, então estão
mais propensas a conter erros mais grosseiros.

105

Exemplo: geração de malha para refinamento próximo à superfície de uma asa

Também pode ser pertinente, para simulações em que se faz necessária uma grande
região fluida, porém apenas uma parte é de interesse, a utilização de corpos de influência, que
são regiões mais refinadas do que o resto, ou seja, a parte que interessa ao engenheiro daquele
domínio grande.
Exemplo: vista inferior de um túnel de vento para aerodinâmica de moto, corpo de influência
claramente mais refinado

Em simulações envolvendo troca de calor, como em um condensador ou evaporador, as
paredes dos tubos são regiões de interesse, pois normalmente há grandes gradientes, então a
malha precisa ser de melhor qualidade para captar melhor as pequenas variações de
temperatura. Um comando do CFX muito útil nesse tipo de situação é o Inflation, que cria uma
camada refinada apenas próxima da parede do tubo.
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Exemplo: vista transversal da malha de um tubo com Inflation nas paredes

Exemplo: contorno de velocidade em uma esfera sem e com Inflation

Há inúmeras técnicas a serem aprendidas (Inflation, Body Sizing, Face Sizing,
Refinement etc), o que pode ser discutido em um curso especialmente para geração de malhas.
Também há softwares no próprio Workbench além do ANSYS Meshing (gerador sugerido pelo
CFX) que geram malhas, como o ICEM CFD, que também pode ser discutido em um curso
específico.
Outro desafio enfrentado na geração da malha está intimamente ligado à geometria da
peça: quando há detalhes muito pequenos ou complexos, é possível que a malha sequer seja
gerada.

4. Definindo as Condições de Contorno
As condições de contorno são uma importante parte do processo de criação da
simulação. A boa ou má definição destas condições pode gerar resultados confiáveis ou não. É
importante que o engenheiro conheça a fundo o dispositivo ou sistema simulado: sua
temperatura, material, dimensões, peso, parâmetros de entrada e saída (vazão, velocidade,
pressão, temperatura), todos os movimentos que vão influenciar no escoamento (como
movimento de válvulas e paredes móveis).
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Também é necessário saber qual modelo utilizar para aproximar-se mais da realidade.
Os modelos são para várias situações: turbulência próxima às paredes, turbulência distante das
paredes, fluxo de calor através de paredes, transferência de calor por radiação, convecção e
condução, dispersão de partículas, combustão, mudança de fase, meios porosos etc.
É importante também conhecer bem o tipo de material que está sendo utilizado: seu
estado termodinâmico, se é substância pura, mistura de composição fixa ou variável, sua massa
molar, densidade, calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, expansividade
térmica, índice de refração, condutividade elétrica, permeabilidade magnética etc.
Para casos transientes, é necessário conhecer o fenômeno para saber o horizonte de
tempo que se está interessado (da ordem de minutos para refrigeração, mas segundos para
misturadores, por exemplo) e o passo (a cada segundo, cada minuto etc).

5. Resolvendo as Equacões
Para obter um bom equilíbrio entre resultado exato e pouco esforço computacional, é
necessário que o engenheiro pondere o número de iterações que serão realizadas, o tipo de
resíduo, o critério de convergência, o tipo de escala temporal para regime permanente, a
quantidade de iterações por passo em simulações transientes, pontos de monitoramento.

6. Realizando Estudos Paramétricos
É necessário saber que tipo de variável merece ser parte de um estudo paramétrico. Por
exemplo, em um trocador de calor é necessário testar o desempenho dele para temperaturas
de entrada de 500K a 700K; ou em um escoamento interno, é necessário medir a perda de carga
para várias vazões diferentes.
Também deve-se observar que em estudos paramétricos há um passo (passo 10K, no
caso do trocador de calor, o CFX irá testá-lo para 500K, 510K, 520K, ..., 690K e 700K), então o
engenheiro deve buscar o equilíbrio entre uma quantidade razoável de testes (ou o tamanho
do passo) e o tempo que irá ser gasto para realizar todos esses testes.
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APÊNDICE A
Demonstração de Relações Usadas nas
Equações Governantes
1. Conservação de Massa
Na seção de Conservação de Massa, é utilizada a seguinte relação para o fluxo de massa
por uma face:
∬ 𝜌𝐔 ∙ 𝑑𝐀 = (𝜌𝑢 +
𝐸

1 𝜕(𝜌𝑢)
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑥

̂ = (𝑑𝑦𝑑𝑧, 0,0):
Sabendo que o vetor velocidade é 𝐔 = (𝑢, 𝑣, 𝑤) e o vetor 𝑑𝐀 = 𝐴𝐸 𝐧
∬ 𝜌𝐔 ∙ 𝑑𝐀 = ∬ 𝜌(𝑢, 𝑣, 𝑤) ∙ (𝑑𝑦𝑑𝑧, 0,0) = ∬ 𝜌𝑢. 𝑑𝑦𝑑𝑧
𝐸

𝐸

𝐸

Para a face E os domínios de integração são:
1

1

𝑦0 − 2 𝛿𝑦 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦0 + 2 𝛿𝑦
1

1

𝑧0 − 2 𝛿𝑧 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧0 + 2 𝛿𝑧
1

𝑥 = 𝑥0 + 2 𝛿𝑥
Portanto a integral se torna:
1
1
𝑧0 + 𝛿𝑧 𝑦0 + 𝛿𝑦
2
2

∫

∫

𝜌𝑢. 𝑑𝑦𝑑𝑧

1
1
𝑧0 − 𝛿𝑧 𝑦0 − 𝛿𝑦
2
2

Sabendo que o vetor velocidade depende da posição, ou seja, 𝐔 = 𝐔(𝑥, 𝑦, 𝑧), portanto a
componente em x também depende de onde é medida, logo 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧). Utilizando a relação
obtida através da série de Taylor, considerando a propriedade 𝜙 = 𝑢, encontra-se:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑢(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) + (𝑥 − 𝑥0 )

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
+ (𝑦 − 𝑦0 )
+ (𝑧 − 𝑧0 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
1

Simplificando 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑢, 𝑢(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) = 𝑢0 𝑒 𝑥 = 𝑥0 + 2 𝛿𝑥, encontra-se:
𝑢 = 𝑢0 +

1 𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝛿𝑥 + (𝑦 − 𝑦0 )
+ (𝑧 − 𝑧0 )
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

Analogamente, sabendo que a densidade também pode mudar, considerando 𝜙 = 𝜌 e
fazendo as mesmas considerações feitas para 𝜙 = 𝑢, encontra-se:
110

𝜌 = 𝜌0 +

1 𝜕𝜌
𝜕𝜌
𝜕𝜌
𝛿𝑥 + (𝑦 − 𝑦0 )
+ (𝑧 − 𝑧0 )
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

Substituindo na integral:
1
1
𝑧0 + 𝛿𝑧 𝑦0 + 𝛿𝑦
2
2

∫

∫

(𝜌0 +

1
1
𝑧0 − 𝛿𝑧 𝑦0 − 𝛿𝑦
2
2

1 𝜕𝜌
𝜕𝜌
𝜕𝜌
1 𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝛿𝑥 + (𝑦 − 𝑦0 )
+ (𝑧 − 𝑧0 ) ) (𝑢0 +
𝛿𝑥 + (𝑦 − 𝑦0 )
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦

+ (𝑧 − 𝑧0 )

𝜕𝑢
) . 𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑧

Fazendo a substituição de variável 𝑌 = 𝑦 − 𝑦0 𝑒 𝑍 = 𝑧 − 𝑧0 encontra-se:
1
𝛿𝑧
2

1
𝛿𝑦
2

∫

∫ (𝜌0 +

1
1
− 𝛿𝑧 − 𝛿𝑦
2
2

1 𝜕𝜌
𝜕𝜌
𝜕𝜌
1 𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝛿𝑥 + 𝑌
+ 𝑍 ) (𝑢0 +
𝛿𝑥 + 𝑌
+ 𝑍 ) . 𝑑𝑌𝑑𝑍
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

Expandindo o produto:
(𝜌0 +

1 𝜕𝜌
𝜕𝜌
𝜕𝜌
1 𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝛿𝑥 + 𝑌
+ 𝑍 ) (𝑢0 +
𝛿𝑥 + 𝑌
+𝑍 )
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

E sabendo que o valor da densidade e da velocidade na face E são:
𝜌𝐸 = 𝜌0 +

1 𝜕𝜌
𝛿𝑥;
2 𝜕𝑥

𝑢𝐸 = 𝑢0 +

1 𝜕𝑢
𝛿𝑥
2 𝜕𝑥

Encontra-se:
𝜌𝐸 𝑢𝐸 + 𝜌𝐸 𝑌

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝜌
𝜕𝜌 𝜕𝑢
𝜕𝜌 𝜕𝑢
𝜕𝜌
𝜕𝜌 𝜕𝑢
𝜕𝜌 𝜕𝑢
+ 𝜌𝐸 𝑍
+ 𝑢𝐸 𝑌
+ 𝑌2
+ 𝑌𝑍
+ 𝑢𝐸 𝑍
+ 𝑌𝑍
+ 𝑍2
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑦 𝜕𝑦
𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧 𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝜕𝑧
1

1

Integrando em − 2 𝛿𝑦 ≤ 𝑌 ≤ 2 𝛿𝑦
1

𝛿𝑦

𝜌𝐸 𝑌 2 𝜕𝑢
𝜕𝑢 𝑢𝐸 𝑌 2 𝜕𝜌 𝑌 3 𝜕𝜌 𝜕𝑢 𝑌 2 𝑍 𝜕𝜌 𝜕𝑢
𝜕𝜌 𝑌 2 𝑍 𝜕𝜌 𝜕𝑢
𝜕𝜌 𝜕𝑢 2
(𝜌𝐸 𝑢𝐸 𝑌 +
+ 𝜌𝐸 𝑌𝑍
+
+
+
+ 𝑢𝐸 𝑌𝑍
+
+ 𝑌𝑍 2
)|
2 𝜕𝑦
𝜕𝑧
2 𝜕𝑦 3 𝜕𝑦 𝜕𝑦
2 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝑧
2 𝜕𝑧 𝜕𝑦
𝜕𝑧 𝜕𝑧 −1𝛿𝑦
2

Desprezando os termos de maior ordem (pois admite-se que 𝛿𝑦 é infinitesimal):
𝜌𝐸 𝑢𝐸 𝛿𝑦 + 𝜌𝐸 𝛿𝑦𝑍
1

𝜕𝑢
𝜕𝜌
𝜕𝜌 𝜕𝑢
+ 𝑢𝐸 𝛿𝑦𝑍
+ 𝛿𝑦𝑍 2
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧 𝜕𝑧

1

Integrando em − 2 𝛿𝑧 ≤ 𝑍 ≤ 2 𝛿𝑧
1
𝛿𝑧

𝜌𝐸 𝛿𝑦𝑍 2 𝜕𝑢 𝑢𝐸 𝛿𝑦𝑍 2 𝜕𝜌 𝛿𝑦𝑍 3 𝜕𝜌 𝜕𝑢 2
(𝜌𝐸 𝑢𝐸 𝛿𝑦𝑍 +
+
+
)|
2
𝜕𝑧
2
𝜕𝑧
3 𝜕𝑧 𝜕𝑧 −1𝛿𝑧
2

Desprezando os termos de maior ordem (pois admite-se que 𝛿𝑧 é infinitesimal):
𝜌𝐸 𝑢𝐸 𝛿𝑦𝛿𝑧
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Utilizando novamente as seguinte relações:
𝜌𝐸 = 𝜌0 +

1 𝜕𝜌
𝛿𝑥;
2 𝜕𝑥

𝑢𝐸 = 𝑢0 +

1 𝜕𝑢
𝛿𝑥
2 𝜕𝑥

Encontra-se que:
∬ 𝜌𝐔 ∙ 𝑑𝐀 = (𝜌0 +
𝐸

1 𝜕𝜌
1 𝜕𝑢
𝛿𝑥) (𝑢0 +
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥

Expandindo o produto:
(𝜌0 +

1 𝜕𝜌
1 𝜕𝑢
1 𝜕𝑢
1 𝜕𝜌
1 𝜕𝜌 𝜕𝑢
(𝛿𝑥)2
𝛿𝑥) (𝑢0 +
𝛿𝑥) = 𝜌0 𝑢0 + 𝜌0
𝛿𝑥 + 𝑢0
𝛿𝑥 +
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥
2 𝜕𝑥
4 𝜕𝑥 𝜕𝑥

Desprezando o termo (𝛿𝑥)2 e aplicando a regra da cadeia inversa, demonstra-se que:
∬ 𝜌𝐔 ∙ 𝑑𝐀 = (𝜌𝑢 +
𝐸

1 𝜕(𝜌𝑢)
𝛿𝑥) 𝛿𝑦𝛿𝑧
2 𝜕𝑥

Observação: substitui-se a notação 𝜌0 𝑒 𝑢0 por 𝜌 𝑒 𝑢 para indicar os valores medidos no
centro do volume.

2. Conservação de Momento
Na seção de Conservação de Momento, a taxa de aumento de momento por volume de
uma partícula de fluido na direção x é dada por:
𝜌

𝐷𝑢 𝜕(𝜌𝑢)
=
+ ∇ ∙ (𝜌𝑢𝐔)
𝐷𝑡
𝜕𝑡

Para demonstrar essa relação, vamos tomar uma propriedade genérica 𝜙. A notação
D/Dt é a de derivada material, que é equivalente a uma derivada total. Sabe-se que a derivada
total de uma função com várias variáveis é dada pela regra da cadeia:
𝐷𝜙
𝑑
𝜕𝜙 𝑑𝑡 𝜕𝜙 𝑑𝑥 𝜕𝜙 𝑑𝑦 𝜕𝜙 𝑑𝑧 𝜕𝜙
𝜕𝜙
𝜕𝜙
𝜕𝜙
=
𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
+
+
+
=
+𝑢
+𝑣
+𝑤
𝐷𝑡 𝑑𝑡
𝜕𝑡 𝑑𝑡 𝜕𝑥 𝑑𝑡 𝜕𝑦 𝑑𝑡 𝜕𝑧 𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
Utilizando a notação de gradiente:
𝐷𝜙 𝜕𝜙
=
+ 𝐔 ∙ ∇𝜙
𝐷𝑡
𝜕𝑡
Tomando a expressão seguinte para uma propriedade genérica 𝜙:
𝜕(𝜌𝜙)
+ ∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔)
𝜕𝑡
Desenvolvendo, utilizando a regra da cadeia e a seguinte propriedade de divergente
∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔) = (𝜌𝐔) ∙ ∇𝜙 + 𝜙∇ ∙ (𝜌𝐔)
Temos que:
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𝜕(𝜌𝜙)
𝜕𝜙
𝜕𝜌
+ ∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔) = 𝜌
+𝜙
+ (𝜌𝐔) ∙ ∇𝜙 + 𝜙∇ ∙ (𝜌𝐔)
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Isolando os termos com 𝜙 𝑒 𝜌 encontra-se:
𝜕𝜙
𝜕𝜌
𝜌 ( + 𝐔 ∙ ∇𝜙) + 𝜙 ( + ∇ ∙ (𝜌𝐔))
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Pela conservação de massa e pela relação demonstrada acima:
𝜕𝜌
+ ∇ ∙ (𝜌𝐔) = 0;
𝜕𝑡

𝐷𝜙 𝜕𝜙
=
+ 𝐔 ∙ ∇𝜙
𝐷𝑡
𝜕𝑡

Portanto, demonstra-se que:
𝜌

𝐷𝜙 𝜕(𝜌𝜙)
=
+ ∇ ∙ (𝜌𝜙𝐔)
𝐷𝑡
𝜕𝑡
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APÊNDICE B
Gradiente e Divergente
1. Gradiente
O Gradiente é representado pelo produto do operador nabla (∇) e de um campo escalar.
Por definição, o operador nabla é:
𝜕 𝜕 𝜕
𝛁 =( , , )
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
Portanto, o gradiente de uma função é dado por:
𝜕𝑓 𝜕𝑓 𝜕𝑓
𝐠𝐫𝐚𝐝 𝑓 = 𝛁𝑓 = ( , , )
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
O significado físico do gradiente de um campo escalar é um vetor que carrega informação
de para onde este campo está crescendo, e com que intensidade está crescendo.
Por exemplo, se há uma caixa que está a 100C na esquerda e 200C na direita, e a
temperatura cresce de forma constante, pode-se concluir que, no meio, por exemplo, ela está a
150C. Portanto, se ela tiver 1m na direção x, pode-se dizer que a temperatura dela é um campo
escalar representado pela seguinte função:
𝑇(𝑥) = 100 + 100𝑥
Pois quando x é 0, a temperatura é o valor da esquerda, quando x é 1, a temperatura é o
valor da direita. Percebe-se também que se o valor de y e z mudarem, a temperatura não muda.
Portanto, calculando o gradiente da função:
𝐠𝐫𝐚𝐝 𝑇 = (

𝜕𝑇 𝜕𝑇 𝜕𝑇
,
, ) = (100, 0, 0)
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧

Portanto, o vetor gradiente indica que a temperatura cresce na direção x, a uma taxa de
100C por metro, e que o valor da temperatura não muda se y e z variarem.
Como o valor de uma grandeza escalar pode depender do ponto do espaço onde é
medida (por exemplo, as temperaturas em dois pontos podem ser diferentes), nasce a noção de
um campo escalar: é um “mapa” dos valores em cada ponto.
Exemplos de campos escalares são: temperatura, densidade e pressão.
No caso abaixo, quanto mais escuro, maior o valor da variável (supondo, quanto mais
escuro, mais denso o fluido). Os vetores em azul representam o gradiente.
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A visão de que o gradiente representa um vetor que diz para onde e com que intensidade
cresce um campo vetorial, é possível entender melhor a Lei de Fourier, que trata da difusão de
calor em um corpo:
𝑞 = −𝑘 𝐠𝐫𝐚𝐝 𝑇
O fluxo de calor ocorre na direção oposta ao gradiente. Portanto, se o gradiente aponta
para onde a temperatura cresce, o fluxo de calor ocorre na direção em que a temperatura
decresce, ou seja: o fluxo de calor ocorre no sentido do local mais quente para o local mais frio.

2. Divergente
O Divergente é representado pelo produto vetorial entre o operador Nabla e uma função
de um campo vetorial. O melhor exemplo de campo vetorial é a velocidade (U). Portanto, o
Divergente de uma função é dado por:
𝐝𝐢𝐯 𝑓 = 𝛁 ∙ 𝑓 =

𝜕𝑓 𝜕𝑓 𝜕𝑓
+
+
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧

O significado físico do operador divergente é mais abstrato; ele está relacionado com o
fluxo líquido de uma propriedade em um pequeno volume. Se o divergente em um ponto for
positivo, significa que ali há uma fonte da propriedade estudada (se for temperatura, ali há uma
fonte de calor); se o divergente for negativo, ali há um absorvedor da propriedade (como um
ralo retira a água de uma pia).
Quando se estuda a densidade em um fluido incompressível, sabe-se que ela não deve
mudar, ou seja, o fluido não deve expandir nem contrair. Logo, não deve haver fontes nem
“ralos” de densidade. Quando o fluido é compressível, se houver um aquecimento, o fluido irá
se expandir, portanto, o ponto de expansão será considerado uma fonte de densidade. Portanto,
para um escoamento incompressível, não devem haver fontes nem ralos de densidade;
matematicamente:
𝐝𝐢𝐯 (𝜌𝐔) = 0
O teorema de Gauss, ou teorema da divergência, utilizado na mecânica dos fluidos,
relaciona a integral do divergente de uma função em um volume (V) com sua integração sob a
superfície desse volume (𝜕𝑉), como é mostrado a seguir:
∫ 𝐝𝐢𝐯 𝐅 𝑑𝑉 = ∫ 𝐅 ∙ 𝑑𝐚
𝑉

𝜕𝑉

Este teorema constata que para calcularmos o valor da integral do divergente de uma
função em um volume de controle, deve-se calcular o valor dessa integral na superfície desse
volume.
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