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Resumo – Neste trabalho foram comparadas as condições entre os escoamentos obtidos através da modelagem 

numérica de uma tubulação e de um Eletrodo Cilíndrico Rotatório. Foram realizados testes para cinco 

velocidades e constatou-se que para as mesmas velocidades do escoamento na tubulação e na superfície 

periférica do eletrodo, as tensões de cisalhamento, simuladas no eletrodo e na tubulação, apresentam uma relação 

linear. Porém, outros parâmetros podem ter influência nesta relação e novos estudos devem ser feitos para que se 

possa relacionar os resultados obtidos em testes com eletrodos e aqueles referentes às tubulações. 
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Abstract - This paper compares the flow behaviour obtained by numerical analysis for a pipe and a Rotating 

Cylinder Electrode. Tests for 5 different velocities were carried out and it was shown that for the same velocities 

in the pipe and at the surface of the electrode, the shear stress, simulated in the pipe and in the electrode, presents 

a linear relationship. However, other parameters can have influence on this relationship and other studies must 

be carried out so that the results obtained in tests using electrodes and that referring to the flow into the pipe can 

be correlated. 
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INTRODUÇÃO 

As condições de fluxo geradas por um escoamento em uma tubulação influenciam 

diretamente no desgaste da parede da tubulação, podendo levar a uma redução da espessura e, 

eventualmente, uma ruptura da parede [1]. Com isso, o entendimento das condições do 

escoamento e o monitoramento da espessura do tubo se tornam necessários para se 

compreender o processo de desgaste em tubulações para transporte de gás. 

A realização de experimentos em escala real é uma tarefa difícil, por esta razão 

normalmente são utilizados os Eletrodos Cilíndricos Rotatórios (ECR) para se verificar a 

influência do escoamento no processo de corrosão. 

De acordo com a literatura [3], a velocidade de rotação do eletrodo pode ser relacionada 

com a velocidade linear encontrada na tubulação pela seguinte fórmula: 

 

Urotatório = 0,118Sc
-0,0857 

d 
3/7 5/28  

v 
-1/4  

Ulinear
5/4       

(1) 

 

 Porém, os resultados obtidos em testes com ECR nem sempre representam fielmente as 

condições encontradas nas tubulações, pois além das propriedades médias, apresentadas na 

equação (1), os experimentos devem também reproduzir as características turbulentas do 

escoamento [4]. Este trabalho consiste na modelagem numérica de uma de tubulação e a 



  
 

 

comparação com os resultados obtidos em simulações utilizando o ECR, para avaliar a 

relação existente das medidas turbulentas do eletrodo e da tubulação. 

 

METODOLOGIA 

 Toda a análise numérica foi realizada por aplicativos da ANSYS Academic Research 

CFD, sendo subdivida a análise em 3 etapas: definição da geometria, geração da malha e a 

simulação numérica. Para a definição da geometria, utilizou-se o aplicativo DesignModeler, 

para a geração de malha, a ferramenta Mesh, e para a simulação e obtenção dos dados, o 

aplicativo CFX. 

 Neste estudo utilizou-se uma malha tetraédrica, subdividida em 212290 células 

computacionais. Na análise, o método utilizado para a resolução das equações foi o High 

Resolution Upwind e o modelo de turbulência utilizado foi o Shear Stress Transport. O 

critério de convergência foi a obtenção de resíduos inferiores a 0,0001 para as variáveis k, , 
momento e continuidade, como descrito no manual do CFX. As condições do contorno foram, 

nas paredes: condição de não deslizamento; na entrada: velocidade e intensidade turbulenta; e 

na saída: condição de contorno aberta e pressão atmosférica. Todas as simulações foram feitas 

considerando a condição de regime permanente. 

 Com o objetivo de validar o modelo numérico utilizado, foram feitas simulações dos 

padrões de escoamento em uma tubulação com diâmetro interno de 0,432 m, composta por 

uma curva de 90º e uma placa de orifício. A velocidade na entrada foi considerada uniforme e 

igual a 7,35 m/s. A viscosidade do fluido utilizado foi de 2,03 x 10
-4 

kg/m.s e a densidade 

933,2 kg/m³.
 
Esta geometria e as condições de escoamento foram escolhidas devido a 

disponibilidade de dados na literatura para a validação do modelo [1]. A Figura 1 mostra os 

pontos que foram utilizados para a obtenção dos dados da análise. O espaçamento entre os 

pontos são de 13,3 cm, e estão posicionados a uma distância de 5% do raio em relação a 

parede da tubulação. 

  

 

 Figura 1. Geometria utilizada para validação do modelo e pontos de monitoramento. 

 

 Utilizando os valores de velocidades apresentados na literatura [5], foram realizadas 

simulações dos padrões de escoamento em uma tubulação reta de 15m de comprimento e 

0,432m de diâmetro interno, sendo este diâmetro, o mesmo usado na análise da placa de 

orifício. O comprimento da tubulação foi definido com a finalidade de poder desenvolver o 

escoamento e assim analisar os dados na região após o desenvolvimento. 
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 De acordo com os dados obtidos, pode-se constatar que o escoamento apresenta poucas 

variações a partir de 5m. Porém, para garantir que o escoamento realmente se desenvolveu, a 

análise foi realizada em um ponto a 12 m da seção de entrada. Os valores, para cada 

velocidade, de TKE e da tensão de cisalhamento no ponto foram obtidos e comparados com 

os valores médios obtidos na análise do eletrodo. 

 

RESULTADOS 

  Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho. A Figura 2 mostra 

a relação dos padrões de escoamento encontrados na literatura [1] para a validação do modelo 

e os encontrados neste estudo. 

 

Figura 2. Padrões de escoamento (a) obtidos na literatura e (b) neste estudo. 
 

A Figura 5 mostra as velocidades na direção radial nos pontos de monitoramento 

mostrados na Figura 1 e a Figura 6 mostra a variação da Energia Cinética Turbulenta (TKE) 

nestes pontos. 

 

            Figura 3. Velocidade radial.      Figura 4. Energia Cinética Turbulenta. 

 

A Figura 5 mostra a relação entre as tensões medidas no eletrodo e na tubulação reta. 
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 Figura 5. Relação entre as tensões do eletrodo com a tubulação. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Como mostrado na Figura 2, devido à curvatura que antecede o orifício, observou-se 

uma leve tendência do escoamento ir para a direita, chocando-se com a parede da tubulação. 

Logo após, o escoamento sofre uma pequena mudança de direção, fazendo com que o fluido 

que atingiu a parede se afaste da mesma. Quando o escoamento passa pela restrição, ocorre 

uma queda de pressão e medida que o escoamento vai se restabelecendo em direção à saída da 

tubulação, a velocidade vai diminuindo e a pressão vai sendo gradualmente restabelecida. Os 

resultados são semelhantes aos apresentados na literatura [1], de forma qualitativa, o que 

mostra a necessidade de ajustar o modelo para obter a semelhança quantitativa. 

Na Figura 3, observa-se uma região de recirculação próxima ao ponto P1, com valores 

de Vr negativos, ou seja, saindo da parede. Nos pontos a jusante a P1, percebe-se o aumento 

da velocidade do fluxo em direção à parede até o ponto P3, pelo fato da tendência do 

escoamento ir para a direita, em direção a parede, descrito na Figura 3. Logo após, ocorre uma 

diminuição gradativa da velocidade, até Vr nulo, próximo ao ponto P6, sendo que a partir 

deste ponto o fluxo tende a afastar da parede, ou seja, o valor de Vr passa a ser negativo. Isto 

acontece devido à reflexão do fluxo na parede da tubulação, como mostrado na Figura 2. 

Como apontado na literatura [1], o escoamento influencia na taxa de corrosão, tornando o 

estudo da turbulência do fluxo uma variável importante a ser considerada. 

A Figura 4 mostra os valores da Energia Cinética Turbulenta (TKE). Analisando a 

Figura 4 juntamente com a Figura 2, percebe-se que os valores da TKE estão relacionados 

com as regiões de maiores velocidades (maiores níveis de turbulência), sendo que há um 

crescimento até o ponto P3, e depois disto, uma gradual diminuição dos valores. 

Como observado na Figura 5, existe uma relação linear entre as tensões obtidas no 

eletrodo e na tubulação. Porém, ao se utilizar os valores da velocidade usada na análise do 

eletrodo na simulação da tubulação, os valores da tensão do eletrodo serão maiores que os 

obtidos na tubulação, devido a influência de outros parâmetros que podem afetar o regime de 

escoamento nas duas geometrias, como por exemplo, o diâmetro do eletrodo, o diâmetro da 

tubulação, a viscosidade cinemática, e o número de Schimidt, observados na equação (1). 

Os resultados apresentados neste trabalho não são conclusivos, necessitando de alguns 

ajustes para ser validado. Uma continuação dos estudos para ajustar alguns parâmetros ao 

modelo utilizado é necessária para que se consiga uma melhor definição dos resultados. 
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