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O presente trabalho objetiva aualisar a formação 
de recirculações em escoamenlos sob influência do 
número de Reynolds. Para tanto util izou-se um 
duto de placas paralelas com restrição submetido a 
um fluxo de fluido 11ewtoniano incompressível bidi
mensiuJaal. 

As equações governantes para o escoamento são 
as de Navier-Stokes. A forma genérica de interesse 
para problemas bidimensionais é: 

onde p é a massa específica do fluido, u e v são as 
componentes do vetor velocidade e p a pressão. A 
variável t/J é 1 para a equação da conservação da 
massa , u e v para as equações da quantidade de 
movimeuto nas direções x e y, respectivamente, e T 
para a equação da energia. Estritamente falando, 
as <>quações de Navier-Stokes correspondem apenas 
às equações da quautidad<' de n1ovimeuto. No en
tanto, é comum adotar-se as equações da massa e da 
energia nesta nomenclatura. Essas equações são re
solvidas usando o método explícito de Runge-Kutta 
de três estágios para aproximações de segunda or
dem no tempo e espaço. 

Quando se resolve numericamente um problema 
que envolve equações difereuciais utili~ando o cona
putador, precisa-se ter um dowínio discreto e fini 
to de pontos. É just.amente nesses pontos que são 
resolvidas as equações governantes. Para isso são 
geradas malhas que variam conforme o fenõmeno 
em questão. No caso de escoamento no interior de 
duto com placas paralelas, o t ipo de malha mais 
adequada é a cartesiana. 

As simulações munéricas são real izadas num du
t.o retaugular 8: I usando uma n1a lha de 240 x 30 
células. A figura 1 ilustra o campo de velocidades 
do escoamento quando Re= 200. Note que ocorre a 
formação de três vórt.ices, enquanto que para o ca
so de Re= 100 encontra-se a pena~ um. Dessa forma, 
conclui-se que o aumento do nümero de \"Órlices é 
obtido aumentando-se o n1Í111ero de Reynolds. 

Surgem dificu ldades nn realização dessas sium
hH;ões parn Rey nolds anais alt.os, prowlvehaJ('llt<' as
sociadas ao çomport mnrut.o tfp~crito . Os \'{u'tic<'s 

Figura 1: Campo de velocidades sobre uma malha 
de 240 x 30 células, Re=200 

grandes tendem a se" quebrar" e a estrutura se torna 
ainda mais complexa, necessitando um refinamento 
na malha e um maior número de iterações para a 
captação dos vórtices. 
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