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RESUMO: O objetivo deste trabalho é complementar os resultados exis-
tentes na literatura (em LES, DNS e PIV) sobre a formação de uma bolha 
de separação em escoamento em regime permanente sobre um corpo 
simétrico bidimensional através da simulação computacional baseada nas 
equações médias de Reynolds (RANS). O objetivo principal é analisar as 
características da bolha de separação (as linhas de corrente médias, os 
perfil de velocidade, o ângulo de separação da bolha, o comprimento de 
recolamento da bolha de separação, a altura da bolha de separação, o co-
eficiente de atrito superficial, a distribuição de pressão e a energia cinética 
turbulenta) para o parâmetro adimensional h (onde h é a razão entre o raio 
R do bordo de ataque e sua altura H). Quatro geometrias foram investiga-
das, correspondendo aos parâmetros h  de 0,125, 0,25, 0,50 e 1. O núme-
ro de Reynolds foi considerado igual à 2000. As soluções obtidas através 
das equações médias de Reynolds para o escoamento bidimensional em 
regime permanente utilizou o modelo de turbulência Spalart-Allmaras. Os 
resultados obtidos foram comparados com dados computacionais em DNS 
e LES e experimental em PIV. Foram significativamente satisfatórios, tendo 
em vista o baixo custo computacional e alta velocidade de convergência.

PalavRaS-chavE: bolha de separação, recolamento, turbulência, re-
circulação, Spalart-Allmaras.

aBSTRacT: This work goal is to complement the existing results 
in the literature (in LES, DNS and PIV) about a separation bubble 
formation on steady state flow over a bidimensional symmetric body 
by Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) simulation. The main 
purpose is to analyze the recirculation bubble characteristics (avera-
ge streamlines, velocity profile, separation bubble angle, separation 
bubble reattachment length, separation bubble height, skin friction 
coefficient, pressure distribution and turbulent kinect energy) for di-
mensionless parameter h. (where h is the retio between R radius 
leading edge and height H). Four cases were investigated, corres-
ponding to parameters values h  of 0.125, 0.25, 0.50 and 1. The 
Reynolds number, based on the free-stream velocity U∞ and carac-
terístic length, which set to the height of the obstacle H, was consi-
dered equal to 2000. The solutions obtained through the Reynolds 
Averaged Navier-Stokes equations for the two-dimensional steady 
state flow use the Spalart-Allmaras model. Results were compared 
with computational DNS and LES data and experimental PIV data. 
They were significantly and satisfactory in order of the low computa-
tional cost and high speed of convergence.

KEywORdS: separation bubble, reattachment, turbulence, recirculation, 
Spalart-Allmaras.

1. Introdução

O estudo das bolhas de separação é aplicado direta-
mente no desenvolvimento de rotores de turbomáquinas, 
como em bombas centrífugas. A presença de bolhas de 
separação nas palhetas desses rotores provoca a perda de 
pressão localizada, o que implica em redução da altura 
manométrica total (AMT) da bomba. Essa redução de 
AMT ocasiona o processo de cavitação por separação do 
escoamento. A cavitação provoca a erosão do material, ru-
ídos, vibrações e queda do rendimento da turbomáquina.

Em muitos problemas relevantes de engenharia, mo-
delos fundamentados nas equações de médias de Reynol-
ds (Reynolds Averaged Navier-Stokes – RANS) têm sido 
utilizados, na área dos escoamentos turbulentos. Nes-
ta metodologia as equações de conservação de massa e 
quantidade de movimento linear são solucionadas levan-
do em consideração a média sobre intervalos de tempo 
para as variáveis abordadas na análise da turbulência. Por 
consequência desta técnica de média no tempo, surgem 
nestas equações, uma série de incógnitas denominadas 
de tensões turbulentas, que precisam ser modeladas para 
compor os efeitos globais da turbulência no escoamento 
médio, e assim todas as soluções encontradas são em re-
alidade valores médios das variáveis deste escoamento.

2. Bolha de separação curta
O escoamento ao se deparar com o bordo de ataque 

sofre a separação da camada cisalhante, no ponto denomi-
nado ponto de separação (Figura 1). Essa camada limite 
é inicialmente laminar, e logo em seguida passa por um 
processo de transição para a camada limite turbulenta. A 
energia cinética turbulenta aumenta e consequentemente 
também a taxa de mistura. A região superior de escoa-
mento livre passa a trocar massa com a camada limite 
turbulenta provocando assim a redução da velocidade e 
o aumento da pressão a jusante do bordo de ataque. A ve-
locidade atinge o valor nulo no ponto da superfície do 
corpo, onde ocorre o recolamento.

Neste ponto o escoamento se divide. Uma parte segue 
a jusante, ao longo da superfície do corpo, e incorpora os 
níveis de turbulência. Outra parte segue em escoamento 
reverso e inicialmente turbulento, próximo à superfície. 
Devido à diminuição da quantidade de movimento, pro-
vocado pela superfície, o escoamento sofre o fenômeno 
conhecido como relaminarização. Ao atingir novamente o 
ponto de separação, a presença de um gradiente de pres-
são adverso devido à pressão de estagnação desta região, 
ocorre a formação de uma segunda bolha de separação 
secundária, de difícil previsão pela metodologia RANS.

A manutenção da bolha de separação primária é devi-
do ao gradiente de pressão entre o ponto de separação e a 
região central da bolha de baixa pressão.

Aumentando-se mais o número de Reynolds, a energia 
da camada de fluido começa a ser suficiente para vencer 
o gradiente de pressão adverso, diminuindo-se a extensão 
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da bolha até um determinado ponto a partir do qual não há 
mais o fenômeno de separação [1].

3. Equações de Governo do problema
As hipóteses do presente trabalho são: escoamento in-

compressível, escoamento em regime permanente, proprie-
dades físicas constantes, fluido newtoniano e forças de cam-
po nulas.

As equações que governam o escoamento são:
Equação da Conservação de Massa:
       

     (1)

Equação da Conservação de Quantidade de Movimento 
Linear

 
(2)

4. Equações médias de Reynolds - RANS
Impondo o conceito da decomposição de Reynolds às 

equações de Navier- Stokes, obtém-se as equações para as 
variáveis médias do escoamento. Esta decomposição propõe 
que os valores instantâneos das variáveis dos escoamentos 
turbulentos se comportam como uma variação randômica em 
torno dos valores médios. Consequentemente, as equações 
resultantes para a modelagen RANS da conservação da massa 
e da conservação da quantidade de movimento são:
       

       (3)
      

  (4)

O termo , denominado como tensão de Reynolds, que 
expressa os efeitos das flutuações da turbulência no escoa-
mento médio. Com o advento do tensor de Reynolds, existem 
menos equações do que variáveis a serem calculadas, moti-
vando o denominado problema de fechamento matemático 
da turbulência. Para solucionar este problema é necessário 
introduzir modelos para avaliar o tensor de Reynolds

5. Hipótese de Boussinesq

Esta hipótese sugerida por Boussinesq em 1877 se funda-
menta em uma analogia reconhecida entre as tensões viscosas 
do regime laminar e as tensões turbulentas, sendo admitido 
que as tensões turbulentas são proporcionais ao gradiente de 
velocidade média do fluxo e o coeficiente de proporcionalida-
de usado é denominado de viscosidade turbulenta υt.
       
 

  
(5)

O último termo descreve a pressão dinâmica dos turbi-
lhões, em analogia à pressão estática termodinâmica, onde κ 
é a energia cinética turbulenta, determinada por:
       
 

  
(6)

Somente uma equação para a viscosidade turbulenta é inse-
rida com o uso da hipótese de Boussinesq, simplificando bastan-
te o problema de fechamento da turbulência, porque assim não 
é preciso introduzir seis equações suplementares para calcular 
separadamente cada componente do tensor de Reynolds.

Os modelos algébricos, os modelos de uma equação dife-
rencial e de duas equações diferenciais, são as três principais 
categorias de modelos de viscosidade turbulenta.

6. Modelo Spalart-Allmaras
O modelo de Spalart-Allmaras foi basicamente desenvol-

vido de forma empírica. Neste modelo, a tensão de Reynolds 
não inclui um termo para representar a flutuação da pressão
       

   (7)

7. Método numérico
O Método de Volumes Finitos (MVF) foi criado com 

base na teoria analítica de volume de controle da dinâmica 
dos fluidos. A primeira etapa do MVF é dividir o domínio 
em diversos volumes de controle, onde cada variável a ser 
calculada fica localizada no centroide do volume de controle. 
A segunda etapa consiste em integrar a forma diferencial das 
equações de governo em cada volume de controle, onde são 

Fig. 1. Formação de uma bolha de separação.
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empregados perfis de interpolação para calcular a variação da 
grandeza desejada (velocidade, pressão e outras variáveis de 
interesse) entre os centroides de cada volume de controle. A 
equação resultante neste procedimento é denominada equação 
de discretização.

8. Domínio computacional, condições de 
contorno e malha

As condições de contorno estão representadas na Figura 
2 a seguir:

Fig. 2. Domínio computacional e condições de contorno.

As condições de contorno das entradas foram a velocidade 
prescrita de corrente livre, U∞ (1,0,0) e propriedades físicas do 
fluido constantes. A pressão manométrica foi arbitrada como sen-
do nula e a intensidade turbulenta I = 0 ou 0,1% U∞ e comprimen-
to de escala turbulenta de ɭ ≡ 0,20 H.

As condições de contorno da saída foram escoamento à 
pressão manométrica nula, intensidade turbulenta de I = 0 ou 
0,1 % U∞ e comprimento de escala turbulenta de ɭ ≡ 0,20 H.

Sobre o corpo simétrico bidimensional são admitidas as con-
dições de contorno de não deslizamento e impermeabilidade.
       

    (8)

A condição de contorno de simetria foi definida por um plano 
de simetria em XY. O objetivo dessa condição de contorno é de 
reduzir o custo computacional pela metade. [2].

O número de Reynolds para o presente trabalho foi de 
Re = 2000, o qual foi baseado na velocidade da corrente livre U∞, 
no comprimento característico H e na viscosidade cinemática.

9. Malha
O comprimento do domínio computacional e sua altura 

total foram de Lx × Ly × Lz = 50 H × 17 H × 1 H e xs = 16 H, 
sendo xs o ponto de estagnação, conforme Figura 2 acima. 
O menor tamanho de volume bidimensional utilizado foi de 
0,0075 H × 0,0075 H, dessa forma foi obtido um y+ ≈ 0,5.

Fig 3. Distribuição dos blocos na malha.

Optou-se por trabalhar com malha estruturada, pois apresen-
ta menor erro de não ortogonalidade e fornece maior facilidade 
e controle das modificações necessárias na busca de resultados 
[1,3]. O bloco 5 contém a maior concentração de volumes, con-
forme visualizado na Figura 3 e na Tabela 1. A bolha de separação 
é formada neste bloco. Os blocos 3, 4 e 5 possuem a maior con-
centração de volumes, já que são as regiões de maior interesse. 
Nos blocos 3 e 4 o escoamento encontra a geometria curva e no 
bloco 5 ocorre a separação da camada cisalhante livre e a forma-
ção da bolha de separação.

Tabela 1. Subdivisão em blocos das malhas utilizadas.
Parâmetro h 0,125 0,25 0,50 1

Bloco Volumes

1 594 561 495 -

2 2376 2244 1965 -

3 3300 6072 10742 18720

4 3300 6072 10742 18720

5 158400 140844 139777 103870

6 4752 4752 4716 4680

7 1188 1188 1188 1188

8 39600 35211 35211 26367

9 825 1518 2706 4752

10 1089 1089 1089 1089

11 825 1518 2706 4752

Total de volumes 216249 201069 211337 184138

10. Resultados obtidos
Os resultados do modelo RANS são apresentados a seguir, 

para os parâmetros adimensionais h = 0,125, 0,25, 0,50 e 1.
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Primeiramente foram realizadas 4 simulações computa-
cionais (uma para cada malha de parâmetro adimensional h) 
de metodologia RANS com o modelo Spalart-Allmaras, fun-
ção de interpolação QUICK e valores padrões de sub relaxa-
mento, intensidade turbulenta I = 0,1 % U∞. Para atingir a 
convergência foram necessárias aproximadamente 36 horas 
de tempo de simulação, para cada uma das quatro malhas. 
Em seguida foram realizadas mais quatro simulações com 
intensidade turbulenta de valor nulo. Foi utilizado como va-
lor inicial os dados convergidos das 4 primeiras simulações. 
Dessa forma foram necessárias apenas mais 8 horas de tem-
po de simulação para cada um dos casos adicionais.

Cada simulação foi considerada convergida quando todos 
os seus resíduos foram menores que 10-6 e o comprimento da 
bolha de separação não apresentou mais variação.

As variáveis importantes obtidas nas simulações são x0 
(ponto inicial da bolha de separação), xr (ponto de recolamen-
to), ɭr (comprimento de recolamento), hr (altura da bolha de 
separação), xc (centro da bolha de separação), Δxc / ɭr (centro 
da bolha de separação normalizado), ϴ (ângulo de separação) 
e contornos de energia cinética turbulenta κ encontrados na 
Tabela 2:

11. Campo de velocidade
As linhas de corrente médias u / U0, obtidas através das 

simulações numéricas do modelo RANS, foram comparadas 
com as simulações em DNS de [2], para os parâmetros adi-
mensionais h = 0,125, 0,25, 0,50 e 1.

Os perfis de velocidade foram comparados com os re-
sultados obtidos com o experimento citado de John Cou-
pland [4] e com a simulação em LES [4], para os parâmetros 
h = 0,125 e h = 1. 

Os perfis de velocidade foram obtidos em sete estações 
locais, x / ɭr = 0,22, 0,44, 0,66, 1,09, 1,27, 1,64 e 2,55.

12. Linhas de corrente médias
Em todas as 8 simulações com, com o modelo RANS, foi 

possível capturar a geometria da bolha de separação principal. 
Quando comparadas com as linhas de corrente das simulações 

em 3D DNS [2], elas são maiores em comprimento e em altura.
Observou-se claramente o crescimento gradativo da bo-

lha de separação à medida que o raio do bordo de ataque foi 
diminuído.

Uma observação a se fazer é que o centro das linhas de 
corrente da bolha de separação ultrapassou a metade do seu 
comprimento para o modelo Spalart-Allmaras, na malha de 
h = 1 e intensidade turbulenta I = 0,1% U∞. O valor encon-
trado, para esse caso, foi de 52% de ɭr . No trabalho de refe-
rência em 3D DNS [2], em todas as simulações o centro da 
bolha de separação ultrapassou a metade de seu comprimen-
to, caracterizando uma geometria cuja região a jusante tende 
a se curvar no sentido do escoamento.

Para a modelagen RANS observa-se uma bolha de per-
fil simétrico. Esta característica é explicada porque é extre-
mamente difícil, senão impossível, predizer o processo de 
transição de regime laminar para turbulento com precisão 
empregando a aproximação do modelo RANS Spalart-All-
maras, conforme descrito por [4].

As linhas de corrente da modelagem 3D DNS (Lam-
ballais et al, 2010), ilustradas pelas Figuras 4 e 5, são coe-
rentes em forma. A região a jusante da bolha tende a projetar-
-se para o sentido do escoamento, devido ao mecanismo de 
instabilidade de Kelvin-Helmholtz [2]. A modelagem RANS 
não é capaz de capturar esse efeito, por se tratar de uma mé-
dia estatística.

Nas Figuras 4 e 5 acima nota-se a presença de uma bolha 
de separação secundária para a modelagem 3D e 2D DNS, não 
observada em nenhuma das 8 simulações com a modelagem 
RANS do presente estudo. Segundo [1], este fato está direta-
mente relacionado aos perfis de velocidade previstos pelas si-
mulações RANS serem mais turbulentos, tornando o escoamen-
to no interior da bolha mais resistente à separação. Assim, nas 
simulações RANS, a camada limite reversa permanece presa à 
parede em todo o percurso até o ponto x0 (final do raio do bordo 
de ataque) não ocorrendo a separação secundária.

As linhas de corrente da modelagem 2D DNS [2], ilustradas 
pela Figura 4, também são coerentes em forma, porém se com-
portaram de forma inversa que a simulação em 3D DNS no 
que refere-se ao aumento do comprimento de recolamento 
ao diminuir o raio do bordo de ataque. Em termos de efei-

Tabela 2. Resultados para a simulação em Spalart-Allmaras.

Parâmetro h 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade
Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

x0 16,125 16,125 16,25 16,25 16,50 16,50 17 17

xr 23,993 24,203 22,466 22,855 20,714 21,493 19,783 21,013

ɭr 7,9 8,1 6,2 6,6 4,2 5,0 2,8 4,0

hr 0,81 0,84 0,61 0,66 0,38 0,46 0,18 0,29

∆xc / ɭr 0,35 0,36 0,35 0,38 0,37 0,43 0,47 0,52

ϴ 40° 40° 31° 31° 21° 22° 12° 13°

kmáx 2,89.10-5 3,84.10-5 2,37.10-5 2,38.10-5 2,27.10-5 2,27.10-5 2,31.10-5 2,27.10-5

Umin -0,40 -0,40 -0,38 -0,39 -0,36 -0,36 -0,25 -0,30
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to de curvatura a modelagem 2D DNS é inadequada para 
predizer os escoamentos [2]. Apesar desta deficiência essa 
modelagem foi capaz de capturar a bolha de separação se-
cundária em todos os bordos de ataque.

Na Figura 5 nota-se a presença da bolha de separação se-
cundária apenas para a modelagem 2D DNS. Gradativamente a 
bolha de separação começa a reduzir de comprimento e altura 
para o modelo RANS, do mesmo modo que ocorre com a mo-
delagem 3D DNS. Todos os 3 modelos possuem agora com-
primentos e altura da bolha muito similares. Pode-se comparar 
um modelo de elevado custo computacional com um modelo 
simplificado e obter resultados muito próximos.

Na mesma Figura 5 as linhas de corrente dos modelos 3D 
DNS e 2D DNS são muito similares, o que não é observado na 
simulação em Spalart-Allmaras.

As geometrias com h menores possuem níveis mais eleva-
dos de energia cinética turbulenta, o que distancia os resultados 
em 3D DNS dos resultados em RANS.

As simulações em RANS foram capazes de capturar o 
efeito de redução da altura e comprimento de recolamento 
da bolha de separação.

13. Perfil de velocidade
Os perfis de velocidade deste trabalho foram comparados 

com as simulações em LES [4] e com o experimento citado de 
John Coupland [4], para os parâmetros h = 0,125 e h = 1. A si-
mulação em LES [4] foi realizada com um número de Reynolds 

Re = 1750 e o experimento de John Coupland [5] foi realizado 
com um Reynolds Re = 13000. O escoamento do experimento de 
John Coupland foi mais turbulento do que transicional. Os perfis 
de velocidade para o problema proposto são escassos, por con-
sequência foram comparados com escoamentos de números de 
Reynolds distintos.

Para o parâmetro h = 1, os perfis de velocidade das simula-
ções em RANS com o modelo Spalart-Allmaras se aproximaram 
em muito dos perfis comparados em LES [5] e do experimento 
citado de John Coupland [4]. As estações locais 0, 3 e 4 ficaram 
exatamente sobrepostas. Adicionalmente, as estações locais 0, 3, 
4, 5 e 6 ficaram exatamente sobrepostas para o modelo Spalart-
-Allmaras de intensidade turbulenta I = 0% U∞, se distanciando 
na estação 5 e 6 para intensidade turbulenta I = 0,1% U∞. As ou-
tras estações se aproximaram, sendo consideradas satisfatórias do 
ponto de vista da simplicidade do modelo empregado.

Para o parâmetro h = 0,125, a comparação foi aproximada, 
uma vez que nos trabalhos de referência o bordo de ataque é reto. 
Apesar desse detalhe os perfis de velocidade do modelos Spalart-
-Allmaras se encontraram dentro dos resultados em LES [4] e do 
experimento citado de John Coupland [4].

14. Ângulo de separação
O ângulo de separação é medido pela inclinação que o vetor 

velocidade faz com o eixo x no ponto localizado em x = x0 e 
que pertence à linha de corrente que se origina na entrada do 
escoamento e não penetra na bolha de separação. É a linha que 

Fig 4. Linhas de corrente médias para h = 0,125 e 0,25 
(I = 0,1% U∞).

Fig 5. Linhas de corrente médias para h = 0,50 e 1 (I = 0,1% U∞). 
De cima para baixo: 3D DNS, 2D DNS e Spalart-Allmaras.
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delimita a bolha de separação.
Os resultados obtidos para os ângulos de separação, em to-

das as simulações em RANS, foram muito satisfatórios. O ân-
gulo de separação é uma característica do escoamento muito 
influenciada pela geometria do corpo [2]. A medida que se re-
duz o raio do bordo de ataque o ângulo de separação aumenta 
significativamente. Consequentemente esta redução conduz ao 
acréscimo da altura da bolha de separação, como pode ser visu-
alizado na Tabela 3 e nas Figuras 4 e 5.

Em escoamentos em regime permanente é esperado que 
o ângulo de separação aumente a medida que o comprimento 
de recolamento também aumente [2].

15. Comprimento de recolamento
O comprimento de recolamento se inicia no pon-

to localizado no final da curvatura do bordo de ataque 
(x0 = xs + R, onde xs é o ponto de estagnação e início do 
corpo de simetria bidimensional e R é o raio do bordo de 
ataque) e se estende até o ponto de recolamento. 

Em escoamentos em regime permanente, o compri-
mento de recolamento aumenta à medida que o raio do 
bordo de ataque é diminuído. Porém não é observado nas 
simulações em 3D DNS [2] para a intensidade turbulenta 
I = 0% U∞ e nas simulações em 2D DNS [2] para as inten-

Figura 6. Perfil de velocidade em x / lr = 0,22, 0,44, 0,66, 1,09, 1,27, 1,64 e 2,55. De 
cima para baixo: h = 0,125 e h = 1.

Tabela 3: Ângulo de separação ϴ.

Parâmetro η Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras 2000 40° 40° 31° 31° 21° 22° 12° 13°

3D DNS 2000 40° 40° 32° 32° 23° 23° 15° 16°

2D DNS 2000 39° 39° 31° 31° 22° 22° 15° 15°

PIV 4000 40° - - 14°
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sidades turbulentas I = 0 e 0,1% U∞. Já nas simulações em 
3D DNS [2] para a intensidade turbulenta I = 0,1% U∞, em 
LES [4] e no experimento citado de John Coupland [4] esse 
mesmo fenômeno pode ser visto.

Na Tabela 4 a seguir, pode-se verificar que o modelo 
Spalart-Allmaras obteve comprimentos de recolamento 
maiores do que no modelo 2D e 3D DNS para h = 0,125 
e h = 0,25.

16. Altura da bolha de separação
A altura da bolha de separação é medida da face do cor-

po simétrico até o ponto mais alto localizado na linha de 
corrente que se origina na entrada do escoamento e não pe-
netra na mesma região.

Como se observa na Tabela 5 a seguir, com o compri-
mento de recolamento a altura da bolha de separação tam-
bém aumentou a medida que o ângulo de separação foi ma-

jorado.
A altura da bolha de separação para o modelo Spalart-

-Allmaras foi maior que os resultados em 2D DNS para os 
parâmetros h = 0,125 e 0,25.

17. Coeficiente de atrito superficial
A Figura 7 apresenta o coeficiente de tensão de cisalha-

mento ou coeficiente de atrito superficial Cf para o modelo 
RANS do presente estudo. Seu valor é expresso por . A 
variável  é a tensão cisalhante na parede.

Nestas figuras observa-se que o local onde Cf é nulo é 
o ponto de recolamento, pois é o ponto onde a tensão cisa-
lhante na parede é nula. O modelo Spalart-Allmaras pro-
duziu os maiores valores de coeficiente de atrito, devido às 
maiores velocidades reversas. Para o parâmetro h = 0,125 a 
velocidade foi apenas 5% maior que 3D DNS [2].

Tabela 4. Comprimento de recolamento ɭr.

Parâmetro h Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras
2000

7,9 8,1 6,2 6,6 4,2 5,0 2,8 4,0

LES
1725

- 13,0 - - - - - 5,2

Dado Experimental
13000

- 15,0 - - - - - 5,5

3D DNS
2000

6,8 7,3 5,8 7,4 4,8 6,7 4,7 7,6

2D DNS
2000

3,4 3,3 3,4 3,3 3,8 3,8 4,8 5,9

Tabela 5. Altura da bolha de separação hr.

Parâmetro h Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras
2000

0,81 0,84 0,61 0,66 0,38 0,46 0,18 0,29

3D DNS
2000

0,90 0,94 0,77 0,91 0,57 0,72 0,43 0,61

2D DNS
2000

0,60 0,60 0,55 0,55 0,52 0,51 0,46 0,55
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Figura 7. Coeficiente de atrito superficial para h = 0,125, 0,25, 
0,50 e 1 Figura 8. Coeficientes de pressão para h = 0,125, 0,25, 0,50 e 1



RMCT VOL.33 Nº1 2016 49REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

18. Distribuição de pressão
A distribuição de pressão é analisada através do coefi-

ciente de pressão .
A variável p é a pressão estática, ρ é a massa especifica, 

p∞ e U∞ são a pressão e a velocidade de escoamento livre.
O modelos Spalart-Allmaras não calcula com uma preci-

são adequada a taxa de mistura na camada cisalhante livre, 
provocando assim um aumento de pressão estática na região 
da bolha de separação, devido a menores velocidades médias 
obtidas nesta região por estes modelos [6].

19. Energia cinética turbulenta
A energia cinética turbulenta é um parâmetro para se 

determinar a região de transição do regime laminar para o 
regime turbulento [2].

Os contornos de energia cinética turbulenta estão apre-
sentados nas Figuras 9 e 10 e seus valores máximos na Ta-

bela 6. A linha tracejada representa o contorno da bolha de 
separação.

Os níveis de contornos foram de 0,01 U∞2 com o passo 
de 0,02 U∞2, para o modelo 3D DNS. Para o modelo Spa-
lart-Allmaras o primeiro contorno plotado foi com valor de 
1,0x10-6 com o mesmo passo dos demais modelos. 

Os contornos de energia cinética turbulenta obtidos para 
o modelo Spalart-Allmaras não foram satisfatórios. É um 
modelo de 1 equação, portanto computacionalmente mais 
simples. Neste modelo, a tensão de Reynolds não inclui um 
termo para representar a flutuação da pressão.

Como descrita na introdução e visualizado no modelo 3D 
DNS, a região logo após o ponto de separação é inicialmente 
laminar e somente após o ponto de transição torna-se turbu-
lenta. Em decorrência disso não deveria existir contorno de 
energia cinética nesta região. A medida que o raio do bordo 
de ataque é aumentado essa inconsistência é reduzida, de-
vido aos menores níveis de turbulência devido a geometria.

Fig 9. Energia cinética turbulenta para h = 0,125 e 0,25 (I = 0,1% U)
De cima para baixo: 3D DNS e Spalart-Allmaras.
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20. Conclusão
Apesar da metodologia RANS não ser capaz de predizer 

com exatidão o processo de transição laminar-turbulento, 
o modelo Spalart-Allmaras obteve resultados satisfatórios 
visto a simplicidade do modelo. O modelo empregado foi 
capaz de capturar as principais características da bolha de 
separação.

A modificação do domínio computacional para 
Lx × Ly × Lz = 50 H × 17 H × H e xs = 16 H resultou na 
eliminação dos efeitos de fluxo reverso e a eliminação de 
qualquer efeito de borda obtidos nas primeiras simulações 
de [7]. A redução do tamanho de elemento em 37,5%, resul-
tando em um tamanho de 0,0075 H, fez com que os possí-
veis efeitos de falsa difusão, relatados por Patankar, fossem 
reduzidos. Nos trabalhos anteriores de Miranda e Rezende 
[7] a malha empregada foi com um elemento de tamanho 
de 0,02 H. Como a malha atual foi processada com um ele-
mento de tamanho 0,0075 H, foi possível obter um y+ ≈ 0,5 
viabilizando o emprego do modelo RANS.

O modelo Spalart-Allmaras obteve níveis de energia ci-
nética turbulenta na região de transição na região de tran-
sição laminar-turbulento pouco expressivos. Isso ocorre 
porque nesse modelo de 1 equação, a tensão Reynolds não 
possui um termo para representar a flutuação de pressão

Referências Bibliográficas
[1]. REZENDE, A. L. T.; SAMPAIO, L. E. B.; NIECKELE, A. O. Nu-

merical studies of a highly anisotropic recirculation bubble in a 
thin flat plate at  small  angle of attack. The Sixth  International 
Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Seoul 
National University, Seoul, Korea, 2009.

[2]. LAMBALLAIS, E.; SILVESTRINI; J., LAIZET, S.; Direct nu-
merical simulation of flow separation behind a rounded leading 
edge: study of curvature Effects.  International Journal of Heat 
and Fluid Flow, v. 31, n. 3, 2010, p. 295-306.

[3]. COLLIE, S.; GERRITSEN, M.; JACKSON, P; Performance of 
two-Equation turbulence models for flat plate flows with leading 
edge bubbles. Journal of Fluids Engineering - Transactions of 
the ASME, v. 130, n. 2, 021201, 2008.

[4]. YANG, Z.; Numerical study of transition process in a separated 
boundary layer on a flat plate with two different leading edges. 
WSEAS  TRANSACTIONS  on  APPLIED  and  THEORETICAL 
MECHANICS, v. 7, n. 1, p. 49-58, 2012.

[5]. YANG, Z.;VOKE, P. R.; Large-eddy simulation of boundary-layer 
separation and transition at a change of surface curvature. 
Journal of Fluid Mechanic, Cambridge University Press, United 
Kingdom, v. 439, 2001, p. 305-333.

[6]. ARAÚJO, F. N.; Modelagem da turbulência aplicada ao escoa-
mento sobre uma placa plana inclinada. 2012. 125 p. Disserta-
ção (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Instituto Militar de 
Engenharia, 2012.

[7]. MIRANDA, W. R.; REZENDE, A. L. T.; RANS models applied 
in a flow over a  rounded edge. 22nd International Congress of 
Mechanical Engineering (COBEM 2013), 2013.

Tabela 7. Energia cinética turbulenta k.

Parâmetro h Re 0,125 0,25 0,50 1

Intensidade Turbulenta 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞ 0,1% U∞ 0% U∞

Spalart-Allmaras 2000 2,89e-5 3,84e-5 2,37e-5 2,38e-5 2,27e-5 2,27e-5 2,31e-5 2,27e-5

3D DNS 2000 0,16 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,11 0,11

2D DNS 2000 0,30 0,30 0,27 0,27 0,21 0,21 0,15 0,16

Fig 10. Contornos de energia cinética turbulenta para h = 0,50 e 1 (I = 0,1% U∞)
De cima para baixo: 3D DNS e Spalart-Allmaras.


