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“Quem salva uma vida salva o mundo inteiro” 

(A lista de Schindler) 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Neste trabalho é realizado um estudo de um escoamento em um leito empacotado de 

esferas através de simulação numérica. O trabalho tem como motivação o melhoramento de 

estudos e práticas que se utilizam de escoamento em leitos empacotados, em especial modelos 

sustentáveis como a gaseificação. Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica com  

trabalhos já realizados. Durante o trabalho será apresentado um estudo de um leito 

empacotado e suas peculiaridades. A geometria do leito fixo será gerada no software Gambit e 

a simulação do escoamento no software Fluent. Toda metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da simulação será descrita: esquemas de solução das equações do 

escoamento, modelagem matemática, linearização, geração e refino das malhas. A avaliação 

dos resultados obtidos por simulação será realizada no TCC2, através de comparação com os 

resultados experimentais de Cruz (2014). No TCC 1 é apresentado um caso teste de menor 

complexidade afim de que a metodologia utilizada na simulação do escoamento possa ser bem 

assimilada pelo autor deste trabalho e estar claramente exemplificada para o leitor. 

 

Palavras-chave: Leito empacotado. Fluent. Gambit. Porosidade. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this work is realized a study of the flow in a balls packed bed using numerical 

simulation. The work is motivated by the improvement of studies and practices that make use 

of flow in packed beds, especially sustainable models such as gasification. Initially it will be a 

literature review work already done. During the work will be presented a study of a packed 

bed and its peculiarities. The geometry of the bed will be generated in Gambit and the 

simulation of flow in Fluent. The whole methodology used for the development of simulation 

is described: solution schemes of the flow equations, mathematical modeling, linearization, 

generation and refining the mesh. The evaluation results obtained by simulation are carried 

out in TCC 2, by comparison with the experimental results Cruz (2014). In TCC 1 a case of 

less complex test is presented in order that the methodology used in the simulation of the flow 

can be well assimilated by the author of this work and be clearly exemplified for the reader. 

 

Keywords: Packed bed. Fluent. Gambit. Porosity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O planeta Terra passa atualmente por um grave problema, o esgotamento das 

principais fontes de energia utilizadas. O petróleo, principal fonte de energia no mundo, 

tornou-se um elemento decisivo para o equilíbrio do planeta. Seu consumo em níveis elevados 

e a falta de alternativas viáveis em curto prazo contribuíram para o aumento do preço, 

principalmente durante as “crises do petróleo”, de modo especial as de 1973, 1979 e 1985.        

Como consequência os países desenvolvidos tomaram consciência da necessidade de 

fomentar políticas visando um melhor aproveitamento racional e integral dos recursos 

energéticos disponíveis, resultando na redução da dependência de fontes não renováveis de 

energia, de modo especial o petróleo (Cortez e Lora, 1997). O aumento das emissões de gases 

poluentes, particularmente o CO2 (um dos responsáveis pelo efeito estufa) também se tornou 

um fator muito importante para que houvesse um incentivo no investimento de energias 

renováveis. Diante deste panorama é que vários países incentivam cada vez mais na geração 

de energia a partir de fontes renováveis (Hall, 1995). Uma das várias soluções para estes 

problemas é a utilização da biomassa. A biomassa vem tomando um papel cada vez mais 

relevante dentro da matriz energética mundial. Isso se deve às várias vantagens que sua 

utilização proporciona, tais como: é uma fonte renovável, sua aplicação como combustível 

fornece zero emissão de CO2 ao meio ambiente e apresenta baixo teor de cinzas (Jenkins et 

al., 1998). 

Cada vez mais se utiliza biomassa como fonte de energia elétrica no Brasil, 

principalmente em sistemas de cogeração (pela qual é possível obter energia térmica e 

elétrica) dos setores industriais e de serviços. Em 2007, a biomassa foi responsável pela oferta 

de 18 TWh (terawatts-hora), segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2008. Este 

volume foi 21% superior ao de 2006 e, ao corresponder a 3,7% da oferta total de energia 

elétrica, obteve a segunda posição na matriz da eletricidade nacional (ANEEL, 2008). Na 

relação das fontes internas, a biomassa só foi superada pela hidreletricidade, com participação 

de 85,4% (incluindo importação), como mostra a Fig.(1). 
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Figura 1. Oferta de energia elétrica no Brasil em 2007(MME,2008). 

 

A realização de estudos vem se intensificando afim de que alternativas de produção de 

energia sejam aproveitadas com recursos naturais e renováveis. Diversos processos foram 

desenvolvidos visando à transformação da biomassa em energia, tais quais: combustão direta, 

gaseificação e pirólise. O escoamento em leito fixo se caracteriza quando o fluido que incide 

nas partículas não consegue promover a movimentação destas, de tal forma que estas 

partículas possam atingir a velocidade crítica de fluidização. O fluido apenas percorre os 

espaços (poros) existentes no leito. Sendo assim, se faz necessário estabelecer o tamanho do 

leito e a vazão de ar, que pode ser estabelecido pela velocidade. A altura ou tamanho do leito 

irá influenciar na queda de pressão de carga resultando também no regime de escoamento 

(Cruz, 2014).  

1.1 JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO 

Os estudos de escoamentos aplicados em engenharia podem ser realizados através de 

três métodos: experimental, teórico e de simulação. O método experimental pode vir a exigir 

equipamentos com preços elevados e apresentar certa limitação para a realização de testes 

para diferentes problemas, tornando este método muitas vezes inviável (Souza, 2010). O 

método teórico utiliza as equações existentes no problema para obter relações entre elas 

através do cálculo diferencial e outras ferramentas a fim de que uma análise coerente possa 

ser bem realizada. 

Já o método de simulação computacional conta com o auxílio de algoritmos 

complexos e computadores com grande capacidade de armazenamento de dados, tornando as 
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simulações cada vez mais próximas das soluções reais e diminuindo o custo no 

desenvolvimento da solução (Souza, 2010). 

Este trabalho propõe a simulação de um escoamento em meio empacotado de esferas, 

que serão representadas por caroços de açaí. O caroço do açaí é uma biomassa residual da 

fruta, de bom valor energético e poder calorífico próximo de 4.500 kcal/kg. Apesar de poder 

ser utilizado como uma fonte energética, o alto teor de umidade do caroço inviabiliza o uso 

imediato em processos de combustão direta. Se para a combustão o alto teor de umidade desta 

biomassa inviabiliza o processo, já para o processo de gaseificação o uso do caroço de açaí 

pode ser vantajoso, permitindo elevação de teores de H2. Estes caroços são colocados dentro 

do cilindro interno do gaseificador, constituindo assim o meio poroso do estudo. Os caroços 

serão expostos durante o processo de gaseificação a um fluxo de ar para sua oxidação (uma 

das reações químicas necessárias para a gaseificação). O trabalho presente propõe uma 

simulação e análise de um escoamento delimitado por uma malha. Este estudo visa auxiliar a 

compreensão do comportamento de um escoamento, podendo este escoamento estar fazendo 

parte de um processo de gaseificação ou não. O processo de gaseificação citado anteriormente 

surge apenas como sugestão, do autor deste trabalho, para a geração de energia elétrica 

através de um processo sustentável. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo do escoamento em regime permanente 

em um meio empacotado de esferas, representadas por caroços de açaí, através de simulação 

numérica. 

 

2.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste TCC são a descrição da metodologia de simulação de 

um escoamento em um leito empacotado de esferas. O que inclui a geração da geometria de 

um leito empacotado de esferas no software Gambit (versão 2.4.6) e a simulação do 

escoamento no meio empacotado no software Fluent. E também a avaliação os resultados 

obtidos por simulação através de comparação com os resultados experimentais de Cruz 

(2014), cujo leito era constituído de caroços de açaí. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos referentes a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional (CFD) em leito empacotado, com ênfase a uma abordagem sobre a queda de 

pressão e a porosidade do leito. 

Keyser et al. (2005) aborda o papel: da distribuição do tamanho da partícula de carvão, 

em um leito, na queda de pressão quando este leito é atravessado por um fluxo de gás. Para 

esta abordagem foram utilizada técnicas de CFD, os resultados obtidos na simulação foram 

comparados com os resultados obtidos através da equação de Ergun. A comparação entre os 

dois métodos mostrou que para distribuições com mesmo diâmetro médio, porosidade e 

esfericidade os valores de queda de pressão apresentam o mesmo resultado dado pela equação 

de Ergun. As estruturas dos leitos de carvão foram simuladas assumindo que as partículas de 

carvão são representadas por poliedros convexos dispostos de forma aleatória no espaço 

tridimensional. Sendo assim foram simulados dois leitos compostos por poliedros de formas 

randômicas, manipulados para obter a mesma esfericidade, porosidade e mesma distribuição 

de tamanho de partícula, porém com faixa de distribuição granulométrica diferente. A 

utilização da equação de Ergun deveria ser feita sob algumas modificações, já que o leito era 

composto por partículas não uniformes. Deste modo foi utilizado um método de cálculo para 

se obter o diâmetro da partícula média (Diâmetro de Sauter). Os autores concluíram que o 

leito com faixa mais larga causa uma maior queda de pressão, para a mesma esfericidade e 

porosidade. Concluíram, ainda, que a simulação em CFD pode ser usada para ajustar as 

constantes empíricas da equação de Ergun e que esta não é adequada para faixas largas de 

distribuição de tamanho de partículas. 

Com o mesmo objetivo de analisar um método para determinar a queda de pressão 

através de um leito empacotado, Louw et al. (2013) utiliza de técnicas de CFD para simular 

um leito poroso de partículas esféricas uniformes. O trabalho se baseia em um sistema de 

armazenamento de energia térmica através do fluxo de ar sob um leito de rocha. Para 

caracterizar os meios porosos, três parâmetros principais foram determinados: a condutividade 

térmica, coeficiente de transferência de calor da partícula e do fluido, a queda de pressão e 

porosidade. De acordo com Lotenburg (1998), montagens estão limitadas nas suas 

capacidades para determinar os parâmetros de transferência de calor em um leito fixo. Esta 

limitação é devido às técnicas de medição que perturbam a geometria do leito. A queda de 

pressão de um leito compactado é significativamente influenciada (Eppinger et al., 2010). 

Foram utilizados três arranjos diferentes de partículas (CS, CFC, CCC) e um arranjo de 

partículas dispostas de forma aleatória, todos estes foram confinados em um domínio 



17 

 

 

cilíndrico. Desta forma Louw et al. (2013) conclui a cerca do aumento da porosidade a 

medida que  a razão diâmetro da partícula-diâmetro do cilindro aumenta, para todos arranjos 

citados anteriormente. Também conclui que para os casos propostos a utilização de CFD se 

tornou extremamente útil, os valores encontrados através da simulação se aproximaram muito 

dos valores encontrados através da equação de Eisfeld/Schnitzlein para a queda de pressão. 

Comiti e Renaud (1989) questionam o uso de equações gerais para leitos de partículas 

não esféricas e de tamanhos não uniformes. Para Comiti e Renaud (1989) este tipo de 

estrutura possui duas particularidades que não foram consideradas. Uma parte significativa da 

área superficial das partículas não pode ser alcançada pelo fluxo porque elas se sobrepõem 

mutuamente. Outro ponto abordado é o fato de que para leitos firmemente empacotados em 

uma coluna cilíndrica vertical, a orientação principal das partículas é quase horizontal, 

parecendo uma estrutura de linhas. Deste modo, o trajeto do fluido, para uma dada espessura, 

é mais longo através deste tipo de leito do que através de um leito de partículas isotrópicas. 

4. LEITO EMPACOTADO DE ESFERAS  

A seguir são apresentadas as características mais relevantes relacionadas a um leito 

empacotado. Estas características estão aliadas a um estudo que servirá de base para este 

trabalho. 

Um leito empacotado pode ser definido como uma matriz sólida fixa (ou quase fixa) 

com espaços vazios conectados através da qual um fluido possa fluir por meio deste constitui 

um meio poroso (Pop e Ingham, 2002). Estes espaços vazios conectados são o que chamamos 

de poros, diferentes disposições podem ser encontradas destes vazios, dando a ideia de não 

uniformidade nos caminhos em que o fluido percorre. Os problemas decorrentes de um 

escoamento atravessar um leito empacotado é bastante comum em diversos ramos da 

indústria, a utilização de materiais particulados, pós ou sólidos são amplamente utilizados. 

Um parâmetro de grande importância na avaliação de um escoamento é a queda de pressão.  

Quando um fluido escoa de um ponto para outro no interior de um tubo, haverá sempre uma 

perda de energia, denominada queda de pressão. Esta perda de energia é devida ao atrito do 

fluido com a superfície interna da parede do tubo e turbulências no escoamento do fluido. 

Portanto quanto maior for a rugosidade da parede da tubulação ou mais viscoso for o fluido, 

maior será a perda de energia.  

O leito estudado por Cruz (2014) servirá de referência para o presente estudo. Tal leito 

possuía 0,525m de comprimento e 0,15m de diâmetro. A metodologia de estudo empregada 
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por Cruz (2014) foi experimental. Foram realizadas coletas de dados de queda de pressão para 

a análise de perda de carga, antes de o escoamento incidir no leito e logo após o escoamento 

deixá-lo. Foram realizadas diversas leituras das tomadas de pressão para diferentes 

comprimentos de leitos, descrevendo o processo conforme esta variação. Para que pudesse ter 

a disponibilização de diferentes comprimentos de leito, foram montados pequenos leitos de 

comprimento equivalente a metade do diâmetro do tubo de PVC (0,075 m), sobrepostos e 

separados apenas por telas de aço, ou seja, a cada interposição do comprimento de leito foi 

colocado uma tela para a separação do leito. Partindo do tubo vazio, chegando a um total de 

sete leitos em função do diâmetro do tubo na razão de 0,5 D, como mostrado na Fig.(2), 

totalizando no final com 0,525 m de comprimento de leito. 

 

Figura 2. Leito poroso em estudo (Cruz, 2014). 

 

A partir de uma amostra de 230 caroços, Cruz et al. (2010) aferiu o diâmetro médio do 

caroço de açaí, conforme indicado na Fig. (3). Os dados obtidos podem ser observados na 

Tab.(1). Após obter o diâmetro médio, obtido em cada direção, tirou-se uma média dos três 

diâmetros. O resultado é um diâmetro de 1,03 centímetros, sendo o valor adotado neste 

trabalho. 

 

                      Figura 3. Direções adotadas para o diâmetro médio (Cruz et al., 2010). 
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Tabela 1. Valor dos diâmetros médios adotados (Cruz, 2014). 

Direções X Y Z 

Diâmetro médio 1,1554 cm 0,9737 cm 0,9649 cm 

Desvio Padrão 0,0684 0,0834 0,0644 

 

No trabalho de Cruz (2014) é difícil definir a disposição esferas ao longo de todo leito 

empacotado, as esferas se arranjam de acordo com os espaços vazios existentes, não 

obedecendo a nenhum padrão, ou seja, estão distribuídas de forma aleatória. A dificuldade de 

se obter um padrão no arranjo das partículas dificulta a análise do escoamento. O 

comportamento da porosidade ao longo de um leito é descrito na Fig. (4). 

O comportamento da porosidade (𝜀) do leito descrito na Fig. (4) pode ser melhor 

compreendido se levarmos em conta que a medida que as partículas vão se amontoando ao 

longo do comprimento do leito o arranjo, o arranjo dessas partículas muda.. Considerando o 

leito formado por camadas, cada camada obedecerá a um padrão e o volume dos espaços 

existentes também irá variar. 

Para a simulação numérica é necessário definir um tipo arranjo, minimizando a 

complexidade de todo desenvolvimento. Este trabalho avaliará o escoamento em diversos 

tipos de arranjos (CFC, CS, CCC). Cada arranjo é formado por unidades básicas e repetitivas 

chamadas células unitárias, que possuem características próprias. Segue abaixo as definições 

básicas de cada arranjo analisado. Para a construção das células no Gambit serão adotados 

todos os procedimentos realizados no trabalho de Bezerra (2014). 

 

Figura 4. Comportamento da porosidade ao longo do comprimento de leito (Cruz, 2014). 
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 Cúbica de Face Centrada (CFC) 

 No arranjo CFC há 1/8 de esfera em cada vértice e ½ de esfera no centro de cada face 

do cubo. Em cada célula há 4 esferas e porosidade igual a 0,26. Neste tipo de célula a aresta L 

do cubo possui 2√2 vezes o raio R da esfera. 

  

 Cúbica simples (CS) 

 Neste tipo de empacotamento há 1/8 de cada esfera em cada vértice do cubo. Ou seja, 

a célula aloca 1 átomo. A aresta L do cubo possui duas vezes o raio R da esfera  e porosidade 

igual a 0,48. 

 

 Cúbica de Corpo Centrado (CCC) 

 O arranjo CCC possui 1/8 de esfera em cada vértice e uma esfera no centro do cubo. 

Em cada célula há 2 esferas. Neste tipo de célula A aresta L do cubo possui 4R/√3 vezes o 

raio R da esfera e porosidade igual a 0,32. 

 

 

 

               Figura 5. Geometrias CS, CCC, CFC respectivamente (Bu et al., 2014).                   

 

 Um parâmetro importante para se caracterizar um escoamento é o número de 

Reynolds. Devido às particularidades do leito empacotado é necessário utilizar uma forma 

diferenciada deste parâmetro. Os espaços entre as partículas do leito empacotado, chamadas 

de poros, devem aparecer na equação de explicitamente na equação do número de Reynolds. 

Com base no trabalho de Bu et al., 2014 foi possível obter uma expressão que levasse em 

conta a existência destes poros. Para o leito empacotado o número de Reynolds (Rep) e 
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diâmetro hidráulico (dh) são definidos nas Equações (1) e (2) (Bu et al., 2014) 

respectivamente: 

 

Rep =
ρ(|VD⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |/∅)dh

μf
                                                                                                                      (1)  

      

dh = 4
∅

1−∅
(
Vp

AP
)
célula

                                                                                                                (2) 

Onde 𝑉𝐷 é o vetor velocidade Darcy, ∅ é a porosidade, 𝑉𝑝  é  o volume da célula e 𝐴𝑃 é a área 

da superfície da célula. O subscrito “célula” representa o valor obtido dentro da célula unitária 

empacotada. 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO COM DINÂMICA DOS FLUIDOS 

COMPUTACIONAL 

5.1 ESTRUTURA 

O Fluent é um programa de computador, escrito na linguagem C, que possui os 

principais modelos de CFD. Neste programa é possível efetuar a modelagem de escoamento 

de fluidos, transferência de calor, combustão, escoamentos multifásicos e reações químicas 

em múltiplos sistemas de referência com geometrias complexas. 

O Fluent pode ter sua capacidade modelagem ampliada através do uso de funções 

definidas pelo usuário, User Defined Function (UDF), que são funções escritas na linguagem 

C. Elas são definidas usando macros Define que são fornecidos pelo Fluent Inc. Esta 

acessarão os dados do Fluent solver usando macros e funções predefinidos, também 

fornecidos pelo Fluent Inc. As UDF´s executadas devem ser funções compiladas no Fluent.  

O pacote Fluent inclui os seguintes produtos: 

 Fluent, o solver; 

 PrePDF, o pré-processador para modelagem de combustão “não-pré misturada” no 

Fluent; 

 Gambit 2.4.6, o pré-processador para modelagem geométrica e geração de malhas; 

 Tgrid, um pré-processador adicional que pode gerar malhas volumétricas de malhas de 

contorno existentes; 

 Filtros (tradutores) para importação de malhas volumétricas e de superfície de pacotes 

CAD/CAE, tais como ANSYS, CGNS, I-DEAS, NASTRAN, PATRAN, e outros. 
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O Fluent pode modelar os seguintes casos de escoamentos: 

 

 Escoamentos em regime transiente ou permanente; 

 Escoamentos compressíveis ou incompressíveis, incluindo todos os regimes de 

velocidade (subsônico, trans-sônico, supersônico e hipersônico); 

 Escoamentos “Inviscid”, laminares e turbulentos; 

 Escoamentos Newtonianos ou Não-Newtonianos. 

 

Exemplos de aplicações com o Fluent incluem: 

 Escoamento não-Newtoniano laminar em equipamentos de processo;  

 Transferência de calor conjugada em turbo-máquinas e componentes de motores 

automotivos;  

 Combustão de carvão pulverizado em caldeiras; 

 Aerodinâmica externa;  

 Escoamentos através de compressores, bombas e ventiladores;  

 Escoamentos multifásicos em colunas borbulhantes e leitos fluidizados. 

 

Modelos de turbulência robustos e precisos são componentes vitais do conjunto de 

modelos do Fluent. Os modelos de turbulência cobrem uma ampla faixa de aplicabilidade e 

incluem os efeitos de outros fenômenos físicos, tais como empuxo e compressibilidade. 

             Figura 6. Estrutura organizacional do Fluent (Fluent, 2009). 



23 

 

 

Particular cuidado tem sido dado à precisão na região próxima da parede através do uso de 

modelos de zonas e funções de parede estendidas.  

5.2 MODELAGEM MATEMÁTICA 

  A segunda lei de Newton na forma diferencial, para uma partícula de fluido descreve a 

variação de quantidade de movimento. Se substituírem o tensor das tensões viscosas pela 

relação constitutiva entre a tensão e a taxa de deformação para fluidos newtonianos obtém-se, 

a equação de Navier-Stokes para um fluido de viscosidade µ que se escreve como: 

 

 

  
∂(ρ𝑢𝑖)

∂t
+

𝜕

𝜕𝑡
(ρ𝑢𝑖𝑢𝑗) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(μ

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
) + 𝑆𝑢𝑖                                                                      (3) 

 

O primeiro termo do lado esquerdo da Eq. (6) representa o acúmulo da quantidade de 

movimento e o segundo termo corresponde à parcela advectiva, de onde surgem as fortes não-

linearidades desta equação. Os termos difusivos estão no lado direito da equação, 

representados pela difusividade de quantidade de movimento. Nesta equação tem-se ui e uj 

que representam as velocidades em m.s
-1

, t o tempo em segundos e P a pressão em Pa. O 

termo S representa a geração ou consumo de cada propriedade e tem origem distinta em cada 

uma das equações de conservação. Nas equações de balanço de energia e massa, o termo de 

geração está relacionado com a geração térmica de energia e a geração do componente via 

reação química. Já na equação de quantidade de movimento, Eq. (6), o termo de geração está 

associado ao campo gravitacional em uma direção especificada. Neste caso, S
u

i representa a 

fonte de quantidade de movimento dada em kg.m
-2

.s
-2

. 

A equação de continuidade descreve a conservação da massa, aplicada a uma partícula 

de fluido num escoamento, conforme a Eq. (4). 

 

∂ρ

∂t
+ ∇. (ρv⃗ ) = 0                                                                                                                      (4) 

A Equação (7) descreve um fluido compressível e é válida em qualquer ponto no 

domínio do escoamento (Pereira, 2010). Como no nosso caso, se trata de um fluido 

incompressível, a densidade não é uma função do tempo ou do espaço, assim sendo, 𝜕𝜌⁄𝜕𝑡 ≅ 

0. No segundo termo do lado esquerdo pode-se retirar o ρ (constante) do operador divergente. 

Assim a Eq. (4) reduz-se a: 
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 ∇. (v⃗ ) = 0                                                                                                                                (5) 

 

Expandindo para coordenadas cartesianas a Eq. (5) se apresenta conforme a Eq. (6). 

 

 
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z
= 0                                                                                                                    (6) 

 

5.3 ESQUEMAS DE SOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES DO ESCOAMENTO 

 O Fluent permite escolher entre dois esquemas de solução das equações de 

conservação da massa e conservação de quantidade de movimento: segregado ou acoplado. 

Através de qualquer método, o Fluent integra as equações da conservação de massa, de 

movimento, da energia e dos parâmetros de turbulência se necessário. Nos dois esquemas de 

solução, o mesmo processo de discretização (volumes finitos) é empregado, mas a maneira de 

discretizar as equações é diferente. De forma muito breve, com base na formulação do volume 

de controle da dinâmica dos fluidos, o primeiro passo no método dos volumes finitos é dividir 

o domínio em volumes de controles (células) onde a variável de interesse está localizada no 

centróide do volume de controle. O passo seguinte é integrar a forma diferencial das equações 

governativas ao longo de cada volume de controlo invocando para o efeito o Teorema de 

Gauss. Na equação resultante, as derivadas e os fluxos são determinados segundo formas de 

interpolação assumidas, vindo a resultar uma equação que envolve as variáveis nos centróides 

das células. Essa equação é chamada de equação de discretização, desta forma, a equação de 

discretização expressa a lei governativa para a variável dentro do volume de controle.  

No esquema segregado as equações governantes são resolvidas para uma variável (por 

exemplo, a velocidade) em todos os volumes de controle de cada vez, enquanto o método 

acoplado resolve as equações governantes para todas as variáveis (velocidade, pressão, 

temperatura...) em todos os volumes de controle no mesmo tempo (ou de maneira acoplada). 

 

5.4 LINEARIZAÇÃO 

Nos dois esquemas de solução as equações governantes não-lineares discretizadas 

são linearizadas e formam um sistema de equações para cada variável em cada volume de 

controle. A maneira de linearizar essas equações pode ser: implícita ou explícita.  

Na linearização implícita, para cada variável, o valor desconhecido em cada volume é 

calculado usando uma relação dos valores desconhecidos e conhecidos dos volumes vizinhos. 

Portanto, cada valor desconhecido aparece mais de uma vez no sistema de equações, e essas 
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equações devem ser  resolvidas simultaneamente para obter as quantidades desconhecidas. Já 

na linearização explícita utilizam-se somente os valores conhecidos. Neste tipo de 

linearização, cada incógnita aparece somente em uma equação do sistema e as equações 

podem ser resolvidas sequencialmente para obter as quantidades desconhecidas.  

 

5.5 GERAÇÃO DE MALHAS 

 Gerar uma malha representa delimitar o domínio computacional onde o software irá 

atuar. As malhas usadas são geradas no Gambit. O Gambit permite que possam ser executadas 

3 tipos de malhas: malhas estruturadas, não estruturadas e híbridas. Para geometrias 

bidimensionais uma malha estruturada é formada por células com quatro arestas, onde cada 

célula é especificada de forma única por um par de índices (i, j) nas duas direções de 

coordenadas. Já numa malha não estruturada as células podem assumir as mais diversas 

formas, geralmente combinam-se triângulos e quadriláteros no caso de geometrias 

bidimensionais. Ao contrário da malha estruturada, não é possível identificar de forma única 

as células da malha não estruturada pelos índices i e j, em vez disso, as células são numeradas 

de alguma outra forma internamente no Gambit. As malhas híbridas combinam blocos de 

malhas estruturadas e não estruturadas, sendo muito usadas para permitir alta resolução junto 

de uma parede, sem exigir tanta resolução longe da parede. Outra vantagem importante que é 

permitir o alinhamento da malha com o escoamento, que trás óbvias vantagens para a redução 

do erro numérico. As malhas estruturadas possuem vantagens ao nível da precisão de cálculo 

e rapidez, mas é naturalmente mais difícil representar geometrias complexas. As malhas não 

estruturadas não apresentam esta limitação geométrica, mas conduzem as células 

computacionais mais complexas, que levam a superiores custos computacionais (Swenson et 

al., 2010).  Nas camadas limite, onde as variáveis de escoamento mudam rapidamente na 

direção normal à parede, as malhas estruturadas permitem uma resolução mais refinada que as 

malhas não estruturadas para o mesmo número de células.  

 

5.6 REFINO DE MALHAS  

Os resultados obtidos pelos modelos simulados através de softwares de análise 

fluidodinâmica e sua similaridade com os resultados provenientes de experimentos realizados 

em laboratórios depende diretamente do tamanho e formato da malha construída 

computacionalmente. Assim, o refino de malhas computacionais tem sido empregado 

frequentemente em casos de CFD. Quanto mais refinada é uma malha os resultados da 

simulação tendem a uma maior precisão, de forma a atingir uma semelhança esperada dos 
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resultados experimentais, com a condição de que seja usado um modelo que descreve os 

fenômenos presentes em cada uma das situações abordadas. Apesar dessa grande vantagem, o 

refino de malhas computacionais exige uma maior capacidade computacional e um maior 

tempo de simulação. 

 

 

Figura 7. Geometrias de Malha Não-Conforme e Conforme em 3D (Deskeng, 2008). 

 

5.7. EXEMPLO DE UM CASO SIMPLIFICADO 

 Com o objetivo didático é apresentada a simulação de um caso teste similar à 

simulação do leito empacotado que será realizada, porém bem simplificado. O problema 

considerado é esquematizado na Fig. (8) O teste trata-se de um escoamento laminar de ar, 

confinado em um domínio retangular, que passa através de um cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquemático do problema. 

 

As condições iniciais em cada limite são descritas na Tab. (2), considerou-se nulo o vetor 

velocidade na direção y em todos os limites.  
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Tabela 2. Condições de contorno. 

Limite 1 Entrada Velocidade= 1m/s 

Limite 2 Parede Velocidade= 0 m/s 

Limite 3 Parede Velocidade= 0 m/s 

Limite 4 Saída ∂V/∂x= 0 

 

 

 

 

Figura 9. Interface do Gambit. 

 

 

Para a construção da malha, foi utilizado o software Gambit, onde a malha foi 

desenhada em 2D.Primeiramente foi selecionado o solver Fluent 5/6. Foi desenhado um 

retângulo com dimensões de 0,5 m de largura e 0,2 m de altura. O cilindro foi representado 

por um círculo de raio de 0,005 m. O círculo foi deslocado 0,1 m para esquerda, através do 

comando Move/Copy Faces, partindo da origem do sistema cartesiano conforme a Fig.(10). 

Após o deslocamento do círculo, o mesmo foi extraído da malha através da ferramenta 

Substract.  
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Figura 10. Deslocamento de 0,1 m do círculo em relação à origem do eixo. 

 

 

 

Figura 11. Deslocamento do centro do círculo através do comando Move/Copy Faces  
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Figura 12. Ativação do comando Substract. 

 

 

 Por fim, foi gerada a malha não estruturada constituída de 12288 elementos triangulares e 

exportada para o Fluent onde o caso foi simulado. 

 

 

Figura 13. Malha do domínio retangular composto por elementos triangulares. 
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Figura 14. Zoom na Malha do domínio. 

 

Concluída a etapa de criação da geometria e zonas de condição de contorno no GAMBIT, o 

caso deve ser analisado e processado no FLUENT. Para isso, o caso é aberto e lido nesse 

software. 

No Fluent deve-se ativar o tipo de modelo que resolverá o caso. Para ativar tal modelo, 

basta selecionar DefineModelsViscous e selecionar o modelo Laminar. O modelo 

Laminar foi selecionado devido ao número de Reynolds de 700, já conhecido. 

 

 

 

Figura 15. Aplicação do comando Laminar. 
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A próxima etapa é a determinação do tipo de fluido. O fluido escolhido é o ar. Neste 

caso, o ar é tratado como um gás ideal incompressível com calor específico a pressão 

constante igual a 1006,43 J/Kg.K, condutividade térmica de 0,0242 W/m.K e viscosidade de 

1,1894e-5 kg/m.s. Além de especificar os materiais, deve ser feita a entrada das condições de 

contorno já mencionadas no início da seção 5.  

Feito isso, resta resolver o caso através do comando SolveInterate, para ser feita a 

iteração do mesmo. Com a iteração, as análises desejadas para este caso são feitas e os 

resultados são coletados, a serem mostrados posteriormente no presente trabalho. 

 

5.8 RESULTADOS  

 

                                                      Figura 16. Perfil de velocidade. 

 

A força de arrasto atuante sobre o cilindro (representada pelo círculo) pode ser obtida 

através do comando ReportForces. Depois de selecionado o círculo, nomeado no software 

como cylinder, o Fluent exibe a força atuante, a total force. De acordo com a Eq. (7) pode-se 

substituir os valores, sabendo que o coeficiente de arrasto é igual a 1,2 (Park et al., 1998). A 

velocidade média pode ser obtida através do perfil de velocidade obtido através do comando 

DisplayVectors. 

 

             FD = 0,5CDρV2A                                                                                                                      (7)       

Sendo: 
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 FD =Força de arrasto (N/m); 

 V= Velocidade média do fluido = 0.656 m/s; 

 Cp= Coeficiente de arrasto =1,3; 

 A= Área de referência= 0,0314 m
2
(cilindro com 1 m de comprimento); 

 𝜌= massa específica do fluido =1,3 kg/m
3
. 

 

FD = 0,5.1,2.1,3. (0,656)2. 0,0314 

FD = 0.01053 N/m 

 

 

 

 

Figura 17. Valor de Força obtido pelo Fluent. 

 

Pode-se fazer a validação da simulação através da comparação entre o valor obtido 

através da Eq. (7) e o valor obtido através do Fluent. Os valores se aproximam muito, com 

erros aceitáveis. 

 

6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado um estudo sobre o escoamento em um leito empacotado 

de esferas. Foi apresentada uma revisão sobre o assunto e o leito empacotado foi devidamente 

descrito.  

Na parte de modelagem foram descritas as equações utilizadas pelo Fluent, os tipos de 

geometrias que serão analisadas e toda estrutura e método de análise do software. Foi 

apresentado um caso teste, que mostrou a praticidade e facilidade que é gerar uma malha no 

Gambit e simular com o Fluent. A simulação em 2D baseou-se em um escoamento de ar 

através de um cilindro. Como objetivo tinha-se: a obtenção da força de arrasto sob o cilindro. 

O resultado obtido na simulação pôde ser validado através da equação da força descrita 

anteriormente. Ao final, foi possível perceber quão útil é a utilização da ferramenta CFD para 
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simular escoamentos. Essa ferramenta possibilita obtenção de resultados muito próximos da 

realidade, resultados que não seriam alcançados através de outros métodos quando se leva em 

conta tempo e custo. 

Para o TCC 2 será realizada de fato a simulação do escoamento em um o leito 

empacotado de esferas considerado escoamento laminar, por isso nenhum tipo de abordagem 

em relação aos escoamentos turbulentos foi realizada neste trabalho. O parâmetro de 

validação da simulação será a queda de pressão ao longo do escoamento. Por fim os 

resultados obtidos serão comparados e comentados em relação aos resultados de Cruz (2014). 
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