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Resumo 

BOVOLATO, L. O. C. Análise computacional de casos característicos de câmara de 

combustão empregando simulação de escalas adaptativas.   2018.  158 f. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2018. 

 

O projeto de pesquisa propôs avaliar a metodologia de Simulação de Escalas 

Adaptativas (SAS) para descrever escoamentos turbulentos e não-reativos utilizando estudos 

de casos característicos, amplamente documentados, os quais possuem comportamentos do 

escoamento distintos presentes em  diferentes regiões de uma câmara de combustão. O 

primeiro estudo de caso foi a análise do escoamento sobre um degrau, em que foi avaliada a 

capacidade do modelo Simulação de Escalas Adaptativas, frente aos modelos de Navier-

Stokes com Média de Reynolds (RANS) e Simulação de Grandes Escalas (LES) e aos dados 

experimentais, em prever a distribuição de pressão, ponto de recolamento e de perfis de 

velocidade ao longo do domínio após a separação. Pode-se notar que o modelo SAS 

apresentou resultados praticamente idênticos aos resultados obtidos pelo modelo RANS com 

relação à distribuição de pressão e a posição ponto de recolamento. Porém, os perfis de 

velocidade apresentaram algumas discrepâncias com relação aos perfis de velocidade dos 

modelos RANS e LES e dos resultados experimentais. Um segundo estudo de caso foi a 

análise do escoamento através de um turbilhonador, em que a capacidade do modelo SAS foi 

avaliada, comparando seus resultados com os resultados do modelo de Navier-Stokes Não-

Estacionárias com Média de Reynolds (URANS) e com os dados experimentais, em prever 

perfis de velocidade em regiões de recirculação presentes neste estudo de caso. Pode-se 

observar que ambos os modelos conseguiram prever as principais estruturas de recirculação 

do escoamento, porém, os perfis de velocidade apresentaram significativas discrepâncias com 

relação aos dados experimentais. Em seguida, foram feitas comparações entre os modelos 

SAS e URANS com relação à previsão da precessão central de vórtice e de estruturas de 

vórtices, das quais foi observado que o modelo SAS apresenta uma maior capacidade para 

prever estas estruturas em relação ao modelo URANS. 

Palavras-chave: Simulação de escalas adaptativas. Simulação de grandes escalas. Navier-

stokes com média de Reynolds. Escoamento sobre degrau. Escoamento turbilhonado. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

BOVOLATO, L. O. C. Computational analysis of combustion chamber characteristic 

cases using scale-adaptivr simulation.   2018.  158 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 
  

 The research project aimed to evaluate the Scale-Adaptive Simulation (SAS) 

methodology to describe turbulent and non-reactive flows using characteristic, widely 

documented, case studies, which have distinct flow behaviors present in different regions of a 

chamber of combustion. The first case study was the analysis of a flow over a backward-

facing step, from which the Scale-Adaptive Simulation (SAS) model capacity was evaluated, 

compared to the Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) and Large-Eddy Simulation 

(LES) models and experimental data, in order to predict the pressure distribution, 

reattachment point and velocity profiles throughout the domain after separation. It can be 

noticed that the SAS model presented results almost identical to the results obtained by the 

RANS model in relation to the pressure distribution and reattachment position. However, the 

velocity profiles presented some discrepancies in respect to RANS and LES velocity profiles 

and the experimental results. A second case study was the analysis of the flow through a 

swirler, from which the capacity of the SAS model was evaluated, comparing its results to the 

results of the Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes (URANS) model and with the 

experimental data, to predict velocity profiles in recirculation regions present in this case 

study. It can be observed that both models were able to predict the main recirculation 

structures of the flow, however, the velocity profiles presented significant discrepancies in 

relation to the experimental data. Then, comparisons were made between the SAS and 

URANS models in respect to the prediction of vortex precession vortex core and vortex 

structures, from which it was observed that the SAS model presents a greater capacity to 

predict these structures in relation to the URANS model. 

Keywords: Scale-adaptive simulation. Large-eddy simulation. Reynolds averaged navier-

stokes. Backward-facing step. Swirl flows. 
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1 Introdução 

 

A aplicação de estudos de mecânica de fluidos computacional vem sendo utilizada 

como uma importante ferramenta de projeto no desenvolvimento preliminar de produtos 

industriais. Esta tendência não é diferente em meios aeronáuticos, na qual já é considerada 

uma prática consolidada. Para o desenvolvimento de novos motores aeronáuticos, em especial 

novas câmaras de combustão, os métodos empregados encontram-se limitados pelo custo 

computacional devido à complexidade do escoamento, apresentando altos níveis de 

turbulência, regimes de escoamento multifásicos e reativos.  

 

1.1 Funcionamento de uma Câmara de Combustão 

 

A Câmara de Combustão, em um motor aeronáutico, tem como função fornecer energia, 

proveniente de uma fonte química, ao escoamento que atravessa o motor.  Como o ciclo de 

operação de motores aeronáuticos utiliza basicamente o Ciclo de Brayton, a transferência de 

energia proveniente da queima de combustível ocorre, idealmente, a pressão constante. Desta 

maneira, é correto afirmar que, teoricamente, toda a energia fornecida pela queima de 

combustível é convertida em energia cinética e energia térmica para o escoamento. 

Entretanto, para que ocorra a queima do combustível, é necessário que a razão mássica de 

mistura ar/combustível esteja dentro de uma faixa aceitável para que ocorra combustão. 

O escoamento admitido pelo motor atravessa o compressor, onde ocorre o aumento de 

pressão total e estática devido ao trabalho exercido pelo compressor sobre o escoamento. Em 

seguida, o escoamento atravessa uma região denominada de canal divergente da câmara de 

combustão, fig. 1, onde ocorre um aumento na seção transversal do canal aerodinâmico. 

Assim, o escoamento sofre uma recuperação de pressão estática e, consequentemente, uma 

queda de velocidade, promovendo melhores condições para a queima de combustível.  
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Figura 1 - Ilustração de uma Câmara de Combustão. 

 

Fonte: Oates (1989, tradução nossa). 

 

A seguir, o escoamento introduzido dentro da câmara de combustão sofre um 

fracionamento, conforme ilustrado na fig. 2. Inicialmente, uma porção de ar atravessa o 

turbilhonador, fig. 1, sendo dirigida para dentro do componente onde ocorre a queima, 

chamada de tubo de chama, fig. 3. A função desta parcela do escoamento, sobre a qual é 

induzido um movimento de rotação, é de promover uma região de recirculação, à jusante do 

turbilhonador, de forma que promova condições adequadas para a ancoragem da chama, 

originada na combustão. A seguir, o restante da porção de ar penetra no tubo de chama 

através de orifícios distribuídos ao longo deste, de forma a auxiliar na combustão ou diluir os 

gases quentes provenientes da combustão. 

 

Figura 2 - Ilustração de um tubo de chama, com detalhe das parcelas do escoamento. 

 

Fonte: Oates (1989, tradução nossa). 
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Figura 3 - Ilustração de um tubo de chama do tipo anular. 

 

Fonte: Oates (1989). 

 

A porção restante do escoamento percorre a parte externa do tubo de chama, entrando 

no tubo de chama através de orifícios distribuídos ao longo deste. Na porção de escoamento 

que passa pelo turbilhonador é induzida a uma rotação ou swirl, cuja principal função é de 

promover a ancoragem da chama, induzindo um gradiente adverso de pressão na frente do 

injetor. Pode-se observar que, o escoamento não-reativo através de uma câmara de combustão 

apresenta algumas regiões onde o escoamento apresenta um comportamento distinto, como: 

a) Expansão repentina no Difusor; 

b) Turbilhonamento no Swirler: 

c) Penetração em orifícios, ao longo do tubo de chama; 

d) Interação com o combustível injetado dentro do tubo de chama. 

Para estas regiões, um estudo aprofundado do comportamento do escoamento se faz 

necessário para o entendimento do funcionamento de câmaras de combustão. A seguir, são 

apresentados os métodos mais utilizados, de dinâmica dos fluidos computacional, utilizados 

em análises de turbinas a gás e combustores. 

1.2 Métodos Numéricos 

Entre os métodos numéricos de mecânica dos fluidos até então desenvolvidos, duas 

famílias se destacam: os métodos baseados na estratégia  de resolução de escalas de 

turbulência (Scale Resolving Simulation - SRS) em que escalas de turbulência, até um 

determinado nível de comprimento característico, são resolvidas e métodos baseados em 

valores médios de Reynolds (Reynolds-Averaged Navier-Stokes - RANS), são usados. 

O método RANS é muito empregado em meios industriais, pois apresenta um custo 

computacional mais baixo que a maioria dos métodos da família SRS. Isto ocorre uma vez 

que, na maioria dos casos, não necessita de discretizações espaciais muito refinadas para 
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apresentar um resultado independente da malha computacional. Assim, é possível um número 

maior de simulações em um determinado tempo físico, o que é um fator impactante quando se 

considera o dinamismo e o custo de desenvolvimento em meios industriais. O método RANS 

é comumente retratado na forma de solução em Regime Permanente, ou seja, o período de 

passo no tempo é automaticamente ajustado pelo programa e a simulação dura enquanto não é 

atingido um critério de convergência. Entretanto, existe uma variante para solução em Regime 

não-estacionário, denominada de RANS Não-Estacionário ou URANS, na qual um período de 

passo no tempo e um tempo total de simulação são pré-selecionados. Assim, para cada passo 

no tempo, a solução deve atingir o critério de convergência pré-estabelecido, ou um número 

máximo de interações do passo no tempo. Apesar de apresentarem resultados satisfatórios em 

diversos casos, o método RANS é conhecido por apresentar características dissipativas o que 

pode ocasionar no desaparecimento de importantes estruturas não-estacionárias capazes de 

estimar importantes instabilidades no escoamento, fundamentais em análises de escoamentos 

reativos.  

Os métodos SRS são muito empregados em meios acadêmicos, uma vez que apresentam 

uma maior capacidade de representar o real comportamento do escoamento, especialmente 

envolvendo uma ampla faixa de espectro de frequência turbulenta. O modelo LES (Large 

Eddy Simulation) é muito utilizado em meios acadêmicos devido à sua capacidade de 

apresentar os resultados mais próximos dos dados obtidos experimentalmente, uma vez 

atendidas as discretizações espacial e temporal adequadas. Considerando escoamentos 

reativos, segundo Boudier et al. (2007), o modelo LES apresentou resultados mais próximos 

dos dados experimentais que o modelo URANS, quanto aos perfis de temperatura dos gases 

quentes saindo da câmara de combustão, embora os dados obtidos através do modelo URANS 

ainda possam ser considerados valiosos. 

Entretanto, o uso do modelo LES em meios industriais torna-se muitas vezes proibitivo, 

especialmente em escoamentos próximos à parede, onde a escala de comprimento de 

turbulência se torna, relativamente, muito menor que espessura da camada sobre a superfície, 

exigindo assim, uma alta resolução da discretização espacial nesta região (MENTER et al., 

2011). Um estudo comparativo do custo computacional entre os modelos LES e RANS, 

apresentado por Michelassi, Wissink e Rodi (2003), de um escoamento sobre uma palheta de 

turbina a gás, para um número de Reynolds próximo de 10000, é apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Estimativa de custo Computacional entre os modelos LES e RANS para o caso estudado em 

Michelassi, Wissink e Rodi (2003). 

 

 Número 

de 

Células 

Número de 

passos no 

tempo 

Número de iterações 

internas por passo no 

tempo 

Esforço 

Computacional 

relativo ao modelo 

RANS 

RANS ~10
6
 ~10

2
-10

3
 1 1 

LES ~10
8
-10

9
 ~10

5
 1-10 ~10

5
-10

6
 

Fonte: Menter et al. (2011). 

 

 Podemos observar, de maneira estimada, uma grande diferença de custos 

computacionais entre estes modelos. 

Dessa forma, estão sendo desenvolvidos, recentemente, novos modelos SRS, muitos dos 

quais empregam estratégias híbridas com a modelagem RANS, de modo que regiões do 

domínio onde o escoamento apresente um comportamento mais comportado, o modelo 

híbrido alterna o método de equacionamento de SRS para RANS ao longo do domínio, 

conforme a necessidade de resolução da região. Entre os modelos SRS híbridos, o modelo de 

Simulação de Escalas Adaptativas (Scale-Adaptive Simulation - SAS) (MENTER; KUNTZ; 

BENDER, 2003) vem se destacando devido aos seguintes fatores: 

a) Permite o uso de uma malha computacional com menos elementos ao longo do domínio 

se comparado com LES, porém sem perder aspectos relevantes do escoamento; 

b) Sua característica híbrida independe da malha computacional, ao contrário de outros 

métodos híbridos. 

Dessa maneira, foi escolhido o modelo Scale-Adaptive Simulation, dentre outros 

modelos SRS, de forma a ser realizado um estudo aprofundado envolvendo problemas-

modelo que apresentem as mesmas características de escoamento em regiões distintas e de 

interesse de uma câmara de combustão. Os resultados obtidos serão comparados com 

resultados experimentais e resultados obtidos através de análises LES e RANS/URANS. 

Assim, será possível verificar a viabilidade da utilização do modelo SAS ao invés do modelo 

LES na análise aerodinâmica dentro de uma câmara de combustão. 

 

 

 

 

 



32 
 

1.3 Objetivos 

 

 Empregar os métodos RANS/URANS, SAS e LES para análise numérica de estudos 

de casos característicos cujos comportamentos do escoamento se relacionem com 

regiões distintas em uma câmara de combustão; 

 Comparar os resultados obtidos numericamente, empregando os métodos LES, SAS, 

RANS/URANS, com os resultados obtidos experimentalmente e extrair conclusões 

sobre a potencialidade de emprego do método SAS para análise aerodinâmica de uma 

câmara de combustão, incluindo a previsão de valores médios e previsão de estruturas 

não-estacionárias. 

 

1.4 Revisão Bibliográfica 

 

A seguir serão apresentadas as revisões bibliográficas dos estudos de caso e dos 

modelos numéricos utilizados neste trabalho. 

 

1.4.1 Caso Escoamento sobre um Degrau 

 

O estudo do recolamento de camadas cisalhantes é de grande importância na 

engenharia, dado a variedade de casos em que este fenômeno ocorre, como escoamento ao 

redor de edifícios e pontes, bolhas de separação em aerofólios, canais difusores em câmaras 

de combustão, entre outros. Um caso de recolamento de camadas cisalhantes muito bem 

documentado é de um escoamento sobre um degrau. Neste caso, um escoamento plenamente 

desenvolvido percorre um canal de seção retangular até a ocorrência de uma súbita expansão 

induzida pela descontinuidade na geometria do canal, a qual apresenta o formato de um 

degrau. Apesar de uma configuração simples, este problema apresenta comportamento do 

escoamento muito importante, como o aparecimento de vórtices induzidos pela separação da 

camada-limite, o surgimento de uma das camadas de mistura, instabilidades de kelvin-

helmholtz (KOSTAŞ; SORIA; CHONG, 2002) e recolamento do escoamento junto à parede. 

Em decorrência da súbita expansão e consequente separação entre o escoamento e a 

parede do canal, ocorre o surgimento de uma região de recirculação, a jusante do degrau, e a 

formação de uma camada de mistura, conforme ilustrado na fig. 4. 
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Figura 4 - Ilustração de escoamento sobre um degrau. 

 
Fonte: Spode (2006). 

 

Um importante parâmetro de análise do estudo de escoamento sobre degrau é o 

comprimento de recolamento do escoamento. Este é descrito como a distância, a partir do 

degrau, em que a direção da tensão de cisalhamento altera seu sentido, junto à parede, ao 

longo da direção do escoamento. Foi observado em Abbott e Kline (1962) que este 

comprimento de recolamento apresenta uma variação periódica ocasionada, segundo Eaton e 

Johnston (1982), por um deslocamento de baixa frequência da camada cisalhante.  

Em Eaton e Johnston (1981) é apresentado um resumo com os principais resultados e 

conclusões, até então obtidos, do caso de escoamento sobre um degrau. Segundo os autores, 

são cinco fatores que influenciam no comprimento de recolamento: 1) Estado inicial da 

camada-limite; 2) Espessura inicial da camada-limite; 3) Nível de turbulência na entrada; 4) 

Gradiente de Pressão; 5) Razão de Aspecto. Além da discussão em torno da influência de 

cada fator também são traçadas algumas semelhanças entre a camada cisalhante de 

recolamento e a camada de mistura, esta podendo ser utilizada na previsão de turbulência e do 

estado da camada-limite na entrada. 

Em um estudo realizado por Ötügen (1991), foram verificados os efeitos da variação 

da razão da altura do degrau pela altura do canal a montante do degrau (variando de 0,5 a 

2,13), mantendo-se as mesmas condições do escoamento na entrada (velocidade de 

escoamento livre, obtida a 1mm da aresta do degrau, igual a 16,0 m/s, intensidade média 

turbulenta na camada-limite por volta de 0,70% e a espessura da camada-limite verificada por 

volta de 0,73mm). O número de Reynolds, baseado na velocidade de escoamento livre e altura 

do canal a montante do degrau, verificado foi 16600, indicando uma camada-limite 

turbulenta. Segundo os resultados apresentados, um aumento da razão de expansão do degrau, 

definida como a razão entre as alturas do canal a jusante e a montante do degrau, resulta em 
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uma diminuição no comprimento de recolamento devido aumento da intensidade turbulenta, a 

qual promove um aumento mais rápido da camada cisalhante, antecipando o recolamento. 

No estudo apresentado por Armaly et al. (1983), foi realizada uma série de ensaios de 

escoamento sobre um degrau, ilustrada na fig. 5, para uma dada faixa de número de Reynolds 

(          ), o qual foi baseado no dobro da altura do degrau e em uma velocidade 

equivalente a 2/3 da velocidade máxima medida do escoamento livre no degrau. Foi possível 

observar três regimes de escoamento com comportamentos distintos: Laminar, Transicional e 

Turbulento. Para o escoamento em regime laminar (       ), foi constatado que, com o 

aumento do número de Reynolds, o comprimento de recolamento também crescia. Para 

números de Reynolds acima de 1200, foram verificadas que as flutuações de velocidade no 

perfil de velocidade sobre o degrau se tornaram mais intensas, indicando o início do regime 

transicional. Assim, na faixa             , é possível observar uma tendência de 

diminuição do comprimento de recolamento em função do número de Reynolds. Para o 

regime turbulento (       ), o comprimento de recolamento permaneceu praticamente 

inalterado com a variação do número de Reynolds. 

 

 

Figura 5 - Regiões de recirculação em função do número de Reynolds. 

 
Fonte: Armaly et al. (1983). 
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Em Avancha e Pletcher (2000), é descrita uma análise LES de um escoamento em 

degrau com         e razão de expansão igual a 1,5, sendo adotado um tamanho de malha 

computacional de 72x45x48 elementos respectivamente nas direções longitudinal, vertical e 

transversal, após o degrau. Nesta análise, foi verificada a oscilação da posição longitudinal de 

recolamento em decorrência do crescimento e posterior colapso das estruturas de grande 

escala devido ao movimento de recirculação da camada de cisalhamento (LE; MOIN, 1994). 

Segundo a simulação foi verificada na região de recirculação que, a intensidade média de 

flutuação de velocidade na direção transversal, próxima à parede, era maior que as outras 

componentes. Além disso, as correlações triplas de velocidade na direção transversal 

encontradas foram desprezíveis, sugerindo um comportamento bi-dimensional do escoamento 

na maior parte do domínio. 

Em Le, Moin e Kim (1997), é apresentada uma análise DNS do escoamento em degrau 

referente ao experimento descrito em Driver e Jovic (1994). Uma extensa descrição dos 

resultados calculados demonstrou uma excelente concordância com os resultados 

experimentais. Foi possível verificar um comportamento periódico no comprimento de 

recolamento em função do tempo, entretanto não sendo possível defini-lo em apenas uma 

única distância longitudinal a partir do degrau, dado que a posição de recolamento apresentou 

diferentes distâncias longitudinais ao longo da direção transversal. O comportamento do perfil 

de velocidade médio da direção longitudinal próximo à parede, até próximo de     , 

apresentou resultados concordantes com a teoria na subcamada viscosa da camada-limite 

referente à lei da parede. Outra descoberta importante foi a verificação da semelhança entre 

magnitude de energia cinética turbulenta encontrada na região de recirculação em comparação 

com a camada turbulenta de mistura planar (ROGERS; MOSER, 1994). 

O trabalho desenvolvido em Akselvoll e Moin (1995) apresentou uma simulação de 

grandes escalas baseado no experimento de Driver e Jovic (1994). Cinco configurações de 

malha computacional foram testadas juntamente com os modelos de submalha: 1) Modelo 

Dinâmico de Submalha (GERMANO et al., 1991); 2) Modelo de Localização Dinâmica 

(GHOSAL et al., 1995); 3) Modelo de Smagorinsky (SMAGORINSKY, 1963). Os resultados 

obtidos foram comparados com os resultados experimentais e com os resultados obtidos em 

Le e Moin (1994). Com relação aos resultados referentes à distribuição do coeficiente de 

pressão e atrito na direção longitudinal, comprimento de recolamento e perfis de velocidade 

média, todos os resultados foram satisfatórios, exceto as simulações que utilizaram a malha 

menos refinada na direção vertical. Pode-se perceber uma sutil melhora nos resultados que 
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utilizaram uma malha mais refinada na direção longitudinal, os quais utilizaram o mesmo 

refinamento vertical e transversal, em relação à simulação DNS. 

O trabalho desenvolvido em Spode (2006) realizou um estudo comparando os modelos 

LES (modelo de Smagorinsky), LES-VD (modelo de Smagorinsky com o fator de 

amortecimento de Van Driest), RANS (com o modelo de turbulência de Spalart-Allmaras) e o 

modelo DES (Detached Eddy Simulation) utilizando o experimento proposto por Driver e 

Jovic (1994). Pode-se verificar a grande influência, no parâmetro comprimento de 

recolamento, do nível de turbulência na entrada para os métodos não estacionários. Na figura 

6, são ilustrados os campos de velocidade normalizados (razão da velocidade local pela 

velocidade de escoamento livre) para cada modelo testado. Pode-se observar que os resultados 

mais concordantes com os dados experimentais foram obtidos através da simulação 

empregando o modelo de Smagorinsky (caso LES), segundo a fig. 6, dada a utilização de uma 

entrada turbulenta. O modelo RANS (caso SA), segundo a fig. 6, apresentou os resultados 

menos concordantes, apresentando um comportamento altamente difusivo.  

 

Figura 6 – Contornos de velocidade adimensional obtidas através dos métodos numéricos implementados no 

experimento descrito por Driver e Jovic (1994). 

 
Fonte: Spode (2006). 
 

Em Ruck e Makiola (1993), foram apresentados os dados obtidos experimentalmente 

de um conjunto de ensaios de escoamento sobre degraus inclinados, fig. 7, (10, 15, 20, 30, 45 
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e 90 graus) para diferentes números de Reynolds (5000, 8000, 11000, 15000, 47000 e 64000) 

e diferentes razões de expansão (1,47, 2,00 e 3,27). Conforme observado, uma diminuição no 

ângulo da inclinação do degrau diminui o comprimento de recolamento do escoamento junto à 

parede. Na faixa de inclinação de 45 a 90 graus, a variação do comprimento de recolamento 

em função da variação da inclinação mostrou-se insignificante, contudo, na faixa de 

inclinação abaixo de 45 graus, pode-se perceber uma acentuada variação do comprimento de 

recolamento, uma vez que se evita a expansão abrupta, enfraquecendo o descolamento. Outro 

aspecto importante encontrado foi que, para números de Reynolds acima de 10000, o 

comprimento de recolamento permanece praticamente constante. 

 

Figura 7 - Ilustração do escoamento sobre um degrau inclinado. 

 

Fonte: Ruck e Makiola (1993, tradução nossa). 

 

Recentemente, Chovet et al. (2017) refizeram diversos ensaios experimentais 

envolvendo escoamento sobre um degrau, cujos números de Reynolds variaram de 31500 a 

182600. Segundo mencionado, podem-se identificar quatro regiões cujos escoamentos 

apresentavam comportamentos distintos: a) Para a região, cujo valor da razão x/h é menor ou 

igual a, aproximadamente, 1,5, em que x corresponde à distância da base do degrau até o 

ponto de interesse e h corresponde à altura do degrau, pode-se notar pequenas flutuações de 

pressão cujo espectro é dominado por altas e baixas frequências de flutuação; b) Para a 

segunda região, cujos valores da razão x/h estão na faixa de 1,5 a 4,5, ocorre uma transição de 

pequenas para grandes flutuações de pressão; c) A terceira região, cujos valores da razão x/h 

estão na faixa de 4,5 a 6,5, é caracterizada pela estrutura de recirculação primária, na qual 

intensas flutuações de pressão são observadas; d) E para valores da razão x/h maiores que 6,5, 

pode-se verificar um comportamento tipicamente próximo de uma camada-limite turbulenta, a 

qual representa a zona de recolamento. Pode-se notar, também, que a correlação entre o 
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comprimento de recirculação e o número de Reynolds (Reh > 10
5
), praticamente desaparece. 

Entretanto, a correlação com a razão de expansão permanece.  

 

1.4.2 Caso Escoamento Através de um Turbilhonador 

 

No trabalho de Wang e Bai (2005), foi realizado um extenso estudo de um escoamento 

turbilhonado turbulento em um modelo de câmara de combustão (WANG et al., 2004), fig. 8, 

aplicando-se o método de simulações de grandes escalas. Neste estudo, foram avaliados o 

comportamento do escoamento e suas principais características, bem como o desempenho do 

método LES para prever os fenômenos esperados neste tipo de escoamento. Foram 

investigados quatro possíveis parâmetros que poderiam influenciar os resultados: i) Condições 

de contorno de entrada e saída; ii) Geometria da câmara de combustão; iii) Perfil de 

velocidade na entrada e iv) Número de Reynolds.  

Para a análise envolvendo as condições de contorno na entrada, foram analisados três 

tipos de condição de entrada: Escoamento Laminar, Escoamento Turbulento Aleatório e o 

método Re-Scaled Inflow Library (PIERCE; MOIN, 1998). Esta última condição consiste em 

procedimento numérico para determinação de condições turbulentas de turbilhonamento na 

entrada de um domínio. 

Foi verificado que a condição de descrita no trabalho como Re-Scaled Inflow Library 

apresentou a melhor distribuição de energia cinética turbulenta no escoamento, bem como 

uma melhor correlação, com os resultados experimentais, do perfil de velocidade azimutal. 

Para a condição de contorno de saída, a condição de saída convectiva apresentou melhores 

resultados que a condição de gradiente zero. 

Com relação à geometria da câmara de combustão, foram verificados os efeitos das 

diferenças quanto ao comprimento e a área de saída da câmara de combustão. A variação de 

comprimento apresentou efeitos insignificantes sobre os perfis de velocidade ao longo do 

domínio. Com relação à área na saída da câmara de combustão, foram observadas diferenças 

sutis sobre o escoamento a montante, dado que foi perceptível um aumento de velocidade 

axial para o caso de menor área de saída, devido à condição de conservação de massa do 

escoamento. 
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Figura 8 - Ilustração do modelo de combustor utilizado no estudo de WANG e BAI (2005). 

 

Fonte: Wang e Bai (2005, tradução nossa). 

 

Para a análise dos diferentes perfis de velocidade, foi verificado que o caso em que o 

perfil de velocidade que possui um pico de velocidade azimutal mais próximo ao eixo central 

da câmara de combustão apresentou uma região de recirculação central mais longa e a 

ocorrência de uma quebra de vórtices prematura. Tal comportamento pode ser explicado pelo 

fato de uma força centrífuga mais intensa próxima ao eixo resultar em um gradiente radial de 

pressão maior, o que promove uma quebra de vórtices mais cedo, devido a um gradiente axial 

de pressão mais favorável. 

A seguir, é definida a variável adimensional denominada de número de swirl, a qual 

consiste em determinar a intensidade do escoamento turbilhonado. Esta variável é calculada 

através da razão entre os fluxos axiais da quantidade de momento angular e quantidade de 

movimento axial, descrita na equação (1). 

 

 
   

∫       
 

 

  ∫      
 

 

⁄   
(1) 

 

em que: 

U: Velocidade Axial; 

W: Velocidade Angular; 

R: Posição Radial Local; 

R1: Raio do Duto de Entrada (ilustrada na fig. 1). 
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Desse modo, foi verificado o efeito do número de Reynolds do escoamento sobre o 

número de swirl crítico (valor em que pode ser verificado o início do fenômeno de quebra de 

vórtices). Pode-se verificar que, à medida que o número de Reynolds aumenta, o número de 

swirl crítico diminui, até certo ponto em que os efeitos viscosos pouco influem no escoamento 

e nas estruturas turbulentas. 

O trabalho desenvolvido por Cai, Jeng e Tacina (2005), figura 9, consiste em estudo 

experimental envolvendo um combustor de conceito LDI (Lean Direct Injection), o qual 

apresenta um turbilhonador acoplado a um canal convergente-divergente. Dessa forma, busca-

se produzir uma intensa região de recirculação, promovendo uma melhor mistura de 

ar/combustível e a diminuição na produção de gases NOx. No estudo, foram analisados 

escoamentos reativos e não-reativos, cujos perfis de velocidade média foram comparados. 

Para o estudo de caso não-reativo, foi possível notar uma intensa velocidade axial média 

negativa em regiões próximas à saída do canal convergente-divergente ocasionada por uma 

abrupta expansão a jusante do canal. Para o caso do escoamento reativo, em comparação com 

os resultados a frio, pode-se perceber uma influência expressiva da geração de calor, a qual 

promove uma intensa expansão dos gases resultantes da combustão, ocasionando em um 

aumento das intensidades de velocidade média e turbulenta.  

 

Figura 9 - Combustor de conceito LDI (Lean Direct Injection). 

 

 Fonte: Cai, Jeng e Tacina (2005). 

 

Em Davoudzadeh, Liu e Moder (2006), foram realizados dois tipos de estudo 

envolvendo o escoamento através de um combustor de conceito LDI (Lean Direct Injection), 

descrito em Cai, Jeng e Tacina (2005), figura 10. Em um destes estudos, no qual foi 

empregado apenas uma única câmara de combustão de conceito LDI, foi realizada uma 
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simulação numérica não-reativa, utilizando o método RANS, com modelo de turbulência k-ε 

cúbico não-linear (SHIH; CHEN; LIU, 1998), de forma a estudar o comportamento do 

escoamento, bem como avaliar o modelo frente aos dados experimentais. Conforme 

observado, pode-se notar que a interação entre as estruturas de recirculação central e laterais 

(ou secundárias) induziam comportamentos transientes e periódicos na região frontal do canal 

convergente-divergente, ocasionando uma assimetria do escoamento (resultados 

instantâneos). Outra observação importante foi na espessura da região de recirculação central, 

obtida experimentalmente, em que foi mais espessa que a encontrada numericamente. Assim, 

pode-se explicar a diferença entre os perfis de velocidade médios e RMS, próximos à saída do 

canal convergente-divergente, entre os dados experimentais e numéricos. Porém, de forma 

geral, os resultados numéricos apresentaram dados relativamente próximos aos resultados 

experimentais. 

 

Figura 10 - Ilustração das linhas de corrente do escoamento através de um combustor de conceito LDI. 

 

Fonte: Davoudzadeh, Liu e Moder (2006). 

 

O trabalho descrito por Kirtaş et al. (2006) consiste em analisar o escoamento em um 

combustor de conceito LDI para casos reativos e não-reativos utilizando o método LES. Para 

a análise do escoamento não-reativo, foi observado, como em outros trabalhos, a quebra do 

vórtice central e o aparecimento de uma região de recirculação central e de regiões de 

recirculação laterais (ou secundárias). A camada de cisalhamento do escoamento turbilhonado 

forma uma estrutura de vórtice de precessão, PVC (precessing vortex core), mostrada na 
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figura 11, a qual se origina próximo ao injetor de combustível e, em um formato helicoidal, se 

prolonga até a seção de combustão. Devido à presença da região de recirculação central, o 

escoamento acelera próximo às paredes do canal convergente-divergente penetrando na seção 

de combustão na forma de um jato oco, a altas velocidades. Desse modo, em regiões próximas 

à saída do turbilhonador, é possível observar picos simétricos de velocidade média distantes 

da região central do combustor, os quais decaem à medida que o escoamento se distancia da 

saída do turbilhonador.  De maneira geral, resultados de velocidade média e RMS, no 

escoamento não-reativo, apresentaram razoável concordância com os dados experimentais. 

Figura 11 - Ilustração de um vórtice de precessão (PVC), próximo ao injetor de combustível. 

 

Fonte: Kirtaş et al. (2006). 

 

No trabalho exposto por Fu (2008), foram feitos diversos estudos experimentais, 

utilizando o conceito LDI (Lean Direct Injection), de forma a realizar uma análise 

aprofundada sobre a aerodinâmica e combustão de escoamentos turbilhonados. Diversas 

configurações geométricas foram testadas considerando os efeitos de três parâmetros no 

campo de escoamento turbulento não-reativo: a) número de swirl, b) a razão de confinamento 

(razão entre as áreas da câmara e da saída do turbilhonador)  e c) número de Reynolds. Como 

mostram os resultados, o número de swirl e a razão de confinamento apresentam uma grande 

influência na velocidade média e turbulenta do escoamento. Entretanto, a variação do número 

de Reynolds não apresentou mudanças significativas nas propriedades médias e turbulentas do 

escoamento. 

No trabalho exposto por Widenhorn, Noll e Aigner (2009), foi realizado um estudo 

experimental de um escoamento não-reativo em um combustor derivado de um motor 

aeronáutico, e uma posterior análise numérica de seu modelo computacional, conforme 
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mostrado na fig. 12, empregando os modelos SST-URANS, SST-DES e SST-SAS. Uma vez 

analisados os resultados experimentais, foi possível identificar uma região de recirculação 

interna, ou central e duas regiões de recirculações externas, ou laterais, ambas apresentando 

altos gradientes de velocidade. Para a comparação entre os dados experimentais e numéricos, 

foram utilizados os resultados médios (velocidade média e velocidade média quadrática) das 

componentes axial, radial e tangencial, em cinco estações de medição (2,5, 5, 10, 20 e 90 

milímetros distantes da entrada dos jatos). 

Com relação às velocidades médias, todos os modelos apresentaram boas correlações 

com os resultados experimentais da componente axial de velocidade média nas quatro 

primeiras estações. Quanto à velocidade média tangencial, apenas o modelo SST-SAS 

apresentou excelentes correlações, enquanto que os outros modelos apresentaram desvios 

pequenos, porém, perceptíveis. Para os resultados médios da componente radial de 

velocidade, todos os modelos apresentaram, para as primeiras duas estações, valores um 

pouco abaixo do previsto experimentalmente. Para as comparações envolvendo as velocidades 

médias quadráticas, de forma geral, o modelo SST-SAS apresentou as melhores correlações 

com os resultados experimentais para todas as componentes de velocidade e em todas as 

estações. Como exposto, foi possível verificar que o modelo SST-SAS apresentou as 

melhores correlações de velocidade ao longo de todo domínio, mesmo utilizando uma malha 

relativamente pouco refinada. 

Em seguida, foi feita uma extensa análise de propriedades instantâneas do escoamento 

para o caso empregando o modelo SST-SAS. Foi possível verificar o aparecimento do vórtice 

de precessão, característica comumente encontrada em escoamentos com altos números de 

swirl. Próximo à região de saída do combustor, foi possível verificar o aparecimento de 

estruturas de vórtices de tipo Tornado originadas pelo repentino aumento da velocidade 

angular do escoamento, ocasionado pela rápida diminuição da seção transversal da câmara de 

combustão. 
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Figura 12 - Ilustração do modelo computacional empregado nas simulações por Widenhorn; Noll e Aigner, 

(2009). 

 

Fonte: Widenhorn, Noll e Aigner (2009). 

 

Em Dewanji et al. (2012), foi realizado um estudo numérico não-reativo utilizando a 

geometria do combustor descrita por Cai, Jeng e Tacina (2005). Foram feitos dois estudos: a) 

um combustor isolado, figura 13, utilizando o modelo URANS aplicando o modelo de 

turbulência de transporte dos tensores de Reynolds (Reynolds Stress Transport Model – 

RSTM) (GERMAN; MAHMUD, 2005) cujos resultados foram comparados com dados 

experimentais e b) um conjunto de nove combustores, ilustrado na fig. 14, posicionados de 

forma matricial 3x3, em que foram comparados os resultados dos modelos URANS-RSTM e 

LES-Smagorinsky Model.  

Para o caso do combustor isolado, foi verificada uma boa concordância entre os 

resultados experimentais e numéricos para as componentes axial, radial e tangencial das 

velocidades média e média quadrática. Foi possível capturar as principais estruturas do 

escoamento turbilhonado, como a região de recirculação central, as regiões de recirculação 

laterais e na porção divergente do canal convergente-divergente. Para o caso do conjunto de 

nove combustores, próximo à entrada do escoamento na câmara de seção quadrada, houve 

uma discrepância entre os resultados obtidos de magnitude de velocidade e tamanho da região 

de recirculação central, embora apresentasse similaridades na velocidade média. Entretanto, à 

medida que se afasta da entrada dos jatos turbilhonados, as estruturas do escoamento, bem 

como a magnitude da velocidade, tornaram-se praticamente idênticas para ambos os casos. 
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Figura 13 - Ilustração do modelo computacional de um combustor isolado empregado por Dewanji et al. (2012). 

 

Fonte: Dewanji et al. (2012). 

 

Figura 14 - Ilustração do modelo computacional de um conjunto de combustores empregado por Dewanji et al. 

(2012). 

 

Fonte: Dewanji et al. (2012). 

 

1.4.3 Modelos de Simulação de Resolução de Escalas e Simulação de Escalas 

Adaptativas 

 

Em Menter et al. (2011), são brevemente apresentados alguns dos modelos de 

simulação de resolução de escalas (SRS), incluindo o modelo de Simulação de  Escalas 

Adaptativas. Inicialmente, o modelo de Simulação de Grandes Escalas (LES) é apresentado. 

Originalmente proposto por Smagorinsky (1963), este modelo consiste na solução direta das 
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grandes escalas de turbulência e na modelagem de escalas menores. Dessa maneira, o modelo 

LES (que será abordado de forma mais profunda na seção 2.7) apresenta, para altos números 

de Reynolds, restrições devido ao alto custo computacional em escoamentos parietais.  

Desse modo, métodos híbridos combinando as vantagens do modelo RANS e LES 

foram desenvolvidos em que grandes escalas de turbulência são resolvidas e para as situações 

de escalas menores ou escoamentos parietais é utilizado o método RANS para modelá-los. A 

seguir são apresentados alguns destes modelos desenvolvidos. 

O modelo Simulação de Vórtices Desprendidos (DES) é, provavelmente, o modelo 

híbrido RANS/LES mais conhecido. Inicialmente proposto por Spalart et al. (1997), consiste 

em alterar o modelo de equacionamento baseando-se no refinamento da malha utilizada e na 

escala de turbulência verificada localmente, conforme podemosver a seguir: 

 

 
{
             
               

        (        )  (2) 

 

em que: 

CDES: Coeficiente do Parâmetro-Limite do modelo DES; 

Lt: Comprimento da Escala de Turbulência; 

Δ: Comprimento máximo atribuído ao elemento; 

Δx: Comprimento do elemento na direção X; 

Δy: Comprimento do elemento na direção Y; 

Δz: Comprimento do elemento na direção Z. 

 

Dessa forma, quando a malha apresenta o parâmetro-limite (CDESΔ) do modelo DES 

maior que a escala de turbulência local, o modelo RANS é acionado. Caso contrário, o 

modelo LES é ativado para a solução do escoamento.  

O método baseia-se em escoamentos com alto nível de instabilidade para garantir a 

correta produção do conteúdo turbulento por este método. Entretanto, existem ocasiões em 

que não se verifica um nível de instabilidade no escoamento de forma que promova uma 

mudança adequada do modelo de equacionamento, normalmente verificado em escoamentos 

parietais. Um problema verificado por Menter e Kuntz (2002) está relacionado com uma 

separação induzida pela malha (Grid-Induced Separation – GIS). Neste caso, o parâmetro-

limite do modelo DES é atingido e a mudança da forma de tratamento numérico do 

escoamento é alterada para o modelo LES sem, entretanto, que seja verificado um conteúdo 
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turbulento adequado para este tipo de modelo. Assim, foi verificada, para estes casos, a 

ocorrência de uma separação do escoamento em posições arbitrárias do domínio. 

Outro problema verificado consiste em que muitas vezes, para escoamentos de livre 

cisalhamento, o parâmetro-limite do modelo DES é atingido sem, entretanto, que a malha seja 

adequada para a correta previsão do conteúdo turbulento para o modelo LES. Assim, porções 

da malha computacional que apresentem esta característica são denominadas de zonas 

cinzentas (grey zones). Desse modo, pode-se notar que o escoamento, nestas regiões, 

apresenta um comportamento entre os comportamentos característicos RANS e LES. 

Em virtude dos problemas observados no modelo híbrido DES (separação induzida pela 

malha e zonas cinzentas) acerca da influência da malha sobre o escoamento, foi proposto por 

Menter, Kuntz e Bender (2003) o modelo de Simulação de Escalas Adaptativas (SAS), o qual 

é baseado no modelo de equacionamento URANS. Este modelo consiste na introdução do 

comprimento de escala de Von Kárman como um sensor de estruturas turbulentas de forma 

que o valor da viscosidade turbulenta local se ajusta automaticamente para possibilitar a 

previsão de um espectro maior de escalas turbulentas que o modelo URANS ao nível do 

modelo LES, caso a malha permita (que será abordado de forma mais profunda na seção 2.8) . 

Assim como o modelo DES, o modelo SAS necessita de um determinado nível de 

instabilidade no escoamento para resolver a turbulência.   

A seguir, são apresentados outros dois outros modelos SRS pelos autores, que são o 

modelo de Simulação de Grandes Escalas com Modelagem de Parede (Wall-Modelled Large-

Eddy Simulation – WMLES) e o modelo de Simulação de Grandes Escalas Integrado 

(Embedded Large-Eddy Simulation – ELES). O modelo WMLES consiste em assumir que a 

porção interna da camada-limite é determinada pelo modelo RANS e a porção externa é 

resolvida pelo modelo LES (NIKITIN et al., 2000), evitando altas resoluções de malha, 

segundo requisitos do modelo LES, para regiões próximas à parede. Para o caso do modelo 

ELES, existem casos de análises numéricas em que instabilidades do escoamento não estão 

presentes ou não apresentam um nível adequado para que, como nos modelos DES e SAS, o 

modelo altere a previsão local do escoamento. Desse modo, é vantajoso um modelo em que 

para diferentes regiões do domínio, previamente determinadas, são atribuídos diferentes 

métodos de tratamento do escoamento (RANS e LES) e nas interfaces destas regiões é 

introduzida uma turbulência sintética. Dessa forma, em pequenas regiões de interesse do 

domínio nas quais é desejado um volume maior de detalhamento, normalmente é aplicado o 

modelo LES.  
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Podemos observar que o modelo SAS apresenta uma abordagem inovadora quanto ao 

método de previsão do conteúdo turbulento. A seguir, será apresentada a evolução do modelo 

SAS até o formato atual, o qual utiliza o modelo de turbulência Transporte de Tensões 

Cisalhantes (Shear Stress Transport – SST) como modelo de turbulência. 

Em Menter, Kuntz e Bender (2003) é apresentada a primeira formulação do modelo 

SAS. Por se tratar de uma versão modificada do modelo URANS, o modelo SAS necessita do 

emprego de um modelo de turbulência. Assim, segundo os autores, foi utilizado o modelo de 

turbulência de uma equação KE1E (MENTER, 1997). Este modelo de turbulência surgiu a 

partir da transformação do modelo k-ε (composto por duas equações) em um modelo de uma 

equação, utilizando a hipótese de Bradshaw (BRADSHAW; FERRISS; ATWELL, 1967), a 

qual assume que a energia cinética turbulenta é proporcional a tensão de cisalhamento 

turbulenta. A ideia de utilizar este modelo de turbulência ocorreu devido a sua capacidade de 

permitir que estruturas turbulentas fossem resolvidas sem o parâmetro-limite presente no 

modelo DES. Desse modo, foram realizados quatro estudos de casos, envolvendo os modelos 

KE1E e KE1E-SAS, que são descritos a seguir. 

O primeiro estudo de caso foi o escoamento sobre uma placa plana com camada-limite 

com gradiente de pressão nula. Pode-se verificar, conforme previsto, que o modelo KE1E-

SAS apresentou um resultado quase idêntico ao do modelo KE1E. Em seguida, foi realizado 

um estudo de caso de um escoamento em um canal periódico. Novamente, o modelo KE1E-

SAS apresentou praticamente o mesmo comportamento do modelo KE1E. A seguir, foi 

realizado um estudo de caso envolvendo um escoamento ao redor de um cilindro, com 

número de Reynolds igual a 1,2x10
6
, baseado no experimento de Warschauer e Leene (1971). 

Foi utilizada uma malha computacional com, aproximadamente, 1,4 milhões de nós e um 

passo no tempo de 1x10
-4

s. Como resultado, o modelo KE1E-SAS foi capaz de alterar o 

comportamento entre as regiões estáveis e instáveis, porém sem apresentar sensibilidade da 

malha empregada. Os dados numéricos obtidos de pressão sobre a parede do cilindro foram 

semelhantes, contudo apresentaram algumas divergências com os dados experimentais. Por 

último foi realizado um estudo de caso de um escoamento sobre um cubo em um canal, com 

número de Reynolds de 40000 (baseado na altura do cubo e na velocidade de escoamento 

livre) e um passo no tempo de 3x10
-5

s. Pode-se notar que o modelo KE1E-SAS, a montante 

do cubo, previu um escoamento estacionário enquanto que, a jusante do cubo, foram 

verificadas estruturas turbulentas tridimensionais, assim como no caso do escoamento ao 

redor de um cilindro. Perfis de velocidade foram traçados após o escoamento passar pelo cubo 



49 
 

de forma que foi verificada uma boa correlação com os resultados experimentais por parte do 

modelo KE1E-SAS. 

Em Menter e Egorov (2005), os autores desenvolveram uma versão do modelo SAS 

utilizando o modelo de turbulência SST (MENTER, 1994), baseando-se no modelo SAS, 

apresentado por Menter e Egorov (2004), que emprega o modelo de turbulência de duas 

equações k-νt (ou k-kL), descrito por Rotta (1972). Segundo o modelo de Rotta, k representa a 

energia cinética turbulenta e νt representa a viscosidade turbulenta e L representa o 

comprimento da escala de turbulência. Dessa maneira, na equação de transporte referente à 

viscosidade turbulenta, foi feita a seguinte substituição: 

 

 
    

 

 
 (3) 

 

em que ω representa a dissipação turbulenta específica. Assim, foi originado um termo 

adicional na equação de transporte referente à dissipação turbulenta específica descrita a 

seguir 

 
                  * ̃    

 

   
 

 

  
     (

 

  

  

   

  

   
  

 

  

  

   

  

   
)   +  (4) 

 

dado que: 

    : Constante de Calibração do modelo, equivalente a 1,25; 

     ̃ : Constante do termo de produção turbulenta, equivalente a 1,755; 

      : Constante de von Kárman, equivalente a 0,41; 

      : Magnitude da tensão de cisalhamento; 

      : Comprimento de Escala de Turbulência; 

    : Comprimento de Escala de von Kárman; 

     : Constante de difusão, equivalente a 2/3. 

 

Em seguida, foram realizados três estudos de casos completos para a avaliação do novo 

modelo implementado. O primeiro estudo foi a verificação do decaimento da turbulência 

homogênea isotrópica, baseado no experimento de Comte-Bellot e Corrsin (1971). Assim, foi 

realizado uma série de simulações envolvendo o modelo SST-SAS (com as constantes de 

calibração iguais a 1, 1,25 e 1,5) e o modelo LES. Foi utilizada uma malha uniforme contendo 

32
3
 volumes e as condições iniciais de turbulência foram determinadas através de um campo 
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de velocidade obtido a partir da transformada inversa de Fourier dos dados experimentais. Foi 

possível observar que uma correta calibração do modelo, através da correspondente constante, 

o modelo SST-SAS pode apresentar um comportamento similar aos modelos LES/DES. 

A seguir, foi realizado um estudo de caso envolvendo um escoamento ao redor de um 

cilindro. Foi realizada uma simulação envolvendo o modelo SST-SAS (com constante de 

calibração de 1,25), cujos dados foram comparados com os resultados experimentais de Van 

Nunen (1974), com números de Reynolds de 2,79x10
6
 e 4,78x10

6
. Foi utilizada uma malha 

computacional de 3,18x10
6
 elementos hexaédricos, número de Reynolds da simulação foi de 

3,6x10
6
, baseado na velocidade de entrada e no diâmetro do cilindro e o passo no tempo 

adotado é 30 vezes menor que a escala de tempo hidrodinâmica, baseado no diâmetro do 

cilindro. Foi verificado que os coeficientes de pressão obtidos numericamente apresentaram 

uma boa correlação com os resultados experimentais, especialmente para o experimento com 

maior número de Reynolds. 

O terceiro estudo de caso retratado foi o escoamento de um filme de ar refrigerante ao 

redor de uma palheta de turbina, segundo o experimento de Martini et al. (2003). O objetivo 

deste estudo foi de verificar a capacidade dos modelos testados (SST-RANS, SST-URANS e 

SST-SAS) em prever a diluição dos gases quentes vindos de uma entrada superior do domínio 

da turbina com o filme de ar “frio” provindo de uma entrada inferior do domínio da turbina, 

conforme ilustrado na fig. 15. Para a análise numérica, foi utilizada uma malha de 6,48x10
6
 de 

elementos, um passo no tempo de 1x10
-5

s e uma velocidade de entrada dos jatos de 50 m/s. 
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Figura 15 - Ilustração do domínio apresentado no estudo de Martini et al. (2003). 

 

Fonte: Menter e Egorov (2005, tradução nossa). 

  

Foi possível verificar que os modelos SST-RANS e SST-URANS apresentaram 

algumas discrepâncias com relação aos dados experimentais, superestimando a eficiência da 

diluição para regiões distantes da parede interna do domínio. No entanto, o modelo SST-SAS 

apresentou resultados concordantes com os dados experimentais ao longo de toda a zona de 

medição de temperatura dos gases uma vez que conseguiu prever uma mistura mais intensa 

entre os dois jatos. 

 Em Menter e Egorov (2009), foi descrita uma nova remodelagem do modelo SST-SAS 

(MENTER; EGOROV; RUSCH, 2006) utilizando, neste caso, o modelo de turbulência KSKL 

(ROTTA, 1972), o qual se destaca por envolver derivadas de alta ordem do campo de 

velocidade em seu equacionamento de forma a permitir uma melhor caracterização das 

componentes resolvidas e modeladas do escoamento. Assim, a nova modelagem teve como 

proposta um melhor ajuste do modelo frente aos estudos de caso realizados. A partir desta 

nova formulação, o termo adicional presente na equação de transporte da dissipação 

turbulenta específica sofreu algumas alterações, podendo ser descrito como: 

 

 
          * ̃    (

 

   
)
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)   + (5) 
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dado que Cc = 2.  

 A seguir, os autores discutem a possibilidade da implementação de uma função de 

mistura (blending function) baseado na forma como foi aplicada no modelo DES por Strelets 

(2001), a qual é baseada no refinamento da malha, na viscosidade turbulenta entre outros 

parâmetros. A vantagem no uso da função de mistura, no caso DES, consiste em conferir ao 

modelo o uso, em regiões estacionárias, de esquemas upwind de segunda ordem e, para 

regiões não-estacionárias, de esquemas de diferenças centrais de segunda ordem. Assim, o 

modelo DES apresenta um comportamento mais robusto. Todavia, conforme os autores, o 

modelo SAS-SST atual apresenta um comportamento satisfatório para uma ampla gama tipos 

de escoamento, não apresentando urgência para tal implementação. 

 Por último, é discutido o tratamento do modelo para estruturas turbulentas de alta 

frequência. Segundo os autores, foi observado que modelos numéricos que utilizam o método 

de Navier-Stokes com Média de Reynolds e permitem a formação de um espectro turbulento 

apresentam algumas dificuldades com relação à transferência de energia de escalas 

turbulentas maiores para escalas de Kolmogorov. Dessa maneira, foi implementado um 

limitador (de valor mínimo) para a viscosidade turbulenta ( ̅ ), descrito como 

 

  ̅     *  
      

   +  (6) 

 

em que   
    consiste na viscosidade turbulenta obtida através de um modelo LES adequado, 

como o caso do modelo LES-WALE (NICOUD; DUCROS, 1999). Na seção 2.8, este tópico 

será abordado com mais profundidade. 
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2 Conceitos Fundamentais de Escoamentos Turbulentos 

 

Neste capítulo, serão apresentados alguns conceitos teóricos e matemáticos os quais 

serão aplicados nas análises dos estudos de caso. 

 

2.1 Turbulência 

 

A turbulência, ou diretamente relacionada à dinâmica dos fluidos como escoamentos 

turbulentos, consiste em um conceito importante para sólido entendimento do 

equacionamento e interpretação de resultados de dinâmica dos fluidos computacional.  

Segundo Lesieur (1995), “[...] um escoamento turbulento é um escoamento que é desordenado 

no tempo e espaço”. Entretanto, segundo o próprio autor, esta afirmação carece de precisão 

matemática, uma vez que tenta abranger uma ampla gama de fenômenos turbulentos com 

poucas palavras. Dessa maneira, é conveniente não aprofundar-se em discussões semânticas, 

porém, devemos entender as características associadas a este tipo de escoamento. 

 

2.2 Homogeneidade e Isotropia 

 

Uma vez que escoamentos turbulentos plenamente desenvolvidos são, de certa forma, 

imprevisíveis de modo que é praticamente impossível uma previsão determinística de suas 

evoluções, torna-se necessário o emprego de ferramentas e hipóteses estatísticas, como os 

conceitos de homogeneidade e isotropia, duas invariantes estatísticas. 

A hipótese da homogeneidade consiste em admitir uma independência, no espaço, das 

características turbulentas. Assim, por exemplo, assumindo que um campo de velocidades 

 (   ) é estatisticamente homogêneo em um escoamento turbulento, temos que a velocidade 

média 〈 〉 é uniforme e invariante dado translações no sistema de coordenadas (POPE, 2000). 

A hipótese de isotropia admite que, para um escoamento ser isotrópico, deve ser homogêneo e 

suas propriedades devem ser estatisticamente invariantes a rotações e reflexões do sistema de 

coordenadas (POPE, 2000). 

 

 



54 
 

2.3 Escalas de Comprimento em Escoamentos Turbulentos 

 

Escalas de Comprimentos de turbulência são importantes parâmetros físicos para análise 

de escoamentos, uma vez que indicam qual faixa do espectro de turbulência estamos 

analisando e quais as características do balanço de energia turbulenta desta faixa. A seguir, 

serão descritas três importantes escalas de comprimento a serem utilizadas neste trabalho. 

Escala de Comprimento de Kolmogorov ( ): Consiste nas menores escalas do espectro 

de turbulência, onde, devido à alta frequência turbulenta, é considerada a hipótese de isotropia 

turbulenta local. Indica a região, no espectro, onde ocorre a maior porção da dissipação da 

energia turbulenta, na faixa de dissipação. 

Escala de Comprimento Integral ( ): Indica as maiores escalas de comprimento presente 

no escoamento. Características turbulentas macroscópicas do escoamento são atribuídas na 

faixa indicada por esta escala, conhecida como faixa portadora de energia, onde ocorre a 

maior produção de energia turbulenta do escoamento.  

Escala de Comprimento de Taylor ( ): Escala de comprimento intermediária a escala 

integral e escala de kolmogorov. Indica a região do espectro, denominada de sub-faixa 

inercial da escala de equilíbrio universal, onde ocorre a transferência de energia turbulenta das 

maiores para as menores escalas.  

 

2.4 Espectro de Tensores de Escoamentos Turbulentos 

Isotrópicos 

 

Considerando um escoamento turbulento e isotrópico, em muitas ocasiões é interessante 

analisá-lo no domínio do número de onda (κ), através da aplicação da transformada de 

Fourier. Dado, por exemplo, um campo de velocidade  (   ), aplicando a transformada de 

Fourier, temos, segundo Pope (2000) 

 

 

  ̂(   )    * (   )+, (7) 

 

sendo o operador   * + definido como: 
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  * (   )+   

 

  
∭  (   )               

 

 

 (8) 

em que ʆ representa o maior comprimento de onda. 

Definindo o tensor de correlação de velocidade do escoamento, adotando a turbulência 

como isotrópica, como: 

 

 〈(  ( ⃗)  〈 ( ⃗)〉 )(  ( ⃗   ⃗)  〈 ( ⃗   ⃗)〉 )〉   〈  
 ( ⃗)  

 ( ⃗   ⃗) 〉      ( )  (9) 

 

Temos assim, que o tensor do espectro de energia é definido como: 

 

 
   ( ⃗)   

 

(  ) 
∫    ( ⃗)    ⃗⃗⃗  ⃗     (10) 

 

Para escoamentos turbulentos isotrópicos, podemos definir a função de espectro de 

energia como o traço da matriz de tensores do espectro de energia 

 

  ( )      ∑    ( ⃗) 
 

 (11) 

 

sendo que a energia cinética turbulenta total (ktotal) é dada por 

 

 
       

 

 
〈   〉  ∫  ( )  

 

 

  (12) 

 

e a dissipação turbulenta é definida como 

 

 
    ∫    ( )  

 

 

  (13) 

 

 

2.5 Espectro de Energia de Kolmogorov 

 

Uma vez definida a função de espectro de energia, podemos aprofundá-la através de 

hipóteses adotadas por Kolmogorov. De acordo com Pope (2000) acerca das hipóteses de 

Kolmogorov, “[...] qualquer escoamento turbulento com um número de Reynolds 
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suficientemente alto, a porção de espectros de velocidade de alto número de onda adota uma 

forma universal particular”. Assim, podemos listar as hipóteses de similaridade adotadas por 

Kolmogorov, sendo aplicadas apenas para pequenos comprimentos de escala, como ilustra a 

fig. 16, especificamente na faixa de equilíbrio universal. 

  

Figura 16 - Ilustração dos limites das regiões do espectro de energia em função dos comprimentos de escala. 

 

Fonte: Pope (2000, tradução nossa).  

  

Primeira Hipótese de Similaridade: A função de espectro de energia, na faixa de escala 

de equilíbrio universal, é unicamente definida pela viscosidade   e pela dissipação turbulenta 

 , possuindo este um formato universal. 

Segunda Hipótese de Similaridade: A função de espectro de energia, na sub-faixa 

inercial do espectro de energia, é independente da viscosidade  , ou seja, é unicamente 

dependente da dissipação turbulenta  . 

Desse modo, a função de espectro de energia, ilustrado na fig. 17, na sub-faixa 

inercial, pode ser definida como: 

 

  ( )      
 

 ⁄    
 ⁄ . (14) 
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Figura 17 - Ilustração do espectro de energia em função do número de onda. 

 
Fonte: Pope (2000, tradução nossa). 

 

Assim, podemos verificar, na sub-faixa inercial do espectro de energia, uma tendência 

de -5/3 entre a função do espectro de energia e o número de onda, dada por: 

 

    ( )     
 ⁄    ( ). (15) 

 

Dessa maneira, a energia turbulenta, produzida nas maiores escalas de comprimento de 

turbulência do espectro de energia, é transferida através da sub-faixa inercial e dissipada nas 

menores escalas de turbulência, em uma região denominada de faixa de dissipação. A seguir, 

serão apresentados os modelos de turbulência empregados neste trabalho. 

 

2.6 Equações de Navier-Stokes com Média de Reynolds 

 

A obtenção das equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia 

dos fluidos pelo modelo RANS consiste em decompor as variáveis das equações em uma 

componente média e uma componente flutuante, descrita como: 

 

     ̅      (16) 
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A componente média consiste de uma média temporal, expressa por: 

 

 
 ̅   

 

  
∫     

    

 

 (17) 

 

Dessa maneira, a equação da continuidade, após a decomposição das variáveis, pode ser 

reescrita como: 

 

   ̅

  
 

 ( ̅ ̅ )

   
    (18) 

 

e, a equação de Navier-Stokes se torna: 

 

  (   ̅̅ ̅̅̅)

  
 

 ( ̅ ̅  ̅ )

   
   

  ̅

   
  

 

   
* (

  ̅ 

   
 

  ̅ 

   
)     

   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅+  (19) 

 

Entretanto, o termo    
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ precisa ser modelado. A seguir, é apresentado o modelo de 

turbulência SST (Shear Stress Transport), o qual é empregado em simulações RANS e 

URANS neste trabalho. 

 

Modelo de Turbulência de Transporte de Tensões da Cisalhamento 

 

O modelo SST, proposto por Menter (1994), é baseado no modelo de turbulência k-ω 

desenvolvido por Wilcox (1986), sendo caracterizado pela solução das equações de transporte 

para duas variáveis turbulentas, k (energia cinética turbulenta) e ω (dissipação específica). 

Contudo, o principal ponto negativo do modelo k-ω é com relação ao seu comportamento 

demasiadamente sensível em condições de escoamento livre. Dessa maneira, foi proposto por 

Menter (1994), um modelo híbrido composto de dois modelos de turbulência k-ω e k-ε, 

desenvolvido por Launder e Spalding (1974). 

Dessa maneira, temos que o modelo SST é descrito pelas equações 

 

  (  )

  
    

   

   
  

 

   
*(      )

  

   
+       ) (20) 
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  (21) 

 

de forma que 
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       (22) 

 

cuja primeira função de mistura (blending function),   , é dada por 

 

         (    
 )  (22) 

 

e 

 
        (   (
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)  

      

      
)  (24) 

 

sendo   a distância da parede mais próxima e 
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          )  (25) 

 

onde 
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cujas constantes são iguais a  
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Entretanto, as equações acima precisam de um limitador, pois o modelo normalmente 

superestima a viscosidade turbulenta (MENTER, 1994). Dessa maneira, é redefinida a 

viscosidade dinâmica turbulenta, utilizando um limitador descrito como 

 

 
    

    

   (       )
   (28) 

 

onde 

         (    
 )  (29) 

 

 
        (

 √ 

    
 
    

   
)   (30) 

 

 
   √          (31) 

 

Dado que Sij representa o tensor da taxa de deformação. 

2.7 Simulação de Grandes Escalas 

 

O método LES (Large-Eddy Simulation), sugerido por Smagorinsky (1963), tem, como 

principal característica, a aplicação da operação de filtragem espacial das variáveis das 

equações de momentum, decompondo-as em uma parte resolvida e uma parte modelada, 

conforme podemos observar a seguir: 

 

 
 ̅(   )  ∫  (      ) (    )   

 

  (32) 

 

cujas variáveis são descritas como: 

 ̅ :  Componente resolvida da variável filtrada; 

  :  Função Filtro; 

  :  Variável filtrada;  

  : Comprimento característico de corte do filtro. 

 

No caso do software utilizado, temos que a função filtro é denominada de Box Filter, 

descrita como 
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 (      )   ,

 
 ⁄      

              
   (33) 

 

e 

            (34) 

 

Assim, empregando a função filtro descrita na equação (36), podemos reescrever a 

equação (35) da seguinte maneira: 

 

 
 ̅(   )  

 

  
∫  (    )   

 

  (35) 

 

em que   consiste no volume de cada elemento computacional usado para discretizar o 

domínio. Aplicando o operador na equação da continuidade e nas equações de Navier-Stokes, 

temos: 

   

  
  

 (  ̅ )

   
    (36) 
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 (  ̅  ̅ )

   
  

 

   
* (
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)  

 

 
 

  ̅ 

   
   +   

  ̅

   
 

    

   
  (37) 

 

em que: 

 ̅ :  Campo de Velocidade Filtrado; 

 ̅ :  Campo de Pressão Filtrado; 

    :  Delta de Kronecker;  

    : Tensor de Tensões de Escala de Submalha; 

  : Viscosidade Dinâmica do Fluido. 

 

Assim, o tensor de tensões de escala de submalha é descrito como 

 

          ̅̅ ̅̅ ̅     ̅  ̅   (38) 

 

Entretanto, este termo necessita ser modelado.  

Assumindo a decomposição do tensor de escala de submalha entre a parte filtrada e a 

parte residual do primeiro termo do lado direito da equação (31), segundo Shaanan, Fergizer e 

Reynolds (1975), temos: 
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     ̅̅ ̅̅ ̅    ̅  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅    
  ̅ 

̅̅ ̅̅ ̅   ̅   
 ̅̅ ̅̅ ̅    

   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅    (39) 

 

Logo, temos que: 

 

     ̅̅ ̅̅ ̅   ̅  ̅    ̅  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅  ̅ ⏟      
   

   
  ̅ 

̅̅ ̅̅ ̅   ̅   
 ̅̅ ̅̅ ̅⏟      

   

   
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅⏟
   

  
(40) 

em que: 

     Tensor de Leonard; 

     Tensor Cruzado; 

     Tensor de Submalha de Reynolds. 

 

Segundo Silveira Neto et al. (1993), os efeitos difusivos dos tensores de Leonard e 

Cruzado apresentam valores desprezíveis se comparados ao valor do tensor de submalha de 

Reynolds.  

Dessa maneira, são apresentados, a seguir, os modelos mais comuns empregados para a 

modelagem do tensor de submalha. 

Modelo de Smagorinsky-Lilly 

 

O modelo de Smagorinsky-Lilly, inicialmente apresentado por Smagorinsky (1963) 

propõe uma relação linear entre o tensor de tensões de escala de submalha e o tensor da taxa 

de deformação filtrada, conforme descrito: 

 

 
             ̅  

 

 
        (41) 

 

em que:  

     : Viscosidade dinâmica de escala de submalha; 

  ̅  : Tensor de taxa de deformação filtrado; 

    :  Delta de Kronecker;  

 

sendo que 

 
  ̅   

 

 
(

  ̅ 

   
 

  ̅ 

   
)  (42) 
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Segundo o modelo de Smagorinsky-Lilly, é proposto que a viscosidade cinemática de 

escala de submalha seja baseada no modelo de comprimento de mistura de Prandtl, ou seja, 

pode ser descrita por escalas de comprimento e de velocidade. Assim, temos: 

 

        (   ) | ̅|  (43) 

 

em que: 

  : Coeficiente de Smagorinsky; 

 : Comprimento Característico de corte do filtro; 

| ̅|: Magnitude da taxa de cisalhamento; 

de forma que 

 

 
| ̅|   √          (44) 

 

e, segundo Pope (2000), 

 

         (45) 

 

como valor ótimo a ser utilizado em simulações cuja turbulência pode ser considerada 

isotrópica.  

Contudo, próximo à parede, foi observado que o valor citado acima para a constante de 

Smagorinsky deveria ser reduzido consideravelmente, de forma a reduzir a viscosidade de 

submalha próximo à parede. Desse modo, foi introduzido o fator de amortecimento de Van 

Driest, expressado por: 

 

 
       (   

 (
  

  ⁄ )
)

 

   (46) 

 

em que: 

  : Coeficiente de Smagorinsky Amortecido; 

   : Coeficiente de Smagorinsky adotado longe da parede; 

  : Distância adimensional da parede; 

  : Constante tomada como, aproximadamente, a 25. 
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Porém, o fator de amortecimento pode induzir instabilidades no escoamento afastado da 

parede, uma vez que a transição do comportamento da constante de Smagorinsky, em diversos 

casos, não é suave. Assim, pode-se aplicar o modelo dinâmico de Germano, descrito a seguir. 

 

Modelo Dinâmico de Germano 

 

O modelo dinâmico, inicialmente proposto por Germano et al. (1991) e posteriormente 

modificado por Lilly (1992), calcula o coeficiente do modelo de submalha relacionando-se 

dois filtros diferentes. Assim, o coeficiente do modelo é alterado automaticamente segundo o 

escoamento em estudo.  

Os filtros utilizados no modelo dinâmico são:  

 Filtro de malha  ̅, previamente descrito; 

 Filtro de teste  ̃, cujo comprimento característico é admitido ser maior que o 

comprimento característico do filtro de malha; 

Assumindo que: 

 

  ̃̅   ̃ ̅   (47) 

 

e, aplicando a dupla filtragem nas equações de Navier-Stokes, temos: 

 

  (  ̃̅ )

  
 

 (  ̃̅  ̃̅ )
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  ̃̅

   
 

    

   
  (48) 

 

Assim, analogamente ao tensor de tensões de escala submalha    , é definido o tensor de 

tensões de escala de “subteste” (subtest-scale stress): 

 

         ̅̅ ̅̅ ̅̃   ̃̅  ̃̅   (49) 

 

Assim, temos: 

 

 
    

 

 
            (   ) | ̅|  ̅   (50) 
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            (   ̃)

 
| ̅̃| ̅̃

    (51) 

 

Definindo a identidade de Germano como: 

 

 
   

       
 

 
        (52) 

 

e 

 

    
          (53) 

 

sendo  

 

       ̃ | ̅̃| ̅̃
     | ̅|  ̅ 

̃   (54) 

 

Dessa maneira, definindo   como: 

 

    (   
        )

 
  (55) 

 

e aplicando a abordagem dos mínimos quadrados, dado que: 

 

   

   
     (56) 

 

temos: 

 

 
    

 

 

   
    

      
   (57) 

 

Dessa forma, temos que o coeficiente de proporcionalidade varia segundo o 

comportamento do escoamento. Assim, o coeficiente é corrigido automaticamente em regiões 

próximas a parede.   
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2.8 Simulação de Escalas Adaptativas 

 

Devido a deficiências do modelo URANS quanto à previsão do espectro de frequência 

de turbulência em escoamentos (MENTER; EGOROV, 2010), foi desenvolvido o modelo 

SAS-SST (Scale-Adaptive Simulation – Shear Stress Transport), descrito em Menter e 

Egorov (2010). Dessa maneira, o modelo SAS-SST caracteriza-se como uma variante do 

modelo URANS-SST, porém foi introduzido na equação de transporte de dissipação 

turbulenta específica do modelo um termo fonte, Porém, foi introduzido na equação de 

transporte de dissipação turbulenta específica do modelo um termo fonte, baseado em uma 

reformulação do modelo k-√kl de Rotta (ROTTA, 1972), como mostrado na equação (61): 

   

  (  )

  
 

 (    )

   
           

 

   
*(  
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+  (58) 

 

em que 

 

        
  (59) 

 

é o termo correspondente à produção de turbulência. 
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(60) 

 

sendo o termo fonte, segundo Menter, Egorov e Rusch (2006), descrito como: 

 

 
        *      (

 

   
)
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)   +  (61) 

em que:  

 

 
{
 

 
     

       

   

 (62) 
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Podemos observar que o termo fonte introduz o comprimento característico de Von 

Kárman, definido como: 

 

 
     

  

|   |
 (63) 

 

dado que 

 

 
   √        (64) 

 

e 

 

         (65) 

 

O comprimento de escala de Von Kárman confere ao termo fonte a capacidade de 

prever um espectro maior de estruturas turbulentas. Assim, caso o termo fonte apresente 

valores maiores que zero, o valor da viscosidade turbulenta é reduzido, proporcionando que 

estruturas turbulentas possam ser previstas. Entretanto, o modelo costuma apresentar uma 

dissipação turbulenta insuficiente conforme podemos observar em resultados numéricos 

(EGOROV; MENTER, 2008) para altas frequências de turbulência. Assim, posteriormente, 

foi introduzido um limitador no comprimento característico de Von Kárman, dado por 

(ANSYS, 2009): 

 

 

       (
  

|   |
   √

   

(   ⁄ )   
 ) (66) 

 

em que:  

 

      
 

 ⁄    (67) 

 

Este limitador tem o propósito de atenuar a dissipação nas menores escalas turbulentas 

resolvidas. Assim, foi adotando o modelo de viscosidade turbulenta de Smagorinsky LES, 

dado por 
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      (   )    (68) 

 

como modelo de comparação, de forma que o limitador impeça que a viscosidade turbulenta 

do escoamento, utilizando o modelo SAS, seja inferior à viscosidade turbulenta do que 

poderia ocorrer caso fosse feita uma simulação utilizando o modelo Smagorinsky LES. 

Para o cálculo da viscosidade turbulenta do modelo SAS, foi assumido o equilíbrio 

entre a produção e dissipação da energia cinética turbulenta, podemos assumir a equação da 

viscosidade turbulenta de equilíbrio, ou viscosidade turbulenta equivalente, como (ANSYS, 

2009): 

 
  

  
   (√.(   ⁄ )   / (   )⁄    )

 

   (69) 

 

Logo, temos que: 

 

   
     

     (70) 

 

Entretanto, o software comercial ANSYS CFX disponibiliza outra ferramenta para 

limitar o valor da viscosidade turbulenta aplicada ao modelo, adotando o máximo valor de 

viscosidade turbulenta do modelo SAS (  
       

  
 – entretanto desconsiderando o limitador 

para o comprimento característico de Von Kárman) e do modelo LES-WALE. 

 

       (  
      

   )  (71) 

 

Os métodos numéricos e modelos de turbulência empregados neste trabalho foram 

descritos acima. Para realizar as simulações CFD, será utilizado o software comercial 

ANSYS-CFX, o qual apresenta uma ampla biblioteca com diferentes métodos já 

implementados. Dessa maneira, serão realizados estudos e validações de metodologias de 

descrições de problemas envolvendo diferentes regiões de uma câmara de combustão, 

descritos no próximo capítulo.  
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3 Metodologia 

 

Uma vez apresentados os fenômenos físicos e as hipóteses adotadas para modelagem de 

escoamentos turbulentos, serão apresentados, a seguir, os métodos matemáticos e 

computacionais para a solução das equações de dinâmica dos fluidos.  

 

3.1 Equações Governantes 

 

Estudos envolvendo dinâmica dos fluidos computacional são baseados nos conceitos de 

conservação de massa, conservação de quantidade de movimento e conservação de energia. A 

cada um destes conceitos pode ser atribuída uma equação governante, as quais descrevem o 

comportamento do escoamento em uma determinada situação. 

Para o caso do conceito de conservação de massa, pode ser atribuída a equação da 

continuidade, descrita em sua forma integral (ANSYS, 2009) na equação (72), 

 

  

  
∫    

 ⏟      

     
          

 ∫       
 ⏟      

     
          

    (72) 

 

Assim, pode-se assumir que a vazão mássica resultante saindo de um volume de 

controle através das superfícies de controle (termo convectivo) é igual ao balanço mássico 

decrescente dentro do mesmo volume de controle (termo transiente) (ANDERSON, 1995).  

Para o caso do conceito de conservação de quantidade de movimento, pode ser atribuída 

a equação de Navier-Stokes, descrita em sua forma integral na equação (73), 

  

  
∫      

 ⏟        

     
          

  ∫         
 ⏟          

     
          

 
 ∫     
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  ∫     (
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  ∫      
 ⏟        

     
          

 

(73) 
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Assim, pode-se assumir que a aceleração de uma porção do escoamento (soma dos 

termos transiente e convectivo) é igual à combinação dos efeitos das forças de contato 

relacionadas à pressão (termo de pressão) e às tensões viscosas (termo difusivo) com os 

efeitos das forças de campo (termo forças de campo).  

 Por último, existe o conceito de conservação de energia. Contudo tal conceito não será 

retratado neste trabalho. 

 

3.2 Discretização dos Termos das Equações Governantes 

 

Uma vez definidos os termos das equações governantes, é necessário definir estratégias 

de resolver numericamente estes termos. Desse modo, é introduzido o conceito de 

discretização dos termos, o qual divide o tempo ou espaço em porções discretas. Assim, 

podemos assumir que existem dois tipos de discretização: temporal e espacial. 

A discretização temporal consiste em adotar pequenos períodos de tempo, denominados 

de passos no tempo (Δt), como base para o cálculo dos termos transientes, referente às forças 

inerciais do escoamento, das equações governantes. O programa ANSYS-CFX, a 

discretização dos termos transientes emprega os seguintes esquemas numéricos (ANSYS, 

2009). 

 

Esquema Backward Euler de Primeira Ordem 

Método de primeira ordem, implícito e robusto. Porém, pode ocorrer a difusão de 

gradientes temporais abruptos, originados por erros de discretização. Como exemplo, dada a 

variável de velocidade   , podemos descrever numericamente o termo como: 

 

  

  
∫      

 

 
 

  
(        

 )  (74) 

 

em que o sobrescrito “0” está relacionado às propriedades referentes ao passo de tempo 

anterior. 

 

Esquema Backward Euler de Segunda Ordem 

Método de segunda ordem, robusto e implícito. No entanto, oscilações não-físicas 

podem ser originadas. Seguindo o mesmo exemplo acima, podemos descrever numericamente 

o termo como: 
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∫      
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  )  (75) 

 

A discretização espacial consiste na implementação de uma malha computacional, 

seguindo alguns critérios de dimensionamento, na qual o domínio computacional é dividido 

em porções menores, denominadas de elementos de malha, nos quais as propriedades do 

escoamento interagem entre si.  

Para análise de dinâmica dos fluidos computacional envolvendo estudos 

aerotermodinâmicos de câmaras de combustão, o método dos volumes finitos é o mais 

empregado, uma vez que descreve o domínio computacional como um volume de controle e o 

divide em diversos volumes de controle menores, segundo critérios utilizados pelo usuário ou 

determinados por programas especializados. Dessa maneira, as leis de conservação são 

aplicadas a estes volumes de controle e as superfícies que definem estes volumes. A seguir, 

deve-se definir onde são atribuídas as variáveis ou propriedades do escoamento. Caso sejam 

definidas dentro dos elementos, mais especificamente no centro dos volumes, temos um 

conjunto de volumes finitos centrados nas células (cell-centered finite volume). No entanto, 

quando são definidas nos vértices dos elementos, temos um conjunto de volumes finitos 

centrados nos vértices (cell-centered finite volume) (HIRSCH, 1992, p. 244). 

O termo difusivo é determinado através de funções de forma  , as quais determinam as 

derivadas espaciais. Essas funções variam de acordo com o formato de cada elemento (ou 

volume de controle). De acordo com Ansys (2009), tomando como exemplo o elemento 

tetraédrico (fig. 18), temos que a função de forma é dada como 

 

Figura 18 - Ilustração de um elemento tetraédrico. 

 

Fonte: Ansys (2009). 



72 
 

de forma que 

 

 

{
 

 
  (     )         

  (     )                          

  (     )                          

  (     )                         

 (76) 

 

 Assim, uma variável aleatória   pode ser descrita do seguinte modo: 

 

 

   ∑     

   

   

  (77) 

 

dado que 

 

∑   

   

   

    (78) 

 

Termo Difusivo 

 

Uma vez descrita a função de forma, podemos determinar o termo difusivo utilizando a 

equação (ANSYS, 2009)  

 

 

(
  

  
)

  
  ∑ (

   

  
)

  
     (79) 

 

em que o subscrito “ip” refere-se ao ponto de discretização das integrais de superfície, 

localizado no centro de superfície e o subscrito “n” refere-se aos nós dos elementos.  

Dessa maneira, as derivadas são baseadas no sistema de coordenadas cartesiano 

podem ser calculadas a partir das derivadas locais do elemento, utilizando uma transformação 

jacobiana (ANSYS, 2009) 
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 (80) 

 

Termo Convectivo 

 

Com relação aos termos convectivos, estes podem ser descritos da seguinte forma 

(ANSYS, 2009): 

 

               ⃗   (81) 

onde 

   : Valor do nó (upwind) 

  : Média dos gradientes nodais adjascentes 

 ⃗: Vetor posição do nó (upwind) ao ponto de interesse 

 : Fator de Correção 

 

Assim, podemos citar os métodos numéricos dos termos convectivos como: 

 

Esquema de Diferenciação Upwind de Primeira Ordem 

Termo de primeira ordem, em que o fator de correção (β) é igual à zero. 

 

Esquema Central de Diferenciação Central 

 Termo de segunda ordem, em que o valor nodal é determinado por funções de forma 

trilineares. No caso, atribui-se, ao fator de correção, um valor igual a 1 (ANSYS, 2009). Este 

método permite a ocorrência de possíveis oscilações numéricas, porém emprega termos 

artificiais de dissipação para o amortecimento das perturbações (HIRSCH, 1990, p. 517). 

 

Esquema de Alta Resolução 

Algoritmos upwind de segunda ordem normalmente não conseguem evitar o 

aparecimento de oscilações em torno de descontinuidades. Assim, esquemas upwind de alta 

resolução (High Resolution Upwind Schemes) atuam na fonte das oscilações, prevenindo que 

estas ocorram (HIRSCH, 1990, p. 517). Logo, no programa ANSYS CFX, o modelo 
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determina o fator de correção utilizando princípios delimitantes, apresentados por Barth e 

Jespersen (1989).  

 

Termo Gradiente de Pressão 

 

Com relação à determinação do termo referente à pressão nos pontos de integração das 

superfícies, este pode ser determinado utilizando a função de forma determinada pelo tipo de 

elemento empregado. Assim, a determinação da pressão nos pontos de integração das 

superfícies de controle consiste em avaliar a equação (ANSYS, 2009) 

 

 

     ∑   (           )  

 

 (82) 

 

Uma vez definidas as equações discretas, um sistema linear pode ser descrito como 

(ANSYS, 2009) 

 

, -, -   , -  (83) 

onde 

A: Matriz dos Coeficientes 

 : Vetor Solução 

b: Vetor contendo os valores constantes 

 

O programa ANSYS-CFX utiliza a técnica de fatorização Incomplete Lower-Upper 

(ILU) para a solução do sistema. Assim, o sistema é resolvido iterativamente (ANSYS, 2009), 

conforme descrito  

 

         (84) 

 

         (85) 

 

            (86) 
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em que 

      : Vetor Residual 

      : Vetor de Correção 

     : Vetor Solução Aproximada 

    : Vetor Solução Corrigida 

 

Entretanto, tal método apresenta algumas deficiências quanto ao número de elementos 

empregados ou a razão de aspecto dos elementos de malha, apresentando uma acentuada 

queda de desempenho. Para melhorar o desempenho da solução, é utilizado o método 

Algebraic Multigrid Addictive Correction (HUTCHINSON; RAITHBY, 1986). Este método 

realiza as primeiras iterações numéricas na malha atual (mais refinada) e, as posteriores 

iterações, são realizadas em malhas virtuais progressivamente menos refinadas, mantendo os 

requisitos de conservação. Isto se deve ao fato de que, em grande parte dos casos de dinâmica 

dos fluidos computacional, erros atribuídos às características de alta frequência do 

escoamento costumam apresentar uma redução muito mais acentuada que erros atribuídos às 

características de baixa frequência do escoamento. Dessa maneira, a velocidade de 

convergência global é acelerada ao ser resolvido o sistema de equações para malhas 

virtualmente menos refinadas (amortecimento para frequências mais baixas) (ANDERSON, 

1995, p. 510).  

 

 

 

 

 

 

  



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

4 Estudos de Caso 

 

4.1 Introdução 

 

Os estudos de casos empregados neste trabalho foram selecionados de forma que as 

características de seus escoamentos se assemelhassem às equivalentes regiões de uma câmara 

de combustão. Assim, foram escolhidas duas regiões de interesse de um combustor: 

 Escoamento através de um difusor; 

 Escoamento através de um turbilhonador (swirler); 

A seleção destas regiões tem como principal característica a sua influência no processo 

de combustão. O difusor apresenta, como característica principal, a recuperação de pressão 

estática, necessária para a combustão. Entretanto, é de interesse para o estudo, a expansão 

livre e consequente perda de pressão e formação de recirculações, ocasionada pela súbita 

descontinuidade geométrica do difusor.  

O turbilhonador induz, ao escoamento, uma região de recirculação, quando atendidas 

determinadas condições, o que ocasiona em um mecanismo de ancoragem de chama. Desta 

maneira, é de grande importância a representação dos perfis de velocidade ao longo da região 

do estudo. A seguir, serão apresentados, com mais detalhes, os casos escolhidos. 

 

4.2 Escoamento sobre um Degrau 

 

4.2.1 Introdução 

 

O estudo do Caso de Escoamento sobre um Degrau foi escolhido para análise do 

modelo SAS em comparação com o modelo URANS e o modelo LES por alguns motivos: 

 Apresenta uma geometria simples de ser construída e discretizada, ideal para 

estudos preliminares; 

 As características do escoamento sobre um degrau apresentam diversas 

similaridades com relação ao escoamento em Câmaras de Combustão, como, por 

exemplo, a presença de regiões com recirculação e cisalhamento-livre; 

 Caso amplamente estudado (experimentalmente e numericamente) e discutido, o 

que facilita a interpretação e discussão dos resultados obtidos. 
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Assim, foi selecionado o experimento desenvolvido por Driver e Jovic (1994), o qual 

consiste em analisar um escoamento turbulento em um canal contendo um degrau de tamanho 

conhecido para um número de Reynolds (baseado no tamanho do degrau) de         . 

  

4.2.2 Geometria 

 

A geometria do problema é ilustrada abaixo. 

 

Figura 19 - Ilustração do problema proposto por Jovic e Driver (1994). 

 

Fonte: Spode (2006). 

 

Tabela 2 - Dimensões dos principais parâmetros geométricos do estudo de escoamento sobre um Degrau. 

h 9,8 mm 

H 6h 

W 4h 

L 20h 

Xi 3h 

Fonte: Jovic e Driver (1994). 

 

Segundo Sagaut (2002), o tamanho da largura do domínio, W, e o respectivo 

refinamento da malha nesta direção influenciam os resultados, uma vez que este parâmetro 

afeta o desenvolvimento da camada de mistura. O intervalo de tamanho mínimo deste 

parâmetro está em torno de 4 a 6 vezes o tamanho do degrau. 
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4.2.3 Discretização 

 

A discretização espacial utilizada para a análise RANS e SAS, conforme mostrada na 

fig. 20, empregou um número, aproximado, de 1,3 milhões de elementos. Este valor foi 

determinado através de um estudo de convergência de malha, comparando os resultados das 

simulações RANS empregando as malhas ilustradas nas fig. 20 e 21. Na tabela 3, temos o 

número de elementos utilizados em cada direção do domínio. 

 

Tabela 3 - Discretização do Domínio da Região do Degrau para análise RANS e SAS. 

 Altura Largura Comprimento 

Abaixo do Degrau 45 45 243 

Acima do Degrau 55 45 280 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 20 - Ilustração da malha computacional utilizada para análise RANS e SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

A malha utilizada na análise LES, ilustrada nas figs. 21 e 22, exigiu uma atenção 

especial, pois a noção de independência de malha para LES é, na verdade, uma DNS 

(GAITONDE, 2008). Os requisitos de malha de LES, para escoamentos parietais, exigem que 

os parâmetros adimensionais de tamanho dos primeiros elementos adjacentes à parede, para 

uma adequada resolução de malha, sejam:  

 

{
      
       

      

 (80) 
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em que 

 

     
  

 
√

  

 
   (81) 

 

 

     
  

 
√

  

 
   (82) 

 

 

     
  

 
√

  

 
   (83) 

 

dado que    representa a tensão parietal de cisalhamento. 

Um requisito de malha comumente aceito para escoamentos cisalhantes livres foi 

sugerido em Pope (2004), no qual ao menos 80% da energia cinética turbulenta deve ser 

resolvida. Entretanto, os parâmetros para a geração de uma malha computacional a partir da 

sugestão citada acima são de difícil previsão. Porém, segundo Addad et al. (2008) e Gaitonde 

(2008), a utilização das escalas de Taylor, para a definição da resolução de malha para 

cálculos LES, seria um parâmetro aconselhável. De acordo com Tennekes e Lumley (1972), 

as escalas de Taylor são definidas como: 

 

 
   √  

 

 
〈  〉      (84) 

 

Considerando a turbulência isotrópica, o termo acima pode ser reescrito como: 

 

 
   √   

 

 
    (85) 

 

Dessa maneira, um adequado comprimento de escala de corte para LES deve ser, 

localmente, menor que o comprimento de escala de Taylor. Assim, foi possível, com auxílio 

de várias simulações RANS, uma vez que este modelo apresentara resultados concordantes 

com os dados experimentais, modelar uma malha adequada, mostrada nas figs. 21 e 22, a qual 

atendeu ambos os requisitos de malha (para escoamentos parietais e de cisalhamento livre) 

para LES.  
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Figura 21 - Ilustração de malha para análise LES. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Figura 22 - Ilustração de malha para análise LES, com detalhe na região do degrau. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Desse modo, o tamanho de malha utilizado para a análise LES, um total de, 

aproximadamente, 6,2 milhões de elementos, é descrita na tabela 4, a qual contém o número 

de elementos utilizados em cada direção no domínio. Podemos observar, na fig. 22, que, 

próximo à parede, foi admitido um nível de refinamento maior, de forma a garantir a 

qualidade da malha necessária para uma adequada simulação do escoamento nesta região. 
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Tabela 4 - Discretização do domínio do degrau para análise LES. 

 Altura Largura Compr. 

Abaixo do Degrau 75 64 512 

Acima do Degrau 98 64 592 

Fonte: Do autor. 

 

Além das malhas descritas para o domínio de interesse, onde está presente o degrau, 

foi empregado outro domínio, ilustrado nas figs. 24 a 29, com malha de igual refinamento, de 

forma a atenuar possíveis efeitos impostos na saída.  

 

4.2.4 Condições de Contorno 

Entrada 

Para condição de contorno de entrada, foi introduzido um perfil de velocidade, fig. 23, 

(componentes u, v e w), extraído de Driver e Jovic (1994). Entretanto, não foi possível 

introduzir condições de turbulência na entrada.  

 

Figura 23 – Perfil de velocidade na entrada do domínio para o caso Degrau. 

 

Fonte: Driver e Jovic (1994). 

A seguir, é ilustrada na figura 24, a região e que é aplicada o perfil de velocidade 

descrito acima.  
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Figura 24 - Ilustração da região de aplicação da condição de entrada. 

 

Fonte: Do autor. 

Saída 

Em seguida, para condição de contorno de saída, foi adotada uma pressão estática 

média igual a pressão de referência (uma atmosfera), na região ilustrada pela fig. 25. 

 

Figura 25 - Ilustração da região de aplicação da condição de saída. 

 

Fonte: Do autor. 
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Parede 

A condição de contorno de parede, conforme podemos ver na fig. 26, assumiu a 

condição de não-escorregamento no domínio de interesse (com a presença do degrau) e a 

condição de livre escorregamento no domínio acoplado ao domínio de interesse. 

Figura 26 - Ilustração da região da condição de parede. 

 

Fonte: Do autor. 

Simetria 

O canal da região do degrau, como pode ser visto no experimento de exposto em 

Driver e Jovic (1994), foi dividido ao meio e um plano de simetria, fig. 27, foi adotado, de 

forma a reduzir o custo computacional da simulação. 
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Figura 27 - Ilustração da região da condição de contorno de simetria. 

 

Fonte: Do autor. 

Peridiocidade 

Nas laterais dos domínios, foi adotada uma condição de periodicidade, conforme 

ilustrada na fig. 28. Essa condição de contorno garante as mesmas condições do escoamento 

em ambas as laterais. 

 

Figura 28 - Ilustração da região da condição de contorno de periodicidade translacional. 

 

Fonte: Do autor. 
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Interface 

Por último, foi considerada uma interface nos domínios, conforme ilustrada na fig. 29. 

Figura 29 - Ilustração da região de interface. 

 

Fonte: Do autor. 

 

4.2.5 Métodos Numéricos 

Simulações em Regime Permanente 

 

A análise RANS empregou, como fluido, ar ideal, aplicando condições isotérmicas (20 

o
C) e compressíveis. Para os esquemas de advecção e numérico de turbulência, foi 

selecionada a opção Alta Resolução. Como critério de convergência, foi escolhida uma meta 

de valor residual RMS de 1x10
-7

. 

 

Simulações em Regime Transiente 

 

Além das considerações adotadas na simulação em regime permanente, um passo no 

tempo de 2x10
-5

s foi adotado, admitindo-se um valor próximo à sexagésima parte da razão 

entre a altura do degrau (9,8 mm) e a velocidade média do escoamento livre (7,72 m/s). Para a 

análise SAS, os esquemas de advecção, transiente e numérico de turbulência escolhidos 

foram, respectivamente, Alta Resolução, Backward Euler de Segunda Ordem e Alta 

Resolução, adotando uma meta de valor residual RMS de 1x10
-6

 para a convergência dos 

subpassos. Para a análise LES, as opções de esquemas de advecção e transiente escolhidos 
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foram, respectivamente, Diferenciação Central e Backward Euler de Segnda Ordem, adotando 

uma meta de convergência residual RMS de 1x10
-5

 para os passos. Após um longo tempo de 

simulação, até que estruturas transientes iniciais desaparecessem, foi iniciado a amostragem 

estatística dos dados.  O tempo total de amostragem para ambos os casos foi de 0,1s, o que 

equivale a quatro vezes o tempo médio necessário para o escoamento atravessar o domínio de 

interesse (degrau).  

4.2.6 Resultados e Discussão 

Método de Pós-Processamento 

 

O método de pós-processamento utiliza, para amostragem de resultados, cinco linhas 

verticais, baseadas no experimento de Driver e Jovic (1994), e uma linha horizontal, descritas 

na tabela 5, como ilustrado na figura 30: 

 
Figura 30 - Linhas traçadas no pós-processamento. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 5 - Descrição de linhas traçadas para pós-processamento. 

Linhas Verticais 

Estação 1 Distância Axial Normalizada   ⁄    

Estação 2 Distância Axial Normalizada   ⁄    

Estação 3 Distância Axial Normalizada   ⁄     

Estação 4 Distância Axial Normalizada   ⁄     

Estação 5 Distância Axial Normalizada   ⁄     

Linhas 

Horizontais 
Estação 6   ⁄    e     

Fonte: Do autor. 
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 No caso da análise RANS, foram tomados os dados das estações indicadas na figura, 

posicionadas na região central do domínio (z=0). Para o caso das análises SAS e LES, foram 

realizados um tratamento estatístico espacial na direção transversal. 

 

Qualidade de Dados LES 

 

Existe uma forma de análise de qualidade de dados da análise LES que consiste em 

verificar se a transferência da energia cinética turbulenta obedece uma  tendência de -5/3 entre 

a função do espectro de energia cinética turbulenta e o número de onda, ou frequência, dentro 

da sub-faixa inercial do espectro de energia, conforme exposta na seção 4.6. Assim, foram 

posicionados 6 pontos ao longo do domínio, conforme mostrado na figura 31: 

 

Figura 31 - Pontos posicionados ao longo do domínio para análise espectral da energia cinética turbulenta. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Assim, os pontos foram posicionados em função da altura do degrau, descritos na tabela 

6: 
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Tabela 6 - Descrição das posições dos pontos no domínio. 

Ponto Posição Vertical (a 

partir da base) 

Posição Longitudinal 

(a partir do degrau) 

1 1h 1h 

2 1h 4h 

3 1h 6h 

4 1h 10h 

5 1h 15h 

6 1h 19h 

Fonte: Do autor. 

 

Logo, podemos observar que os espectros de densidade de energia cinética turbulenta, 

no caso LES, segundo as figs. 32 a 37, obedecem a uma tendência de -5/3 na região sub-

inercial do espectro de frequência, o que indica que a transferência de energia das escalas 

maiores para as escalas menores está de acordo com a teoria de Kolmogorov. 

 

Figura 32 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 1, para o 

caso LES. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 33 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 2, para o 

caso LES. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 34 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 3, para o 

caso LES. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 35 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 4, para o 

caso LES. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 36 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 5, para o 

caso LES. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 37 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 6, para o 

caso LES. 

 

Fonte: Do autor. 

Analogamente, a mesma análise foi realizada para o caso SAS. Assim, os resultados 

obtidos, mostrados nas figs. 38 a 43, indicam que estes obedecem à tendência de -5/3 na 

região sub-inercial do espectro de frequência. Dessa maneira, a malha atende, ao menos 

localmente, a correta transferência de energia turbulenta, segundo a teoria de kolmogorov. 
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Figura 38 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 1, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 39 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 2, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 40 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 3, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 41 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 4, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 42 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 5, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 43 - Espectro da densidade de Energia Cinética Turbulenta em função da frequência no ponto 6, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 



96 
 

Perfis de Velocidade 

 

Os dados dos perfis de velocidade normalizados foram extraídos das cinco estações 

verticais, segundo a tabela 5, serão mostrados a seguir. Os resultados DNS, extraídos de Le, 

Moin e Kim (1997), foram inseridos entre os resultados dos modelos testados, apenas para 

efeitos de comparação. 

 

Figura 44 - Perfis de Velocidade Longitudinal Normalizada, na estação 1. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 45 - Perfis de Velocidade Longitudinal Normalizada, na estação 2. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 46 - Perfis de Velocidade Longitudinal Normalizada, na estação 3. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Na figura 43, não foi ilustrado o perfil de velocidade da análise DNS, pois o artigo de 

Le, Moin e Kim (1997) não o apresentou em seus resultados. 
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Figura 47 - Perfis de Velocidade Longitudinal Normalizada, na estação 4. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 48 - Perfis de Velocidade Longitudinal Normalizada, na estação 5. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Como podem ser observados acima, os perfis de velocidade normalizados, figs. 44 a 48, 

resultantes da análise DNS (LE; KIM; MOIN, 1997), foram os dados mais concordantes com 
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os resultados experimentais. Os resultados apresentados do modelo RANS-SST também 

demonstraram uma concordância muito próxima dos resultados experimentais, especialmente 

na região acima do degrau, y/h maior que um, onde o comportamento do fluido é muito pouco 

influenciado pela camada de mistura e região de recirculação.  Os resultados do modelo SAS-

SST demonstraram uma razoável concordância apenas para a primeira linha vertical, ao passo 

que para as outras, os resultados apresentaram uma pobre concordância. Uma provável razão, 

apresentada em Davidson (2006), é que o modelo SAS-SST, para casos similares ao 

escoamento sobre um degrau, demonstra um comportamento indefinido entre os 

comportamentos característicos do modelo RANS-SST e LES, uma vez que a instabilidade 

introduzida no escoamento não foi intensa o suficiente para que a viscosidade turbulenta do 

caso SAS-SST atingisse um nível similar ao verificado no caso LES, conforme podemos 

observar em uma região após o degrau, ilustrada na fig. 49. Os resultados obtidos da análise 

LES mostraram uma concordância próxima os resultados experimentais e ao resultado DNS, 

entretanto apresenta alguns desvios nas estações 1, 2 e 3 provavelmente devido ao fato de não 

terem sido tomados dados amostrais temporais suficientes para a obtenção de resultados mais 

conclusivos do escoamento sobre degrau.  

 

Figura 49 - Viscosidade turbulenta após o degrau para os casos RANS, SAS e LES. 
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Perfis de Coeficientes de Atrito e Pressão 

 

Os perfis de coeficiente de atrito e pressão, figs. 50 e 51, ao longo da linha horizontal, 

mostraram que, novamente, os resultados DNS apresentaram os melhores resultados. Um fato 

interessante foi que os resultados obtidos dos modelos RANS-SST e SAS-SST foram 

coincidentes (é possível observar apenas os resultados do modelo RANS-SST), confirmando 

que, para regiões próximas à parede, os modelos apresentam o mesmo comportamento, 

provavelmente devido ao modelo de parede empregado. Os resultados LES apresentaram uma 

correlação mais próxima aos dados experimentais a partir da posição   ⁄    .  

 

Figura 50 - Perfis de Coeficiente de Pressão na estação 6. SAS: Scale-Adaptive Simulation, EXP: Dados 

Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-

Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 51 - Perfis de Coeficiente de Atrito na estação 6. SAS: Scale-Adaptive Simulation, EXP: Dados 

Experimentais, RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-

Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Perfis de Tensores de Reynolds 

 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos nas análises LES e SAS das 

componentes uu, uv e vv do tensor turbulento de Reynolds, respectivamente, cujos resultados 

são comparados com os dados da simulação DNS e os dados experimentais. 
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Figura 52 - Perfis de Tensores de Reynolds uu normalizados na estação 1. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 53 - Perfis de Tensores de Reynolds uu normalizados na estação 2. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 54 - Perfis de Tensores de Reynolds uu normalizados na estação 3. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 55 - Perfis de Tensores de Reynolds uu normalizados na estação 4. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 56 - Perfis de Tensores de Reynolds uu normalizado na estação 5. SAS: Scale-Adaptive Simulation, EXP: 

Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 

De acordo com as figuras 52 a 56, podemos verificar que o modelo LES apresenta os 

resultados da componente uu do tensor de reynolds mais próximos aos resultados encontrados 

experimentalmente e obtidos através do método DNS que os resultados encontrados pela 

análise empregando o modelo SAS. Isto indica que o método SAS, como exposto por 

Davidson (2006), pode estar apresentando uma mistura de comportamentos característicos do 

modelo RANS-SST e LES, o que pode ter ocasionado em uma dissipação acentuada da 

componente normal uu do tensor de Reynolds, devido ao caráter dissipativo do modelo 

RANS-SST. 

 
 



105 
 

Figura 57 - Perfis de Tensores de Reynolds uv normalizados na estação 1. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 
Figura 58 - Perfis de Tensores de Reynolds uv normalizados na estação 2. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 59 - Perfis de Tensores de Reynolds uv normalizados na estação 3. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 
Figura 60 - Perfis de Tensores de Reynolds uv normalizados na estação 4. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 61 - Perfis de Tensores de Reynolds uv normalizados na estação 5. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 

De acordo com as figuras 57 a 61, novamente podemos verificar que o modelo LES 

apresenta os resultados da componente uv do tensor de Reynolds mais próximos aos 

resultados encontrados experimentalmente e obtidos através do método DNS que os 

resultados encontrados pela análise empregando o modelo SAS. Podemos verificar que a 

intensidade da componente uv do tensor de Reynolds para o caso SAS, em todas as estações 

de medição, é praticamente nulo, fato que indica a dificuldade deste modelo em estimar 

corretamente os tensores de Reynolds para este caso. 
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Figura 62 - Perfis de Tensores de Reynolds vv normalizados na estação 1. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 63 - Perfis de Tensores de Reynolds vv normalizados na estação 2. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 64 - Perfis de Tensores de Reynolds vv normalizados na estação 3. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 65 - Perfis de Tensores de Reynolds vv normalizados na estação 4. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 



110 
 

Figura 66 - Perfis de Tensores de Reynolds vv normalizados na estação 5. SAS: Scale-Adaptive Simulation, 

EXP: Dados Experimentais, DNS: Direct Numerical Simulation, LES: Large-Eddy Simulation. 

 

Fonte: Do autor. 

 

De acordo com as figuras 62 a 66, podemos verificar, novamente, que o modelo LES 

apresenta os resultados da componente normal vv do tensor de Reynolds mais próximos aos 

resultados encontrados experimentalmente e obtidos através do método DNS que os 

resultados encontrados pela análise empregando o modelo SAS-SST. Podemos observar que a 

componente normal vv do caso SAS-SST é por volta de uma ordem de grandeza menor que 

os valores obtidos nos demais casos, indicando que o método SAS-SST, como exposto por 

Davidson (2006), pode estar apresentando uma mistura de comportamentos característicos do 

modelo RANS-SST e LES, o que poderia induzir um amortecimento do nível de turbulência 

na direção vertical, devido ao caráter dissipativo do modelo RANS-SST. 

Abaixo, na fig. 67, podemos observar a região em que o termo fonte Qsas é calculado 

(contorno em vermelho) em uma região após o degrau. Podemos perceber que o 

comportamento típico de modelos SRS é pouco empregado neste caso, sendo apenas acionado 

em uma fina camada. 
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Figura 67 – Ilustração da região onde o termo fonte Qsas é calculado, ilustrado pelo contorno em vermelho. 

 

Fonte: Do autor. 

Comprimento de Recolamento 

 

Os comprimentos de recolamento, para os modelos SAS, RANS e LES, foram obtidos 

ao se atingir a posição longitudinal onde os cisalhamentos na parede atingiram valores iguais 

à zero. A seguir, são mostradas as linhas de corrente nas regiões de recirculação dos três 

casos, RANS (fig. 68), SAS (fig. 69) e LES (fig. 70), destacando a posição de velocidade 

longitudinal nula, indicada pela preta. O caso LES apresentou um padrão de linha de corrente 

diferente dos demais uma vez que possui um comportamento de escoamento tridimensional 

na região do recolamento, (figs. 72 e 74), diferentemente dos demais, os quais apresentam um 

comportamento bidimensional (figs. 71 e 73).  

 

Figura 68 - Ilustração das linhas de corrente da zona de Recirculação, extraídas da análise RANS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 69 - Ilustração das linhas de corrente da zona de Recirculação, extraídas da análise SAS. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 70 - Ilustração das linhas de corrente da zona de Recirculação, extraídas da análise LES. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 71 - Ilustração de uma iso-superfície para velocidade longitudinal igual a zero, extraída da análise SAS. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 72 - Ilustração de uma iso-superfície para velocidade longitudinal igual a zero, extraída da análise LES. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para a determinação do comprimento de recolamento, foi calculada a posição 

longitudinal, a partir do degrau, em que o coeficiente de atrito equivale à zero. Para os casos 

RANS-SST e SAS-SST, a posição de recolamento na direção transversal permaneceu 

praticamente inalterada, conforme podemos observar na fig. 73, devido ao comportamento 

bidimensional do escoamento para estes modelos. Entretanto, para a análise empregando o 

modelo LES, cujo caso apresenta uma variação da posição de recolamento ao longo da 

direção transversal, conforme podemos verificar na fig. 74, foi realizado um tratamento 

estatístico, na direção transversal, dos valores temporais médios de coeficiente de atrito, 

obtendo-se, assim, uma posição longitudinal média para coeficiente de atrito nulo. 
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Figura 73 - Ilustração do contorno do coeficiente de atrito a jusante do degrau, para a análise SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 74 - Ilustração do contorno do coeficiente de atrito a jusante do degrau, para a análise LES. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Assim, os resultados dos comprimentos de recolamento obtidos são apresentados na 

tabela 7: 
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Tabela 7 - Comprimento de recolamento para diferentes métodos. 

    ⁄  

Experimental – Driver e Jovic (1994)        

RANS      

SAS      

LES      

DNS - Le, Moin e Kim (1997)      

Fonte: Do autor. 

 

Dessa maneira, podemos observar que os modelos RANS-SST e SAS-SST tendem a 

superestimar o tamanho das regiões de recolamento uma vez que, para ambos os casos, as 

flutuações de velocidade foram amortecidas pelo caráter dissipativo do modelo RANS. Em 

contrapartida, para o caso LES, o valor do comprimento de recolamento apresenta um valor 

relativamente maior, com relação ao resultado da análise DNS e ao dado experimental, 

possivelmente devido às condições impostas na entrada do domínio, nas quais não foram 

inseridas as flutuações de velocidade. 

 

4.3 Escoamento através de um Turbilhonador 

 

4.3.1  Introdução 

 

Para o estudo de caso do turbilhonador, foi escolhido o trabalho de Cai, Jeng e Tacina 

(2005) de onde foram extraídos os dados geométricos e resultados experimentais.    

Podemos observar o canal convergente-divergente (fig. 75), característico do conceito 

LDI (Lean Direct Injection) apresentado em Cai, Jeng e Tacina (2005), sendo que esta 

configuração geométrica vem sendo amplamente estudada, apresentando uma sólida base de 

dados.  
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Figura 75 - Ilustração da seção de ensaios de turbilhonadores exposta por Cai, Jeng e Tacina (2005). 

 
Fonte: Cai, Jeng e Tacina (2005). 

 

Como descrito anteriormente, o turbilhonador tem um papel fundamental na ancoragem 

de chama dentro de uma câmara de combustão devido à indução de uma região de 

recirculação através do fenômeno de quebra de vórtices. Assim, esta recirculação promove 

uma região com intensa troca térmica e convecção de espécies químicas. Dessa maneira, uma 

previsão do campo de velocidades, concordante com os dados experimentais, permite uma 

análise simplificada de como o escoamento irá se comportar no caso de escoamentos reativos 

(BEER; CHIGIER, 1972). 

Assim, para o desenvolvimento desta etapa do trabalho, foram obtidos os dados 

experimentais das distribuições de velocidade ao longo das direções radial, tangencial e axial 

(CAI; JENG; TACINA, 2005), cujos resultados serão comparados com resultados obtidos 

numericamente, com os métodos SAS e URANS foram utilizados.  

 

4.3.2 Geometria 

 

Os dados geométricos que caracterizam o domínio utilizado nas análises foram 

extraídos do trabalho desenvolvido por Cai, Jeng e Tacina (2005). De posse destes dados, 

cujos principais parâmetros são apresentados na tabela 8, foi modelado o domínio (fig. 76), 

conforme podemos observar a seguir: 
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Figura 76 - Ilustração domínio modelado a partir dos dados geométricos expostos por Cai, Jeng e Tacina (2005). 

 

Fonte: Do autor. 

 

As principais medidas do domínio são expostas na tabela 8: 

Tabela 8 - Principais dados geométricos do domínio do caso do turbilhonador. 

Diâmetro Interno 22,5 mm 

Diâmetro Externo 8,8 mm 

Ângulo do canal convergente-divergente 45 graus 

Comprimento da Seção de Análise 304,8 mm 

Largura da Seção de Análise 50,8 mm 

Altura da Seção de Análise 50,8 mm 

Fonte: Do autor. 

 

4.3.3  Discretização Espacial 

 

Para as análises URANS e SAS, foi utilizada uma malha não-estruturada, contendo 

aproximadamente 3,8 milhões de elementos, conforme podemos observar na fig. 77: 
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Figura 77 - Ilustração da discretização do domínio do turbilhonador. 

 
Fonte: Do autor. 

 

A escolha desta malha teve, como base, os resultados numéricos obtidos em Dewanji et 

al. (2012). 

 

4.3.4  Condições de Contorno 

 

Entrada 

Figura 78 - Ilustração da região de entrada do domínio do turbilhonador. 

 

Fonte: Do autor. 
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Para a condição de entrada, segundo a ilustração na fig. 78, foi atribuída uma vazão 

mássica de 0,49 kg/min de ar (CAI; JENG; TACINA, 2005) e uma intensidade de nível de 

turbulência de 10%, conforme Dewanji et al. (2012). 

Saída 

Figura 79 - Ilustração da região de saída do domínio do turbilhonador. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para a condição de saída, ilustrada na fig. 79, foi adotada uma pressão estática média 

igual a zero. 

Parede 

 

Figura 80 - Ilustração da região de parede do canal de entrada do domínio do turbilhonador. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 81 - Ilustração da região de parede da câmara do domínio do turbilhonador. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Nas regiões mostradas nas figuras 80 e 81, foi atribuída uma condição de parede sem 

escorregamento. 

 

4.3.5  Métodos Numéricos 

 

Foi utilizado, como fluido, ar ideal, aplicando condições isotérmicas (21ºC).  As 

opções dos métodos numéricos aplicados às simulações SAS e URANS para os esquemas de 

convecção, transiente e turbulência numérica foram, respectivamente, Alta Resolução, 

Backward Euler de Segunda Ordem e Alta Resolução. Como critério de convergência residual 

RMS, foi adotado o valor de 1x10
-5

. Para o passo no tempo, foi escolhido o valor de 2x10
-5

 s, 

que equivale a, aproximadamente, quinquagésima parte da razão entre o diâmetro externo do 

swirler e a velocidade na entrada. 

 

4.3.6  Resultados e Discussão 

 

Método de Pós-Processamento e Análise de Convergência 

 

O método de pós-processamento definiu, para amostragem de resultados, seis linhas 

transversais ou estações, pertencentes ao plano médio do canal Z-X, alinhadas com a direção 

X, como ilustrado na fig. 82. Nestas estações foram coletados os perfis de velocidade axial 

média (direção Z), de velocidade transversal horizontal média (direção X) e de velocidade 

transversal vertical (direção Y). 
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Figura 82 - Linhas traçadas para pós-processamento do caso do turbilhonador. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Na tabela 9, são apresentadas as posições axiais (direção Z) de cada uma das estações 

ilustradas acima, a partir do início da região de análise (após o canal divergente do injetor). 

Tabela 9 - Descrição de linhas traçadas para pós-processamento do caso turbilhonador. 

Estação 1 Distância Axial          

Estação 2 Distância Axial         

Estação 3 Distância Axial         

Estação 4 Distância Axial         

Estação 5 Distância Axial         

Estação 6 Distância Axial         

Fonte: Do autor. 

 

Para a análise dos resultados de ambos os casos numéricos, foram extraídos resultados 

médios em um período de tempo equivalente a 0,4 segundos. Este intervalo de tempo 



122 
 

corresponde, em média, a quatro vezes o tempo que uma porção de ar necessita para percorrer 

todo o domínio. 

Linhas de Corrente e Regiões de Recirculação 

 

A seguir, são apresentadas as linhas de corrente de velocidade média das análises 

URANS e SAS ilustrando a posição das estações de medição, na fig. 83, e iso-superfícies com 

velocidade axial média nula, fig. 84. Podemos observar, no gráfico de linhas de corrente, a 

ocorrência de grandes vórtices de recirculação em ambos os casos, indicando regiões em que, 

possivelmente, haveria ancoragem da frente de chama em casos de escoamentos reativos. As 

linhas de contorno pretas presentes na fig. 83 ilustram as posições em que a velocidade axial 

média é nula delimitando, assim, região de velocidade axial média negativa. Podemos notar 

que existem duas regiões de recirculação presentes em cada ilustração de linhas de correntes 

de velocidade média: a) uma região presente no centro do domínio, denominada de região de 

recirculação central; b) duas regiões presentes nos cantos do domínio, denominada de região 

de recirculação secundária ou região de recirculação de cantos. Na figura 84, as iso-

superfícies nos apresentam uma aparência tridimensional das regiões de recirculação, as quais 

são denominadas de bolhas de recirculação por quebra de vórtices. Podemos observar a 

diferença significativa do tamanho entre as bolhas de recirculação obtidas pelos modelos 

URANS e SAS, a qual será explicada a seguir.  
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Figura 83 - Linhas de Corrente da Velocidade Média para a análise: a) SAS b) URANS. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 84 - Ilustração de uma Iso-superfície indicando velocidade média axial nula, indicando uma bolha 

referente à região de recirculação, para as análises URANS e SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Na figura 85, são apresentadas, em detalhe, as linhas de corrente de velocidade média 

próximas à saída do jato turbilhonado do canal convergente-divergente. Podemos notar a 

influência dos vórtices da região de recirculação secundária impedindo que os jatos sofram a 

expansão por turbilhonamento. Podemos também perceber a formação de pequenas estruturas 

recirculantes, após a saída do jato, na fig. 85b. Tais estruturas também são relatadas em 

Widenhorn, Noll e Aigner (2009). 
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Figura 85 - Detalhe das Linhas de Corrente da Velocidade Média próximas à saída dos turbilhonadores para a 

análise a) URANS e b) SAS. 
 

 

Fonte: Do autor. 
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6.3.6.2 Perfis de Velocidade Média 

 

A seguir, nas figuras 86 a 103, são apresentados os perfis de velocidade média nas 

direções axial, transversais e vertical obtidos através das análises dos modelos URANS e 

SAS. 

Figura 86 - Perfil de Velocidade Média Axial para a estação 1. EXP: Dados Experimentais, SAS: Scale-Adaptive 

Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 87 - Perfil de Velocidade Média Axial para a estação 2. EXP: Dados Experimentais, SAS: Scale-Adaptive 

Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 
Fonte: Do autor. 

 
Figura 88 - Perfil de Velocidade Média Axial para a estação 3. EXP: Dados Experimentais, SAS: Scale-Adaptive 

Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 89 - Perfil de Velocidade Média Axial para a estação 4. EXP: Dados Experimentais, SAS: Scale-Adaptive 

Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 
Figura 90 - Perfil de Velocidade Média Axial para a estação 5. EXP: Dados Experimentais, SAS: Scale-Adaptive 

Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 
 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 91 - Perfil de Velocidade Média Axial para a estação 6. EXP: Dados Experimentais, SAS: Scale-Adaptive 

Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Conforme podemos observar, nas figs. 86 a 91, são apresentados os resultados de 

velocidade axial média ao longo das estações apresentadas na fig. 82. Nas figuras 86 e 87, 

correspondente com a primeira e segunda estações, podemos observar, tanto para o caso SAS 

quanto para o caso URANS, uma região de intensa velocidade axial, entre as posições 

transversais horizontais nos intervalos de -12 a -4 mm e de 4 a 12 mm, correspondente a 

primeira estação e de -20 a -10 mm e de 10 a 20 mm, para a segunda estação. Conforme 

discutido na apresentação da figura 85, podemos notar que os vórtices presentes nas regiões 

de recirculação secundárias (ou de cantos) apresentam dimensões demasiadamente grandes, 

causando um bloqueio da saída do jato turbilhonado do canal divergente, impedindo a 

expansão deste. Dessa forma, a maior porção da vazão mássica de ar, saindo do canal 

divergente, permanece concentrada na região central do canal divergente. À medida que 

aproximamos da parede (para posições transversais horizontais maiores que 20 mm e menores 

que -20 mm), as diferenças entre as velocidades obtidas experimentalmente e numericamente 

voltam a aumentar devido ao efeito dos vórtices da região de recirculação secundária (ou de 

cantos), fig. 85, a qual induz uma velocidade axial de sentido negativo, diferentemente do 

caso experimental, no qual o efeito da recirculação secundária aparentemente não afeta os 

valores de velocidade axial nestas estações. 
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Para os gráficos de velocidade axial média nas terceira e quarta estações, figs. 88 e 89, 

os perfis de velocidade axial média para o caso SAS apresentam, em quase toda a extensão 

transversal, resultados mais próximos dos dados experimentais que os resultados obtidos no 

caso URANS. Na terceira estação, segundo a fig. 88, temos uma significativa concordância 

entre os resultados do caso SAS e os dados experimentais nos intervalos de posição 

transversal horizontal de -20 a -5 mm e de 5 a 20 mm. Entretanto, nesta mesma estação, para 

regiões próximas a parede, percebemos que ambos os casos apresentam velocidades axiais 

médias relativamente maiores que os dados experimentais. Isto ocorre devido aos vórtices da 

região de recirculação central supostamente apresentarem dimensões maiores que o esperado, 

de forma a restringirem ainda mais a área de passagem do escoamento entre a região de 

recirculação central e as paredes, o que promove um aumento de velocidade no sentido axial. 

Pode-se perceber, também, uma diferença significativa no perfil de velocidade axial média do 

caso URANS com relação aos dados experimentais nas posições transversais horizontais de -

20 a 20 mm, sugerindo um gradiente de pressão adverso mais intenso no caso do modelo 

numérico. Na quarta estação, segundo a fig. 89, ambos os perfis de velocidade apresentam 

diferenças significativas dos dados experimentais, uma vez que as velocidades axiais médias 

próximas às paredes, para os casos SAS e URANS, são maiores que a velocidade axial média 

do experimento embora as velocidades axiais médias dos modelos numéricos sejam menores 

que a do experimento na região central do domínio. Estas discrepâncias sugerem que, no caso 

do experimento, os centros dos vórtices (fig. 79) da região de recirculação central encontram-

se mais próximos um do outro em relação às distâncias verificadas através modelos 

numéricos.  

Na quinta estação, segundo a fig. 90, podemos perceber uma razoável correlação entre 

os dados experimentais e os resultados obtidos pelo modelo URANS (posições transversais 

horizontais entre -15 a 15 mm) e pelo modelo SAS (posições transversais horizontais entre -

20 e 20 mm), apesar de este último apresentar uma razoável discrepância com o experimento 

na região de posição transversal horizontal de -5 a 10 mm, possivelmente devido a estruturas 

não-estacionárias de frequência relativamente baixas, as quais não foram possíveis de serem 

filtradas pelo método estatístico. Novamente, verificamos uma diferença significativa da 

intensidade da velocidade axial média, próxima à parede, entre os resultados dos modelos 

numéricos e os dados coletados experimentalmente. Por fim, na sexta estação, segundo a fig. 

91, percebemos uma razoável correlação entre os resultados obtidos pelo modelo URANS e 

os dados obtidos experimentalmente na região transversal horizontal variando de -15 a 15 

mm. Entretanto, para o caso SAS, os resultados encontrados numericamente apresentam uma 
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grande diferença dos dados experimentais, uma vez que a região de recirculação deste modelo 

numérico terminou anteriormente a esta estação, conforme indicado na fig. 83. 

 

Figura 92 - Perfil de Velocidade Transversal Horizontal Média para a estação 1. EXP: Dados Experimentais, 

SAS: Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 
Figura 93 - Perfil de Velocidade Transversal Horizontal Média para a estação 2. EXP: Dados Experimentais, 

SAS: Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 94 - Perfil de Velocidade Transversal Horizontal Média para a estação 3. EXP: Dados Experimentais, 

SAS: Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 95 - Perfil de Velocidade Transversal Horizontal Média para a estação 4. EXP: Dados Experimentais, 

SAS: Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 96 - Perfil de Velocidade Transversal Horizontal Média para a estação 5. EXP: Dados Experimentais, 

SAS: Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 97 - Perfil de Velocidade Transversal Horizontal Média para a estação 6. EXP: Dados Experimentais, 

SAS: Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Nas figuras 92 a 97, são apresentados os resultados de velocidade transversal 

horizontal média (direção X) nas estações, segundo apresentadas na fig. 82. No gráfico de 

perfis de velocidade ilustrado na fig. 92, referente à primeira estação de medição, podemos 

perceber que, assim como discutido anteriormente na seção de velocidade axial média, existe 

um bloqueio ocasionado pelos vórtices da região de recirculação secundária (ou de cantos), na 

saída do jato turbilhonado do canal divergente (fig. 85). Assim, temos picos de velocidade 

transversal horizontal, constatados nos resultados de ambos os modelos numéricos nas regiões 

de posição transversal de -12 a -4 e de 4 a 12 mm e velocidades transversais horizontais 

médias praticamente nulas na região de posição transversal de -25,4 a -12 mm e de 12 a 25,4 

mm.  

Segundo a figura 93, que ilustra os perfis de velocidade transversal horizontal para a 

segunda estação, podemos observar que as velocidades do experimento encontram-se 

próximas de zero, o que indica que a posição axial desta série de dados coletados encontra-se 

próxima ao centro dos vórtices da região de recirculação central, uma vez que não há picos de 

velocidade. Entretanto os resultados numéricos de ambos os modelos indicam que a posição 

axial da segunda estação encontra-se a montante do centro dos vórtices, conforme podemos 

observar na fig. 83. Dessa maneira, podemos compreender que pode ter ocorrido um atraso na 

formação da região de recirculação central em função da interferência dos vórtices da região 

de recirculação secundária (ou de cantos) na expansão dos jatos turbilhonados dentro do canal 

divergente. 

Conforme a figura 94, que corresponde aos perfis de velocidade transversal horizontal 

para a terceira estação, podemos observar que, no caso dos dados experimentais, o sentido dos 

picos de velocidade transversal horizontal se inverteu, o que indica que a estação de coleta de 

dados está posicionada a jusante dos centros dos vórtices da região de recirculação central. 

Em contrapartida, para os resultados numéricos de ambos os modelos, os sentidos dos picos 

de velocidade radial média ainda não se inveteram, o que podemos entender, com base na fig. 

83, que a os centros dos vórtices da região de recirculação central estão à jusante da estação 

de medição dos dados. Podemos também notar que, no caso SAS, os picos de velocidade 

transversal horizontal média são mais intensos que no caso URANS indicando que, para este 

último caso, os centros dos vórtices da região de recirculação central estão mais próximos da 

estação de medição dos resultados. 

Na figura 95, referente às medições na quarta estação, podemos notar que os picos de 

velocidade radial média para o caso URANS são mais intensos que os picos observados do 

resultado experimental, porém, apresentam uma significativa concordância nas regiões 
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próximas à parede (de -25,4 a 20 mm e de 20 a 25,4 mm). Para os resultados do caso SAS, 

podemos notar que possíveis estruturas não-estacionárias de baixa frequência, como o caso da 

movimentação relativa entre vórtices da região de recirculação central, não filtradas pelos 

métodos estatísticos ainda perturbam o perfil de velocidade radial média, apresentando um 

perfil assimétrico. Podemos também perceber que, devido ao fato da estação de medição estar 

próxima dos centros dos vórtices, segundo podemos ver na fig. 83, é possível identificar picos 

de velocidade transversal horizontal média relativamente tênues em, aproximadamente, x = 

10 mm e x = -10 mm.  

De acordo com as medições na quinta estação, segundo a fig. 96, podemos perceber 

uma significativa concordância dos resultados obtidos no caso URANS e os dados 

experimentais na região de posição transversal de -10 a 10 mm. Entretanto posições mais 

externas, os picos de velocidade radial média do caso experimental apresenta uma intensidade 

muito menor que no caso URANS. Para os resultados obtidos no caso SAS, podemos verificar 

que o perfil encontra-se ligeiramente deslocado para a esquerda, indicando uma assimetria 

com relação à posição transversal igual a zero, possivelmente devido a estruturas não-

estacionárias do escoamento não filtradas. De acordo com a figura 97, referente à última 

estação, constatamos novamente uma assimetria, com relação à posição transversal igual a 

zero, dos dados experimentais e dos resultados obtidos no caso SAS. Os resultados obtidos no 

caso URANS apresentam uma simetria e uma significativa concordância com os resultados 

experimentais em regiões próximas à parede. 
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Figura 98 - Perfil de Velocidade Transversal Vertical Média para a estação 1. EXP: Dados Experimentais, SAS: 

Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 
Figura 99 - Perfil de Velocidade Transversal Vertical Média para a estação 2. EXP: Dados Experimentais, SAS: 

Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 100 Perfil de Velocidade Transversal Vertical Média para a estação 3. EXP: Dados Experimentais, SAS: 

Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 101 - Perfil de Velocidade Transversal Vertical Média para a estação 4. EXP: Dados Experimentais, SAS: 

Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 102 - Perfil de Velocidade Transversal Vertical Média para a estação 5. EXP: Dados Experimentais, SAS: 

Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 103 - Perfil de Velocidade Transversal Vertical Média para a estação 6. EXP: Dados Experimentais, SAS: 

Scale-Adaptive Simulation, URANS: Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

 

Fonte: Do autor. 
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Conforme discutido anteriormente, de acordo com a fig. 98 a qual se refere às 

medições na primeira estação, observamos picos de velocidade transversal vertical média, 

para os casos dos resultados numéricos, devido ao bloqueio por parte das interações dos 

vórtices da região de recirculação secundária na saída do escoamento do canal divergente. 

Todavia, em uma região transversal de -5 a 5 mm, os resultados numéricos e experimentais 

possuem uma concordância significativa. Na segunda estação (fig. 99), podemos observar a 

formação de picos de velocidade transversal vertical média menos intensos dos casos 

numéricos, se comparados aos perfis da estação 1. Podemos observar que as respectivas 

velocidades médias experimentais são mais intensas que as velocidades médias obtidas 

numericamente correspondentes, devido ao fato que, ao observarmos os gráficos de 

velocidade axial média da segunda estação (fig. 87), percebemos que, em regiões próximas às 

paredes, velocidades axiais médias, tanto do caso SAS quanto do caso URANS, apresentam 

valores (negativos) relativamente mais intensos que as correspondentes velocidades axiais 

médias experimentais. Assim, podemos concluir que uma porção significativa de energia 

cinética do escoamento é convertida da direção vertical para axial. Podemos também 

observar, no perfil de velocidade média do caso SAS, picos de velocidade opostos próximos à 

parede, os quais ocorrem devido às interações entre vórtices nas regiões de recirculação 

secundária (ou de cantos), ocasionando em efeitos que distorcem o perfil de velocidade 

transversal vertical próximo à parede, conforme podemos ver na fig. 104. 

 

Figura 104 - Ilustração das linhas de correntes de velocidade em um plano transversal (X-Y), distante a 15 mm 

da saída do canal divergente: a) visão geral; b) detalhe dos picos de velocidade, próximo à parede, em oposição 

ao sentido de rotação (seta vermelha). 

 

 

Fonte: Do autor. 
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Na terceira estação (fig. 100), o perfil de velocidade transversal vertical média para o 

caso URANS apresenta uma significativa concordância com as velocidades experimentais em 

uma região transversal variando de -5 a 5 mm.  Entretanto, à medida que nos aproximamos da 

parede, a velocidade média do caso URANS começa a diminuir, em virtude do aumento da 

velocidade axial média, previamente discutido. Para o caso SAS, o perfil de velocidade 

apresenta resultados discrepantes dos constatados experimentalmente, dado que temos, nesta 

estação, velocidades transversais hozontais médias mais intensas. 

Na figura 101, referente aos perfis de velocidade da quarta estação, podemos notar 

uma excelente concordância entre os resultados obtidos pelo modelo URANS e 

experimentalmente, em uma região transversal central de -10 a 10 mm. À medida que nos 

aproximamos da parede, podemos notar que as diferenças começam a aumentar entre as 

velocidades obtidas pelo modelo URANS e constatadas experimentalmente. Isto ocorre, pois 

à medida que nos aproximamos da parede, as velocidades transversais horizontais e axiais 

médias do caso URANS, respectivamente, segundo as figs. 95 e 89, são maiores que as 

respectivas velocidades observadas experimentalmente. Para o caso SAS, o perfil de 

velocidade transversal vertical média apresenta valores discrepantes dos resultados obtidos 

pelo modelo URANS e constatados experimentalmente.  

De acordo com a figura 102 (quinta estação), temos que o modelo URANS apresenta 

uma razoável concordância com relação aos dados experimentais na região transversal 

variando de -10 a 10 mm. À medida que aproximamos da parede, como explicado 

anteriormente, a diferença entre as velocidades médias aumenta devido a um aumento da 

diferença de velocidades, na direção axial e radial, do modelo URANS sobre os dados 

experimentais. Novamente, o modelo SAS não conseguiu prever adequadamente o perfil de 

velocidade transversal vertical média, possivelmente devido a esta estação de medição estar 

próxima do fim da região de recirculação constatada para este modelo, conforme a fig. 83. 

Para a sexta estação, podemos observar, de acordo com a fig. 103, uma razoável 

correlação entre os resultados obtidos pelo modelo URANS e os dados experimentais na 

região transversal central entre a posição -10 a 10 mm. Para o caso SAS, o perfil de 

velocidade azimutal média apresenta grandes discrepâncias dos dados obtidos pelo modelo 

URANS e verificados experimentalmente, em virtude desta estação estar próxima ao final da 

região de recirculação central, conforme podemos observar na fig. 83. 

A seguir, podemos observar na fig. 105, as regiões ao longo do domínio em que o termo 

fonte Qsas é calculado (contorno vermelho). Dessa forma, podemos concluir que no estudo de 

caso do turbilhonador, o comportamento típico de modelos SRS é amplamente acionado, o 
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que justifica a diferença dos perfis de velocidade e do tamanho da região de recirculação 

central entre os casos SAS e URANS.  

 

Figura 105 – Ilustração do contorno em que o termo fonte Qsas é calculado (contorno vermelho): a) ao longo do 

domínio; b) próximo à saída do turbilhonador. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Análise Espectral, Vórtice de Precessão e Estruturas de Vórtice 

 

Em seguida, foi realizada uma análise espectral das velocidades instantâneas obtidas em 

alguns pontos do domínio, detalhados na tabela 10, conforme ilustrado na fig. 106. 

 

Figura 106 - Ilustração dos pontos de coleta de dados instantâneos, ao longo do domínio. 

 
Fonte: Do autor. 



142 
 

Tabela 10 - Descrição de linhas traçadas para pós-processamento do caso turbilhonador. 

 Ponto Distância da saída do canal 

convergente-divergente 

1        

2         

3         

Fonte: Do autor. 

 

Em ambos os casos, no ponto 1, pode-se notar uma periodicidade nos resultados das 

velocidades transversais horizontal e vertical (direção X e Y). A seguir, são apresentados dois 

gráficos, nas figs. 107 e 108, referentes às velocidades transversal horizontal dos casos SAS e 

URANS, respectivamente. 

 

Figura 107 - Ilustração da variação da componente transversal horizontal, na direção x, de velocidade instantânea 

no ponto 1, no caso SAS. 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 108 - Ilustração da variação da componente transversal horizontal, na direção x, de velocidade instantânea 

no ponto 1, no caso URANS. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Podemos notar, na fig. 107, uma frequência dominante, para o caso SAS, maior que no 

caso URANS, referente à fig. 108. Dessa maneira, foram realizadas análises espectrais, nos 

pontos 1, 2 e 3 (fig. 102), através de transformadas de Fourier da componente transversal 

horizontal (direção X) de velocidade. A seguir, são apresentados os gráficos do espectro de 

frequência da velocidade transversal horizontal em cada ponto, conforme podemos observar 

nas figs. 109 a 114. 
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Figura 109 - Ilustração do espectro de frequência componente de velocidade, na direção x, no ponto 1, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 110 - Ilustração do espectro de frequência componente de velocidade, na direção x, no ponto 2, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 111 - Ilustração do espectro de frequência componente de velocidade, na direção x, no ponto 3, para o 

caso SAS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Podemos observar, conforme a figs. 109, um pico de intensidade, no espectro de 

frequência do caso SAS, na frequência de 2106 hertz. À medida que as medições (através dos 

pontos) se afastam da saída do turbilhonador, temos uma tendência de atenuação deste pico, 

conforme podemos notar nas figs. 110 e 111. O valor de frequência encontrado para o pico de 

intensidade do espectro de densidade da velocidade na direção X é muito próximo ao valor 

encontrado para a precessão do núcleo de vórtice (PVC) em Kirtaş et al. (2006).  
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Figura 112 - Ilustração do espectro de frequência componente de velocidade, na direção x, no ponto 1, para o 

caso URANS. 

 

Fonte: Do autor. 

 
Figura 113 - Ilustração do espectro de frequência componente de velocidade, na direção x, no ponto 2, para o 

caso URANS. 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 114 – Ilustração do espectro de frequência componente de velocidade, na direção x, no ponto 3, para o 

caso URANS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para os resultados obtidos no caso URANS, conforme as figs. 112 a 113, pode-se 

observar um pico de intensidade na frequência de 170 hertz, o qual é gradativamente atenuado 

a medida que se afasta da saída do turbilhonador (fig. 114). Contudo, não foi possível 

encontrar visualmente a estrutura responsável por este pico de intensidade.  

 

Precessing Vortex Core 

Uma forma comumente utilizada para visualizar o fenômeno PVC consiste em plotar  

iso-superfícies de pressão, a fim de verificar a formação de uma estrutura helicoidal surgindo 

do centro do jato turbilhonado, conforme exposto por Kirtaş  et al. (2006). Assim, é mostrada 

na fig. 115, uma imagem próxima à saída dos jatos turbilhonados, no caso SAS e URANS. 

Podemos perceber, no caso SAS, a formação de um espiral (indicado pela seta vermelha) 

originado dentro do canal convergente-divergente, o qual se dirige para dentro da câmara de 

análise, fato que não ocorre para o caso URANS. 
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Figura 115 - Ilustração de uma iso-superfície de pressão (-330 Pa) em regiões próximas à sápida dos jatos 

turbilhonas dos casos: a) SAS; b) URANS. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Estruturas de Vórtices 

 

Outra forma de identificação de estruturas de vórtices, os quais auxiliam na mistura do 

oxidante e combustível, consiste na visualização de iso-superfícies da variável critério-Q 

(HUNT; WRAY; MOIN, 1988), que pode ser resumidamente definida como a diferença entre 

as intensidades locais de vorticidade e de taxa de cisalhamento. Dessa maneira, foram 

plotadas iso-superfícies da variável critério-Q, do escoamento através do turbilhonador e do 

canal convergente-divergente para os casos SAS e URANS. Podemos notar que o modelo 

URANS consegue prever apenas a estrutura de vórtice central (swirl), enquanto que o modelo 

SAS consegue prever estruturas de vórtices espiraladas (vórtices externos) ao redor da região 

de recirculação central, conforme podemos ver na fig. 116. 
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Figura 116 - Ilustração de uma iso-superfície da variável critério-Q (2x10
7
 s

-2
) em regiões próximas à saída dos 

jatos turbilhonas dos casos: a) SAS; b) URANS. 
 

 

Fonte: Do autor. 
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5 Conclusão  

 

O modelo SAS (Scale-Adaptive Simulation) foi escolhido para ser testado devido a sua 

simplicidade no âmbito de exigências de implementação de malhas computacionais se 

comparado a outros modelos SRS (Scale-Resolving Simulation) e devido a sua capacidade de 

fornecer um espectro de turbulência, diferentemente do modelo URANS (Unsteady Reynolds 

Averaged Navier-Stokes).  

Para o caso do escoamento sobre um degrau, os resultados do modelo SAS, se 

comparados aos resultados do modelo RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), mostraram 

resultados praticamente idênticos para os perfis de coeficiente de pressão e de atrito. 

Entretanto, o fator de alteração de comportamento das equações de transporte,     , teve um 

papel determinante nas características dos perfis de velocidade. Como discutido 

anteriormente, uma mistura de comportamentos dos modelos RANS e LES (Large-Eddy 

Simulation) pode ter ocorrido, uma vez que o escoamento não apresenta um nível de 

turbulência suficiente para alterar o comportamento do modelo SAS, como podemos observar 

nos gráficos referentes aos tensores de Reynolds. Os resultados de perfis de velocidade do 

modelo LES mostraram uma boa concordância (exceto nas duas primeiras estações em uma 

posição próxima da parede) com os resultados experimentais e com o resultado DNS, embora 

tenha apresentado um comprimento de recolamento relativamente maior que o constatado 

experimentalmente e não ter conseguido prever adequadamente as posições de mínimos 

coeficiente pressão e atrito, provavelmente devido ao fato de não ter sido considerado o perfil 

de turbulência na entrada do domínio. Com relação ao perfil de coeficiente de atrito, podemos 

observar que ainda existem algumas estruturas transientes do escoamento que não foram 

possíveis de serem filtradas pela média das amostras, possivelmente devido ao número 

insuficiente de amostras coletadas para esta variável. 

Para o caso do escoamento através de um turbilhonador, podemos verificar que os 

modelos URANS e SAS apresentaram razoáveis correlações com os resultados experimentais 

nos perfis de velocidade axial média nas estações de posições intermediárias (estações 3 e 4). 

De forma geral, os modelos apresentaram resultados significativamente diferentes dos dados 

experimentais em virtude da dificuldade de reproduzir corretamente as regiões de recirculação 

central (principal) e secundária (próxima aos cantos). Podemos observar que o jato 

turbilhonado, em ambos os modelos numéricos, sofreu grande interferência da região de 

recirculação secundária, a qual bloqueou a expansão transversal do jato, de forma que 
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houvesse atraso na formação dos vórtices presentes na região de recirculação central, 

comprometendo o campo de velocidade ao longo do domínio (figs. 86 a 103).  

Além da comparação dos perfis de velocidade, para este estudo de caso, foram 

verificadas as capacidades dos modelos SAS e URANS em prever formações de estruturas de 

vórtices como, por exemplo, o vórtice de precessão central. Pode-se verificar que o modelo 

SAS apresentou uma maior capacidade em identificar estas estruturas que o modelo URANS.  

Assim, podemos concluir que o modelo SAS conseguiu prever, de maneira razoável, as 

principais estruturas presentes nos estudos de casos descritos, porém apresentando nítidos 

desvios dos resultados com relação aos dados experimentais, especialmente em regiões com a 

presença de separação e recolamento do escoamento. Dessa forma, para futuros trabalhos, 

seria importante estudar a fundo o mecanismo de ativação do termo fonte na equação de 

transporte da dissipação turbulenta específica, no modelo de turbulência SST, bem como 

outros casos de escoamentos com separação e turbilhonados. 
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