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ESCOAMENTO LAMINAR DE FLUIDOS REOFLUIDIFICANTES
INELÁSTICOS NUMA EXPANSÃO SÚBITA CIRCULAR
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RESUMO
O estudo do escoamento em regime laminar de fluidos reo-fluidificantes inelásticos

numa expansão súbita circular é efectuado pela via numérica. A viscosidade do fluido é
representada pelo modelo de lei de potência e a expansão tem uma razão de diâmetros igual a
1/2,6. O cálculo numérico usou um programa de simulação de volumes finitos em malhas
colocadas com esquemas de interpolação de segunda ordem para os termos convectivos e
difusivos.

O estudo quantificou os efeitos da intensidade de reo-fluidificação (n) e do número de
Reynolds (Re) sobre o comprimento e intensidade da zona de recirculação, e em especial
sobre o coeficiente de perda de carga localizado CI . Para baixos números de Reynolds CI
varia inversamente com Re, tendendo para um valor constante a elevados números de
Reynolds. No que diz respeito ao efeito de n, a baixos números de Reynolds verificou-se um
aumento superior a 100% quando n diminuiu de 1,0 para 0,2, enquanto que para elevados
valores de Re, o CI  assimptótico diminuiu mais de 50%. Esta inversão de comportamentos
está relacionada com a definição de número de Reynolds generalizado. No final apresenta-se
uma correlação para o cálculo de CI .

1. INTRODUÇÃO

As expansões súbitas são acessórios que se encontram frequentemente em instalações
de inúmeros processos industriais. As características dos seus escoamentos têm sido
exaustivamente estudadas numerica e experimentalmente para fluidos newtonianos (Habib
and Whitelaw (1982), Stieglmeier et al (1989) entre outros) quer em regime laminar, mas
sobretudo em regime turbulento.

Para fluidos de características não newtonianas já os estudos são muito menos
frequentes, independentemente do seu regime de escoamento. No regime laminar destacam-
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se as primeiras investigações de Halmos et al (1975) e em regime turbulento as medições
mais recentes foram de Pereira e Pinho (2002). O efeito da tensão de cedência deste tipo de
escoamentos e em regime laminar foi estudado numericamente por Hammad et al (2001)
com fluidos de Herschel-Bulkley. Para escoamentos de fluidos viscoelásticos a muito baixo
número de Reynolds salienta-se o estudo de Baloch et al (1996), entre outros.

Apesar destes esforços quase nada foi feito para quantificar as perdas de carga em
expansões com fluidos não newtonianos em regime laminar, usando-se para o efeito
correlações desenvolvidas para fluidos newtonianos. A excepção são as experiências de
Edwards et al (1985) que observaram a transição entre um comportamento constante para um
comportamento linearmente inverso (CI A/ Re) do coeficiente de perda de carga
localizado (CI ) com a redução do número de Reynolds. Contudo, ao não contabilizar as
diferenças entre a verdadeira perda de carga em linha e a perda de carga totalmente
desenvolvida nas condutas de montante e de jusante, esses coeficientes não são correctos.

Considerando as recentes investigações newtonianas de Oliveira e Pinho (1997), que
demonstraram os grandes erros das correlações normalmente utilizadas em projecto,
sobretudo para números de Reynolds inferiores a 100, é óbvia a necessidade de se quantificar
de forma mais exacta o CI  em expansões súbitas para fluidos de características não
newtonianas. Este é o objectivo deste trabalho onde se consideram fluidos reofluidificantes
inelásticos obedecendo à lei de potência da viscosidade. Para além da determinação desse
coeficiente, apresentam-se também outras quantidades cinemáticas como o comprimento de
recirculação e a sua intensidade.

O artigo organiza-se da seguinte forma: na Secção 2 apresenta-se o problema e o
método de resolução numérico, segue-se uma breve descrição de uma teoria uni-dimensional
que ajuda a explicar as várias contribuições para a perda de carga e finalmente os resultados
são apresentados na Secção 4.

2. EQUAÇÕES FUNDAMENTAIS E MÉTODO DE SOLUÇÃO NUMÉRICO

A Figura 1  representa esquematicamente a expansão súbita circular e o domínio de
cálculo. A montante da expansão há uma conduta de comprimento L1 e diâmetro D1 e a
jusante uma conduta de comprimento L2  e diâmetro  D2. Ambas são necessárias para
garantir zonas de escoamento totalmente desenvolvido a montante e a jusante. A expansão
em estudo apresenta uma razão de diâmetros igual a 1: 2,6.
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Figura 1- Representação esquemática do domínio de cálculo e nomenclatura usada.

Os cálculos numéricos permitem determinar várias quantidades, a saber: o



comprimento de recirculação normalizado (XR xr h , h D2 D1 2), a intensidade
máxima da função de corrente na região de recirculação (max) e o coeficiente de perda de

carga localizado CI (CI p pR pF
1
2 u 1

2 , onde os subíndices R e F significam

variações de pressão "reversível" e "totalmente desenvolvido"). Para este efeito é necessário
resolver numericamente as equações da continuidade (Eq. 1) e da quantidade de movimento,
para um fluido obedecendo ao modelo reológico puramente viscoso designado por Fluido
Newtoniano Generalizado (FNG) (Eq. 2).
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Na Eq. (2) ˙  é a viscosidade expressa por uma lei de potência
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com índice de consistência k, expoente de potência n e onde ̇   é o segundo invariante do
tensor taxa de deformação (Dij )

As Eqs. (1) e (2) foram resolvidas numericamente por um código geral de volumes
finitos desenvolvido por Oliveira (1992) para malhas colocadas, e que foi modificado para
lidar com estes fluidos não newtonianos. Os esquemas de discretização e interpolação
utilizados foram de segunda ordem (em malha uniforme): diferenças centradas para a difusão
e o esquema de montante de segunda ordem para a convecção. O acoplamento pressão-
velocidade foi garantido pelo método de Rhie-e-Chow e o algoritmo de cálculo adoptado foi
uma forma modificada do SIMPLEC para escoamentos transitórios (Issa e Oliveira, 1994).
Os sistemas linearizados de equações foram resolvidos por métodos de gradiente conjugado
com précondicionador (biconjugado para as velocidades e conjugado simétrico para a
pressão), e todos os cálculos foram realizados num computador  Pentium/133 MHz com 128
Mb de memória RAM.

A solução de um problema 2D num código 3D para coordenadas não-ortogonais e
componentes cartesianas de velocidade requer o uso de um domínio computacional onde um
sector circular é representado por um sector triangular. É uma prática corrente descrita em
Oliveira e Pinho (1997). A velocidade média nos cálculos (U) deve ser modificada para que
o caudal mássico na secção de cálculo iguale o caudal mássico na conduta circular. O factor
de fricção deve então ser calculado por
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onde D é o diâmetro da conduta e Y é a altura do sector triangular. Este resultado
corresponde ao escoamento numa conduta circular para Re VD , onde V representa a
velocidade média na conduta circular ao mesmo caudal e  é uma viscosidade aparente.

A principal quantidade a calcular é o coeficiente de perda de carga localizada (CI )
que se define como

CI
pI

1
2 U1

2 (5)

e que se obtem a partir da variação total de pressão p entre os planos 1 e 2 da Figura 1. Este
p é decomposto numa variação irreversível (I), reversível (R) e totalmente desenvolvida

(F): ( p pI pR pF ) já que num cálculo típico de engenharia se assume escoamento
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desenvolvido nos troços de conduta de secção constante. A determinação de CI  a partir de
ajustes lineares aos perfis axiais de pressões nas regiões de escoamento desenvolvido está
explicado detalhadamente em Oliveira e Pinho (1997). Note-se que a variação de pressão
irreversível pI  inclui não só o efeito da expansão súbita mas também um efeito viscoso já
que a perda viscosa entre as estações 1 e 2 é diferente da que corresponde a escoamento
totalmente desenvolvido

3. TEORIA UNIDIMENSIONAL APROXIMADA

Geralmente, o cálculo do coeficiente das perdas de carga numa expansão súbita
utiliza uma expressão da literatura, designada aqui por coeficiente "standard" CI th, que
ignora diversos efeitos hidrodinâmicos tais como as perdas de carga por atrito viscoso nas
condutas de montante e jusante, ou a distorção dos perfis de velocidade provocado pela
expansão. Como demonstrado por Oliveira e Pinho (1997), a diferença entre CI th e CI  pode

ser explicada e o CI th corrigido por recurso a uma teoria unidimensional aproximada que
aqui é brevemente explorada. Esta teoria é basicamente independente da lei de variação de
viscosidade do fluido, desde que este seja inelástico. A excepção é a determinação dos

factores de forma de energia u3 u
3
 e de quantidade de movimento u2 u

2
, onde a

barra significa média executada na secção da conduta.  Para fluidos de lei de potência de
índice n esses factores são dados pelas Eq. (6) em condições de escoamento totalmente
desenvolvido
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De acordo Oliveira e Pinho (1997) a correção do coeficiente “standard” (CI th)
resulta na seguinte equação para o coeficiente corrigido (CIc th)

CIc th CI th CF C Cpo
(7)

onde as várias correções tomam em consideração o efeito viscoso nas paredes (F), as
distorções nos perfis de velocidade (), e a pressão não-uniforme no plano da expansão
( p0 ). O coeficiente "standard" é dado pela Eq. (8) que se transforma no coeficiente de

Borda-Carnot quando a velocidade é constante (= = 1) sendo D1 D2
2

CI th 1 1 2

1

2 2 1 1 2

1
(8)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Incerteza e validação dos resultados

O número de Reynolds utilizado frequentemente em escoamentos de fluidos de lei de
potência no regime laminar é o número de Reynolds generalizado de Metzner e Reed (1955),
aqui definido em termos de características da conduta de montante
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O uso de Regen impõe-se dado o objectivo primeiro do trabalho e pois facilita o

desconto da perda de carga em linha para escoamento desenvolvido. De facto, este Regen foi



definido de maneira a permitir calcular perdas de carga com uma expressão igual à de fluidos
newtonianos. Contudo, Regen resulta em efeitos que podem ser enganadores pelo que

utilizaremos também um número de Reynolds modificado Remod que difere do primeiro

num factor of 8 n
6n 2

n
, como definido na Eq. (10).
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Em primeiro lugar efectuaram-se cálculos para quantificam os erros e incertezas nos
resultados. Para escoamento desenvolvido numa conduta de secção circular, uma malha
uniforme com 20 volumes de controlo na direcção radial resultou em diferenças entre valores
calculados e teóricos do factor de fricção de Darcy f de 0.31% para n= 1, 0.5% para n= 0,4 e
0.75% para n=0,2, respectivamente. A deterioração do erro com a redução de n é uma
consequência do aumento da rigidez das matrizes uma vez que a reo-fluidificação acarreta
um aumento das viscosidades na região central da conduta. A precisão dos resultados pode
ser melhorada se se fôr mais exigente em termos de critério de convergência e/ou refinando a
malha mas o custo do cálculo vem substancialmente acrescido (em todos os cálculos o
critério de paragem foi um resíduo normalisado de 1x10-5).

Tabela 1- Características das malhas standard (L1/D1= 20, L2/D2= 20)

Bloco I Bloco II Bloco III
Nx Ny f x f y Nx Ny f x f y Nx Ny f x f y

M1C 20 10 0.7517 0.8530 35 10 1.1909 0.8530 35 16 1.1909 1.1025
M2C 40 20 0.8670 0.9236 70 20 1.0913 0.9236 70 32 1.0913 1.0500
M3C 80 40 0.9311 0.9610 140 40 1.0447 0.9610 140 64 1.0447 1.0247

Tabela 2-  Estimativa da incerteza nos cálculos de CI  e Xr : malha M2 com fluidos de n=1
CI Xr

Reg1 M1 M2 M3 Ri  [%] M1 M2 M3 Ri  [%]

0.1 165.107 166.689 167.380 168.004 +0.78 0.4583 0.4799 0.4856 0.4876 -1.57
4 4.270 4.291 4.299 4.305 -0.33 0.6682 0.6815 0.6856 0.6871 -0.82
60 1.305 1.307 1.309 1.311 -0.36 6.141 6.114 6.104 6.100 +0.23

Tabela 3- Estimativa da incerteza nos cálculos de CI  e Xr : malha M2 com fluidos de n=0,4
CI Xr

Reg1 M1 M2 M3 Ri  [%] M1 M2 M3 Ri  [%]

0.1 288.785 286.771 285.254 283.397 +1.19 0.1331 0.1517 0.1595 0.1663 -8.78
4 7.355 7.160 7.127 7.137 +0.32 0.1671 0.1758 0.1858 0.1996 -11.9
60 0.904 0.904 0.901 0.896 +0.89 1.658 1.667 1.685 1.712 -2.62

Na expansão súbita efectuaram-se cálculos em três malhas consecutivamente
refinadas e investigou-se o efeito da reo-fluidificação do fluido nas incertezas. As
características das malhas constam da Tabela I e a malha M2C é a que foi utilizada por
Oliveira e Pinho (1997) e em todos os cálculos desse trabalho. As malhas foram do tipo
estruturada por blocos e três blocos foram utilizados: o bloco I na conduta de entrada, o
bloco II a jusante na conduta de saída e o terceiro bloco a jusante da parede da expansão.
Estas malhas, designadas por “curtas" (letra "C”) foram utilizadas nas simulações a baixo
número de Reynolds (Regen 50) e para fluidos com n elevado (n=0,4 a 1,0); para

Regen 50 e n= 0,2 teve de utilizar-se um domínio de cálculo mais longo (L1/D1= 100,
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L2/D2= 100) para completo desenvolvimento do escoamento e as respectivas malhas, com
características semelhantes, estão definidas em Pinho et al (2002).

A partir dos resultados das simulações nas três malhas e usando a extrapolação para o
limite de Richardson, estimaram-se valores "correctos" de CI  e XR relativamente aos quais
se calcularam os erros. Nas Tabelas 2 e 3 apresentam-se alguns valores representativos para
n= 1 e n = 0,4, respectivamente onde Ri designa o valor extrapolado.

A incerteza de CI  varia pouco com n, e aumenta ligeiramente para baixos números
de Reynolds: não excede 1% a elevados números de Reynolds, mas pode atingir 2% a baixos
números de Reynolds. A deterioração da precisão é mais acentuada para Xr  e max
podendo atingir 10% a baixos números de Reynolds e 5% a elevados números de Reynolds.
Como o principal objectivo deste trabalho era a determinação de CI  optou-se por utilizar
sempre a malha M2. Comparações newtonianas e não newtonianas mais detalhadas
encontram-se em Oliveira e Pinho (1997) e Pinho et al (2002).

4.2. Resultados para o tamanho e intensidade de recirculação

As propriedades deste escoamento dependem da intensidade de reo-fluidificação da
viscosidade (n), e do número de Reynolds já que a razão de expansão é fixa. A variação de
Regen foi limitada ao intervalo 0,1 a 200: o limite máximo foi estabelecido com base em

informação da literatura newtoniana que mostra o aparecimento de instabilidades no
escoamento em expansões súbitas para números de Reynolds na gama de algumas centenas:
Back e Roschke (1972) para uma expansão com razão de diâmetros de 1:2,6. O limite
inferior foi imposto para limitar a incerteza do cálculo.
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As Figuras 2 e 3 mostram a variação de XR e da intensidade do vórtice em função de
n e de Regen, respectivamente. A intensidade da recirculação max foi determinada a partir

do campo da função de corrente , que foi calculado por integração do caudal começando
no eixo da conduta. A variação de XR xr h  com o número de Reynolds é linear a
elevados números de Reynolds, mas tende para um valor assimptótico em regime de
escoamento viscoso, que diminui com a reo-fluidificação. Para fluidos newtonianos os



valores de XR comparam bem com os da literatura (Badekas e Knight (1992) entre outros).
O valor assimptótico de 0,47 também concorda com a literatura: numa expansão de 1:2
Macagno e Hung (1967) calcularam XR= 0,54 e para uma expansão de 1/2,26 Monnet et al
(1982) mediram XR= 0,476. No limite de escoamento puramente viscoso (Re=0) o
escoamento numa expansão é idêntico ao escoamento numa contracção súbita e aqui Coates
et al (1992) confirmaram XR= 0,46 para uma expansão 1:4. Para n= 0,2, XR também tende
para um valor asimptótico a baixo número de Reynolds, que não é mostrado na figura dada a
sua elevada incerteza.

A intensidade da recirculação e o seu comprimento diminuem com a reo-fludificação
do fluido devido ao grande aumento da viscosidade no interior da zona de recirculação
observado em isolinhas de viscosidade que aqui não são mostradas.

4.3- Coeficiente de perda de carga localizada (CI )

A variação de CI  com o número de Reynolds e com a intensidade de reo-
fluidificação está representada na Figura 4; na Figura 4-a) utiliza-se o número de Reynolds
generalizado Regen enquanto que na Figura 4-b) se utiliza o número de Reynolds modificado

Remod. Também aqui, há duas regiões de comportamento: para Regen 50, CI  tende para
um valor constante, como é típico de um comportamento dominado por forças de inércia,
enquanto que a baixo número de Reynolds o escoamento é dominado por forças viscosas e
CI  varia inversamente com Re. Não é perceptível na Figura, mas existe um ligeiro mínimo
de CI  a números de Reynolds intermédios, como já tinha sido observado por Oliveira e
Pinho (1997) para fluidos newtonianos.

Quando se usa Regen (Figura 4-a) o CI  diminui proporcionalmente a n a elevados
números de Reynolds, enquanto que o contrário acontece a baixos números de Reynolds.
Estas duas tendências opostas são, em larga medida, influenciadas pela definição do número
de Reynolds; os mesmos dados de CI  representados na Figura 4(b) em função de Remod

mostram agora que CI  diminui proporcionalmente a n em toda a gama de números de
Reynolds.

O valor de CI  obtido das simulações difere significativamente dos valores
geralmente apresentados na literatura de CI th e esta discrepância aumenta com a reo-
fluidificação do fluido: a elevado número de Reynolds, onde o valor "standard" é numérica e
fisicamente mais correcto, a diferença entre CI  e CI th é de 24% para um fluido
newtoniano, aumentando para 37% com n= 0,6 e 64% com n= 0,2. É possível corrigir
parcialmente o coeficiente "standard" e apresenta-se na Tabela 4 essa correção (CIc th, de
acordo com Eq. 7) para n= 0,6. Para outros valores de n deve consultar-se Pinho et al (2002).

A teoria 1-D apresentada explica facilmente as discrepâncias entre os valores de CI  e
os valores comumente utilizados na literatura (CI th), mas não providencia as correções
exactas a usar sobre CI th. Funcionando razoavelmente bem para n  0,6, os valores de
CIc th já têm erros superiores a 5% para fluidos fortemente reo-fluidificantes, especialmente
a baixo número de Reynolds (por exemplo, 9% e 17% para n = 0,4 e 0,2). Esta perda de
precisão não se deve a uma falta de refinamento nas malhas de cálculo, mas à necessidade de
apertar o critério de convergência quando os fluidos se tornam mais reo-fluidificantes. Estes,
ao desenvolverem viscosidades muito elevadas na zona de recirculação aumentam a rigidez
das matrizes dos sistemas de equações (Pinho, 2001).

A diferença entre CI th e CI  a elevado número de Reynolds está basicamente
relacionado com a forma do perfil de velocidade e a sua deformação na vizinhança do plano
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da expansão, mas sobretudo com a perda de carga na conduta de saída (Tabela 4).
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Reynolds generalizado, Eq. (9); (b) número de Reynolds modificado, Eq. (10).

Tabela 4- Valores das previsões de CI , bem como das correções à teoria e valor corrigido
(CIc-th ) numa expansão de 1:2,6 para n=0,6. CI th= 1,422.

Regen CI 01 C CF1 CF2 Cp0 CIc-th

(Eq 7)

Erro*

[%]
0,0984 235,2 1,170 0,1750 -26,71 34,73 231,4 224,6 - 4,5
0,4921 46,90 1,171 0,1716 -5,278 6,996 45,39 44,92 - 4,2
3,937 5,902 1,182 0,1546 -0,6189 0,9412 4,742 5,687 - 3,6
19,69 1,459 1,212 0,1035 -0,0985 0,3173 0,3442 1,443 - 1,1
49,21 1,068 1,238 0,0592 -0,0264 0,3070 -0,0154 1,066 - 0,1
98,43 1,032 1,251 0,0353 -0,0095 0,3260 -0,0369 1,033 + 0,03
147,6 1,034 1,257 0,0268 -0,0051 0,3349 -0,0321 1,033 - 0,1
196,9 1,037 1,260 0,0217 -0,0035 0,3393 -0,0273 1,037 - 0,05

* Erro CIc th CI CI 100

A Figura 5 mostra a variação do factor de forma de quantidade de movimento na
secção de entrada (01), calculado a partir dos resultados das simulações, em função em
função de Regen e n. Em todos os casos 01 é assimptótico a baixos Re, e depois aumenta

com Re, tendendo para uma outra assímptota a elevados números de Reynolds. À medida
que n diminui os valores de 01 reduzem-se devido aos perfis de velocidade serem mais
planos e o aumento de 01 é retardado para números de Reynolds mais elevados. A

diferença entre os dois valores assimptóticos de 01 diminui para menores valores de n
devido à menor possibilidade de distorção nos perfis de velocidade da conduta de montante
quando estes se tornam mais planos e as viscosidades mais elevadas.

A baixos números de Reynolds a correção mais importante é Cp0, devida à não-

uniformidade da pressão na zona da expansão, aumentando de importância à medida que o
fluido se torna mais reofluidificante. Isso é mostrado na Figura 6, onde o coeficiente de
perda de carga localizada CI  é comparado com o valor teórico corrigido (CIc th) obtido da
Eq. (7) com e sem a correcção da não-uniformidade de pressão (Cp0 ). Dois valores do

índice de potência são considerados, n= 0,8 (reo-fluidificação suave, Figura 6-a) e n= 0,4



(forte reo-fluidificação, Figura 6-b). Claramente, Cp0 tem um efeito importante a baixo

número de Reynolds, e em particular para baixos valores de n (Figura 6-b). Desprezando o
seu efeito, i.e. assumindo um perfil de pressão uniforme, as previsões da teoria corrigida
CIc th podem até mostrar o efeito oposto ao verdadeiro no que respeita à variação de CI
com Regen.
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Figura 6- Efeito de n na correção da pressão não-uniforme Cp0 a) n = 0.8, b) n= 0.4.

Do ponto de vista industrial é útil dispôr de uma correlação para CI  em função de
Regen e n. Seguindo o nosso trabalho anterior para fluidos newtonianos (Oliveira et al,
1998), propõe-se a seguinte correlação geral obtida por ajuste

CI
m1

Regen
m2

m3 m4 log Regen m5 log2 Regen (11)

onde os coeficientes mi  são dados por:

m1 17.45 27.53 log n m2 1 0.009n 0.0027n2 0.010n3
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m3 0.113 1.02n m4 0.256 1.21n 0.498n2

m5 0.124 0.0911n 0.149n2 0.110n3 (12)
Esta expressão só deve ser utilizada para uma expansão de razão de diâmetros igual a

1: 2,6 e na gama 0,09 Regen 200. A expressão resulta em valores que nunca diferem do

CI  calculado em mais de 3% a baixo e elevado número de Reynolds e 5-6% a valores
intermédios de Regen.
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