
Resumo 
 
Neste trabalho são realizadas simulações numéricas do escoamento laminar em torno 

de um cilindro no interior de um canal 3D rectangular. A influência da razão de forma Α 

do canal (razão entre o comprimento do cilindro e a altura do canal) sobre o 

escoamento é estudada com detalhe. Os modelos constitutivos considerados são o 

modelo newtoniano e o modelo viscoelástico UCM. São simulados escoamentos a 

baixo e moderado número Reynolds (0≤ReR ≤ 40) pelo método dos volumes finitos. 

Os resultados relativos ao arrasto sobre toda a extensão do cilindro confirmam os 

valores de coeficiente de arrasto 2D apenas para razões de forma muito elevadas (Α>> 

8). 

Para o caso newtoniano, propõe-se uma lei de ajuste em função da geometria do canal 

(1/8 ≤Α≤ 8) e do número de Reynolds (ReR ≤ 40). A influência da elasticidade é 

também estudada de acordo com o modelo UCM. O quociente entre a força de arrasto 

viscoelástica e newtoniana constata-se ser independente da razão de forma do canal. 

Já o campo de velocidades revela claramente a natureza tridimensional do 

escoamento, independentemente do modelo constitutivo. Na proximidade do cilindro, 

junto às paredes laterais (perpendiculares ao eixo do cilindro), observam-se máximos 

locais de velocidade. Este efeito tridimensional embora fortemente dependente da 

inércia do escoamento ocorre também para ReR =0. Este efeito diminui em intensidade 

com a elasticidade do fluido. No caso de simulações de escoamentos a moderado 

número de Reynolds (ReR ≥ 10) observam-se zonas de recirculação de escoamento 

aberto tridimensional. Aí o fluido desloca-se paralelamente ao eixo do cilindro segundo 

trajectórias helicoidais no sentido de afastamento das paredes. Nenhuma partícula 

material permanece no interior desta região do escoamento (recirculação aparente). O 

reduzido número de simulações realizadas com o modelo UCM para números de 

Reynolds elevados, devido a limitações de tempo, não permite concluir qual a influência 

da elasticidade sobre estas estruturas de escoamento. 

 

Palavras chave: Cilindro; Escoamento tridimensional; Coeficiente de arrasto; Fluido 

viscoelástico; Modelo UCM; Simulação numérica. 



 

Abstract 
 

The three-dimensional flow of Newtonian and elastic fluids (UCM model) trough a 

confined cylinder in a rectangular channel is numerically studied in this thesis. The 

simulations were carried out up to a Reynolds number of 40 (based on cylinder radius), 

including creeping flow conditions (Re=0). The effect of fluid elasticity is also studied. A 

finite-volume method (FVM) is used in conjunction with a high-resolution scheme 

(CUBISTA) for the discretization of the convective terms. 

The computed drag force over the entire cylinder length shows good agreement with 2D 

calculations only for channel aspect ratios clearly in excess of 8:1 (cylinder length to 

channel height). In the case of Newtonian simulations the combined effects of channel 

aspect ratio and flow inertia are well described by a single correlation. The viscoelastic 

to Newtonian drag force ratio was found to be independent of channel geometry. 

The computed velocity field clearly shows 3D flow effects. In both cases, Newtonian and 

viscoelastic flows, near the cylinder, at a small distance of the channel walls 

(perpendicular to cylinder axis), the flow presents peaks of axial velocity component. 

This three-dimensional effect although strongly affected by flow inertia also occurs under 

creeping flow conditions (Re=0). The fluid elasticity (UCM model) reduces the intensity 

of this effect. In the case of inertial flow separation, the recirculatory zone is no longer an 

isolated flow region as in the case of 2D geometries. The observed streamlines show a 

helical flow pattern moving away from the walls. This conclusion is essentially based on 

Newtonian flow simulations. Due to time constraints, it was not possible to perform 

viscoelastic simulations with the UCM model as thoroughly as with the Newtonian fluid. 
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