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Resumo. Os resultados de uma análise numérica computacional são apresentados no 

presente trabalho, com o intuito de se avaliar o comportamento fluidodinâmico do ar ao 

redor de um cilindro inserido na seção de testes de um túnel de vento para baixas velocidades. 

Foram avaliadas duas rotações diferentes para o rotor, 1800 rpm e 2500 rpm. O cilindro foi 

posicionado no centro da seção de testes de um túnel operando em circuito aberto, 

favorecendo assim o estudo da esteira gerada atrás do mesmo, consequência de uma pressão 

adversa em escoamentos de fluidos viscosos ao redor de corpos rombudos. O estudo 

numérico envolveu a solução das equações de conservação da massa, quantidade de 

movimento e das equações de transporte das grandezas turbulentas. O modelo de turbulência 

utilizado foi o κ-ɷ SST, que trabalha com a energia cinética turbulenta, κ, e a frequência de 

dissipação da energia cinética turbulenta, ɷ. O software utilizado na simulação numérica foi 

o ANSYS CFX
®

 14.5. O comportamento do escoamento ao redor do cilindro apresentou 

conformidade com os dados apresentados pela literatura, onde há separação do escoamento 

em diferentes pontos. Pôde-se avaliar a influência da rotação do soprador na velocidade do 

escoamento sobre a separação do escoamento. 

PALAVRAS-CHAVE: CFD. TÚNEL DE VENTO PARA BAIXAS 

VELOCIDADES. MODELO DE TURBULÊNCIA Κ-ɷ SST. 

ESCOAMENTO AO REDOR DE UM CILINDRO CIRCULAR. 
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1  INTRODUÇÃO 

O estudo do escoamento em placas planas e cilindros advém da aerodinâmica, uma das 

vertentes da mecânica dos fluidos, que estuda as questões relacionadas ao voo e outros 

tópicos que envolvem o escoamento de ar (Prandtl, 1949 citado por Anderson, 2001). Uma 

das maneiras de se conhecer o comportamento aerodinâmico de corpos rombudos é a 

abordagem experimental em túneis de vento, que são divididos em vários tipos, como 

subsônicos e supersônicos (Green e Quest, 2011). Esses equipamentos são utilizados para 

testes aerodinâmicos, sendo uma das maneiras mais eficazes de se conhecer as características 

do escoamento sobre corpos com diferentes geometrias (Pope, 1984). Os túneis de vento 

possuem uma ampla aplicação na indústria automobilística, sendo utilizados também na 

construção civil e em estudos das forças atuantes em aeronaves. Nestes estudos, é de grande 

importância a caracterização da força de arrasto que em corpos cilíndricos está ligada à área 

frontal, ao número de Reynolds, à viscosidade do corpo e ao coeficiente de arrasto 

(White ,2007).  

A força de arrasto sobre um cilindro é constituída por duas componentes: o arrasto 

viscoso, proveniente das forças de atrito entre as partículas do ar e as superfícies do objeto; e 

o arrasto de pressão, que está associado à distribuição de pressão sobre essas superfícies e às 

perturbações causadas pelo escoamento ao redor do cilindro (Castejon, 2011). 

De acordo com Parxotomo (2011), o escoamento ao redor de um cilindro apresenta 

diferentes fenômenos que ocorrem num intervalo relativamente reduzido do número de 

Reynolds: separação do escoamento, primeira instabilidade com o desenvolvimento da esteira 

de vórtices de Von Kármán e transição para estado tridimensional além de ocorrência de 

turbulência na esteira, consequência do descolamento da camada limite.  

A teoria da camada limite demonstra a capacidade em prever a separação do escoamento, 

que ocorre em gradientes de pressão adversos (Ruban et al, 2011).  Porém, essa teoria não é 

capaz de prever com precisão o comportamento da região de escoamento separado 

(descolamento), assim como sua interação com a camada externa, mesmo que ela esteja 

intimamente ligada ao número de Reynolds, como abordado por Gargano et al (2011). Mas 

isso não ocorre em regiões próximas à transição onde mínimos distúrbios, como escoamentos 

de corrente livre turbulentos, podem fazer com que o número de Reynolds não seja o único 

fator governante (Zdravkovich, 1990). As técnicas de Dinâmica dos Fluidos Computacional 

(CFD) têm enfocado simulações detalhadas do comportamento da região do escoamento 

descolado e das esteiras de Von Kármán, em busca de uma melhor compreensão desse 

procedimento, como observado por White (2007).  

As técnicas de CFD são utilizadas para resolver problemas de escoamentos e são 

baseadas em algoritmos numéricos das equações de transporte, conservação da massa e 

energia. Wornom et al (2011) estudaram numericamente o escoamento em torno de um 

cilindro circular em diferentes números de Reynolds em regime subcrítico. Lakehal (1999) 

estudou a capacidade de um modelo de turbulência k- ε, modificado para ser sensível à 
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rugosidade, prever o escoamento ao redor de um cilindro circular com paredes rugosas, em 

duas e três dimensões. A rugosidade foi imposta através da inclusão de um termo dissipador 

nas equações de Navier-Stokes e de um termo fonte na equação de energia cinética turbulenta, 

k. O autor concluiu que, mesmo no modelo k-ε, o escoamento ao redor dos dois cilindros 

circulares e tridimensionais foi satisfatório para uma gama de rugosidades de superfície que 

se estende até a rugosidade de transição, quando comparados com testes experimentais.  

O presente artigo tem como objetivo avaliar o escoamento ao redor de um cilindro 

circular colocado na seção de testes de um túnel de vento, para duas rotações do soprador. São 

apresentados os campos de velocidade e pressão do escoamento, assim como a força de 

arrasto no cilindro e o ponto de descolamento da camada limite, determinado através do 

coeficiente de pressão. 

2  MODELAGEM MATEMÁTICA 

 O problema pode ser descrito pelas equações diferenciais de conservação da massa, Eq 

(1), e de conservação da quantidade de movimento linear, Eq. (2), onde ρ representa a massa 

específica do fluido,  ⃗⃗  o vetor velocidade, p a pressão e     o tensor de tensões viscosas. 

 

  

  
   ⃗⃗      ⃗⃗    ;  (1) 

  
  ⃗⃗ 

  
    ⃗   ⃗⃗     ⃗⃗        (2) 

Problemas com escoamentos laminares são de fácil solução analítica, entretanto, com 

problemas de escoamento turbulentos isso não ocorre, fazendo com que a turbulência precise 

ser modelada. Uma das maneiras de se definir a turbulência foi proposta por Reynolds. 

Segundo White (1991) Reynolds estabeleceu que as propriedades do escoamento podem ser 

dadas como a soma de uma média ponderada sobre o tempo mais uma parte flutuante. Na 

Equação (3), representa-se essa equação para a componente da velocidade na direção x, u. 

       (3) 

A velocidade de flutuação u’ é uma grandeza que define o afastamento da velocidade 

instantânea em relação à velocidade média. Assim, o quadrado da média fornece a flutuação 

da velocidade, e a intensidade turbulenta pode ser definida como a raiz quadrada da média das 

flutuações de velocidades elevadas ao quadrado e dividida pela velocidade média temporal, 

White (1991). 

Com o surgimento das tensões de Reynolds, advindas do processo de médias das 

equações de Navier-Stokes (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations) e, dada a 

necessidade de introdução de novas equações para transportar tais tensões, o problema passa a 

ter mais incógnitas que equações, impossibilitando sua resolução. Uma das maneiras mais 

eficazes de se solucionar esse problema é utilizar modelos de turbulência, que de diferentes 
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maneiras, corroboram para o fechamento do sistema das equações de transporte e conservação, 

Çengel e Cimbala (2006). 

 Existem diversos modelos de turbulência baseados nas equações RANS. Dentre eles 

destacam-se o modelo κ-ε, que trabalha com a energia cinética turbulenta, κ, e a taxa de 

dissipação da energia cinética turbulenta, ε, e o modelo κ-ω de Wilcox que utiliza a energia 

cinética turbulenta, e a frequência de dissipação da energia cinética turbulenta, ω. Ambos 

adicionam duas novas equações de transporte para resolver o problema do fechamento, sendo 

conhecidos como modelos de duas equações. O modelo de turbulência κ-ε é bastante utilizado 

na indústria, por ser de fácil implementação, barato em termos de custo computacional e por 

possuir boa estabilidade. No entanto, esse modelo é incapaz de prever escoamentos com 

separação e recirculação (caso da esteira de um cilindro) e apenas é capaz de calcular as 

propriedades médias do escoamento e a tensão de cisalhamento turbulenta. O modelo κ-ω de 

Wilcox é adequado para escoamentos externos e propósitos gerais em CFD, possuindo uma 

gama de vantagens e desvantagens similares às do modelo κ-ε. É um modelo capaz de prever 

bem o que ocorre na região próxima às paredes, mas é inapropriado para ser utilizado em 

escoamentos livres (Versteeg e Malalasekera, 2007). 

No presente trabalho foi utilizado o modelo de turbulência κ-ω Shear Stress Transport (κ-

ω SST), que utiliza uma função de mistura, fazendo com que próximo às paredes se utilize o 

modelo κ-ω e em regiões de escoamento livre seja utilizado o κ-ε. Esse modelo, também de 

duas equações adicionais, baseia-se na Hipótese de Boussinesq da viscosidade turbulenta (μt), 

Eq. (4). 

    
  

 
. (4) 

No modelo de turbulência κ-ω SST, as duas equações de transporte adicionais devem ser 

resolvidas juntamente com as equações de massa e quantidade de movimento linear (Çengel e 

Cimbala, 2006). Versteeg e Malalasekera (2007) apresentam as equações de transporte para as 

grandezas turbulentas κ, Eq (5) e ω, Eq (6). 
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Onde, para esse modelo, as constantes são: σκ=1,0;  σw,1 = 2,0; σw,2 = 1,17; γ2=0,44; β2= 

0,083 e β
*
= 0,09.   representa a viscosidade do fluido. 

Um cilindro imerso em uma corrente de fluido experimenta uma força de arrasto dada por 

(Fox, Pritchard e McDonald, 2010): 
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   (7) 

Onde A representa a área frontal do cilindro, CA o coeficiente de arrasto e    representa a 

velocidade da corrente livre.  

O ponto de separação do escoamento ao redor de um cilindro circular pode ser previsto 

através do cálculo do coeficiente de pressão coeficiente de pressão dado por (White, 1991): 

   
    
 

 
   

 
 (8) 

Onde Cp representa o coeficiente de pressão, P a pressão no ponto, P∞ a pressão de 

corrente livre, e ρ a massa específica do fluido. 

3  METODOLOGIA NUMÉRICA 

A análise numérica foi feita a partir do software comercial Ansys CFX® 14.5. Esse 

software utiliza a técnica de volumes finitos, que divide o domínio em vários volumes de 

controle infinitesimais. As equações de conservação e quantidade de movimento linear e as 

equações de transporte são resolvidas no interior de cada volume de controle (Ansys, 2013). 

O computador utilizado nas simulações possui o sistema operacional Windows
®
 7 de 64 bits, 

o processador Xeon da Intel
®
, memória RAM de 32 GB e clock de 3,3 GHz. O sistema de 

interpolação utilizado foi o High-Resolution discutido por Queiroz et al (2014). 

As dimensões físicas e condições de contorno foram obtidas a partir de dados 

experimentais para um túnel de vento para baixas velocidades existente na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. A seção de testes do túnel de vento 

em questão é quadrada, com 200 mm de aresta e 940 mm de comprimento. O domínio de 

solução é apresentado pela Fig. 1. 

 

Figura 1: Seção de testes com cilindro vazado inserido no centro 
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As condições de contorno estabelecidas foram: vazão mássica imposta na entrada e 

escoamento completamente desenvolvido na saída, com pressão relativa de 0 Pa. Para as 

paredes assumiram-se as condições de não deslizamento e parede impermeável. 

De acordo com dados experimentais (Soares, 2013), para a rotação de 1800 rpm, foi 

determinada uma vazão de 0,217 kg/s; e para a rotação de 2500 rpm, 0,294 kg/s, valores 

usados no presente trabalho.  

As hipóteses assumidas foram: 

- Escoamento em regime permanente; 

- Propriedades do ar determinadas com a hipótese de gás ideal, para uma temperatura de 

15ºC e pressão de 101.325 Pa.  

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Testes de resíduos e malhas foram realizados para as rotações de 1800 rpm e 2500 rpm. 

Avaliaram-se quatro malhas diferentes, aumentando-se progressivamente o número de nós e 

elementos. Para cada malha, foram comparados os valores de pressão e velocidade nos pontos 

1 e 2 indicados na Fig. 2. 

 

Figura 2: Pontos de avaliação da convergência da solução 

Quando os valores de temperatura e pressão nos pontos avaliados não se alteravam dentro 

de um limite estabelecido, considerou-se que, para aquela malha, o problema encontrava-se 

convergido. O procedimento foi repetido para malhas mais refinadas. Quando os resultados 

convergidos de uma malha não mais se alteravam significativamente quando comparados ao 

de uma malha mais refinada, considerou-se que o problema havia convergido. A Tabela 1 

apresenta o resultado do teste de resíduos e malhas para ambas as rotações.  
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Tabela 1: Testes de Malhas 

    

1800 rpm 2500 rpm 

Malha Elementos Nós Convergência Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 

      10-4 0,9989 9,8704 1,4039 17,7866 

Malha 1 116.434 44.325 10-5 1,0099 9,8613 1,4246 17,7519 

      10-6 1,0110 9,8604 1,4267 17,7500 

        [m/s] [Pa] [m/s] [Pa] 

      10-4 0,9049 10,0657 1,3079 18,0810 

Malha 2 12.688.223 2.958.206 10-5 0,9008 10,1056 1,2802 18,2107 

      10-6 0,9019 10,1166 1,2799 18,2242 

        [m/s] [Pa] [m/s] [Pa] 

      10-4 0,8751 10,1723 1,2539 18,3284 

Malha 3 17.012.448 3.852.468 10-5 0,8781 10,2188 1,2463 18,3933 

      10-6 0,8787 10,2241 1,2463 18,4040 

        [m/s] [Pa] [m/s] [Pa] 

      10-4 0,8843 10,2636 1,2491 18,5332 

Malha 4 28.799.280 6.302.911 10-5 0,8797 10,3003 1,2414 18,5774 

      10-6 0,8794 10,3053 1,2414 18,5798 

        [m/s] [Pa] [m/s] [Pa] 

 

O tempo necessário para realizar as simulações da malha convergida, foi de 20 horas e 26 

minutos para 1800 rpm e 40 horas 48 minutos para 2500rpm. A Figura 3 mostra um detalhe 

da malha 4 na região próxima à parede da seção de testes que possuía um tamanho de 

elemento mínimo de 0,075mm. 

 

Figura 3: Malha utilizada 
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A malha foi composta por elementos tetraédricos e prismáticos, a fim de se conhecer o 

escoamento próximo às paredes. A Figura 4 mostra a malha ao redor do cilindro circular, 

inserido na seção de testes do túnel de vento. 

 

 

Figura 4: Malha ao redor do cilindro 

As Figuras 5 e 6 apresentam o campo de pressões ao longo da seção de testes, em um 

plano situado no centro da seção de testes, para as rotações de 1800 rpm e 2500 rpm, 

respectivamente. Percebe-se claramente um gradiente de pressão favorável a montante do 

cilindro e um gradiente de pressão adverso a jusante do mesmo, ocasionado a separação do 

escoamento, como indicado por White (2007).  
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Figura 5: Plano de pressão para a rotação de 1800 rpm 

 

Figura 6: Plano de pressão para a rotação de 3200 rpm 
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Quando comparadas as Figuras 5 e 6, observa-se que os maiores gradientes de pressão 

estão associados às maiores rotações. Para a rotação de 2500 rpm, a diferença de pressão entre 

os pontos a montante e a jusante do cilindro é de 42,4 Pa e para a rotação de 1800 rpm, a 

diferença de pressão é de 23,3 Pa. 

A força de arrasto no cilindro pode ser determinada utilizando-se a equação 7. 

Utilizando-se o coeficiente de arrasto para o escoamento laminar ao redor de um cilindro de 

1,2 (Çengel e Cimbala, 2006), obtiveram-se os valores de 0,544 N para a rotação de 1800 rpm 

e 0,997 N para a rotação de 2500 rpm. Como esperado (Shao et al, 2013), a força de arrasto 

aumenta com o aumento do número de Reynolds. É importante ressaltar a diferença entre os 

números de Reynolds utilizados na avaliação do escoamento. Para a solução das equações 

governantes do problema, utilizou-se o número de Reynolds baseado no diâmetro hidráulico 

da seção de testes, considerando como turbulento o escoamento com números de Reynolds 

superiores a 4000. No entanto, para avaliação do escoamento ao redor do cilindro, utilizou-se 

o número de Reynolds baseado no diâmetro do cilindro. Assim, considerou-se como 

turbulento o escoamento com números de Reynolds superiores a 1x10
5
. Como os números de 

Reynolds (baseados no diâmetro do cilindro) correspondentes às rotações de 1800 rpm e 2500 

rpm foram de 0,0904 x 10
5
 e 0,122 x 10

5
, respectivamente, o escoamento foi considerado 

laminar. 

O coeficiente de pressão, determinado pela equação 8, é apresentado na Figura 7, em 

função do ângulo de ataque do cilindro, para as rotações de 1800 rpm e 2500 rpm. O 

comportamento da curva não se altera significativamente com a alteração da rotação, sendo 

observado um descolamento da camada limite no cilindro por volta 80°, como observado por 

Incropera et al (2008).  

  

Figura 7: Coeficiente de Pressão x Ângulo do Cilindro 
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A Figura 7 apresentou comportamento semelhante ao apresentado por Kravchenk e Moin 

(2000), que estudaram numericamente o comportamento de um cilindro circular para 

Reynolds de 3900 e compararam os resultados obtidos com dados experimentais de um 

anemômetro de fio quente. Foi obtida uma redução do coeficiente de pressão até o ponto de 

descolamento da camada limite do cilindro. Como o escoamento não é ideal, ou seja, existe 

atrito, o valor do coeficiente de pressão é consideravelmente reduzido mesmo após 180º. 

As figuras 8 e 9 apresentam o campo de velocidades em um plano situado no centro da 

seção de testes. Como o escoamento na seção de testes ainda não se encontra completamente 

desenvolvido (Soares, 2013), o perfil de velocidades no centro do túnel é aproximadamente 

uniforme.  

A restrição da área causada pela inserção do cilindro na seção de testes aumenta a 

velocidade do fluido, até a velocidade máxima do escoamento que ocorre aproximadamente a 

um ângulo do cilindro de 90° para ambos as rotações, próximo a região de separação do 

escoamento. De acordo com Thompson e Hourigan (2005), quanto maior o número de 

Reynolds, maior o ângulo em que ocorre a separação do escoamento. Assim, espera-se que, se 

o escoamento fosse turbulento, o ponto de separação ocorreria em maiores ângulos. A 

velocidade máxima encontrada foi de 6,91 m/s para 1800 rpm e 8,42 m/s para 2500 rpm. As 

variações de velocidades entre os dois escoamentos são atribuídas às diferenças entre as 

rotações. 

 

:  

Figura 8: Plano de velocidades 1800 rpm 
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Figura 9: Plano de velocidades 2500 rpm 

As figuras 10 e 11 apresentam as linhas de corrente do escoamento no mesmo plano no 

qual foram apresentados os campos de velocidade e pressão. Pode ser observada a formação 

da esteira no escoamento e regiões de recirculação a jusante do cilindro. Percebe-se ainda o 

ponto de descolamento, que ocorre pouco após 90 para ambas as rotações.  
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Figura 10: Linhas de corrente 1800 rpm 

 

 

Figura 11: Linhas de corrente em 2500 rpm 



Estudo Numérico do Escoamento ao Redor de um Cilindro Circular para diferentes velocidades 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

5  CONCLUSÕES 

Este artigo avaliou numericamente o comportamento do escoamento ao redor de um 

cilindro inserido no centro da seção de testes de um túnel de vento para baixas velocidades, 

para duas rotações do soprador. A simulação foi realizada utilizando-se o software comercial 

Ansys CFX 14.5, com o esquema de advecção High Resolution e o modelo de turbulência κ-ɷ 

SST. Foram observados gradientes favoráveis de pressão a montante do cilindro e gradientes 

adversos de pressão a jusante do cilindro, causando o descolamento do escoamento e a 

formação de uma esteira s jusante do cilindro. O ponto de descolamento ocorreu a um ângulo 

de aproximadamente 90, para ambas as rotações. Quando comparados os campos de 

velocidade e pressão para ambas as rotações, observa-se que, como esperado, maiores 

velocidades e maiores gradientes de pressão estão associados às maiores rotações. 
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