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A Fluidodinâmica Computacional é uma ferramenta que utiliza equações de conservação para realizar simulações 
numéricas de escoamento de fluidos. Para reduzir erros numéricos de discretização, é necessário confeccionar uma 
malha computacional apropriada em número e na configuração das células, tornando-se possível obter resultados 
efetivos. Devido à falta de trabalhos na literatura sobre boas práticas na construção de malhas computacionais, o 
objetivo dessa pesquisa foi analisar os métodos oferecidos pelo pacote ANSYS, para geração e otimização de 
malhas para simulações de escoamentos em placa de orifício. Para isso, foi utilizada uma geometria, baseada em 
trabalhos da literatura, comparando-se resultados experimentais e numéricos. As malhas foram construídas 
utilizando o software Meshing Workbench, por meio dos métodos: Cutcell, Hex dominant, Tetrahedrons, 
Multizone e Cartesian; e pelo software Meshing Mode Fluent, por meio dos métodos: Tetrahedral, Hexcore, 
Polyhedra e Poly-Hexcore. Foram geradas simulações, sendo analisados os valores de diferença de pressão entre a 
montante e jusante da tubulação e de Skewness e Razão de Aspecto que caracterizam a qualidade da malha. 
Obtidos os melhores métodos, foram realizadas simulações de diversas condições de velocidade de entrada de 
água na tubulação, possibilitando identificar que o Poly-Hexcore é o mais indicado para simulações de placa de 
orifício. Utilizando ferramentas para melhoramento da qualidade de malha, as que mais se destacaram foram: 
Improve Mesh Quality e Make Polyhedra; que apresentaram um melhoramento para a malha de maneira geral. 
Portanto, este trabalho se torna útil pois irá contribuir para futuras pesquisas, auxiliando na escolha da malha 
adequada para simulações. 

Palavras-Chave: Ansys. Fluidodinâmica Computacional. Pressão. Qualidade. 
 

Computational Fluid Dynamics is a tool that uses conservation equations to perform numerical simulations of fluid 
flow. In order to reduce numerical discretization errors, it is necessary to make an appropriate computational mesh 
in number and configuration of cells, making it possible to achieve effective results. Due to the lack of works about 
good practices for the construction of computational meshes in the literature, the objective of this research was to 
analyze the methods offered by the ANSYS package, about mesh generation and optimization for simulations of 
orifice plate flows. To make this, a geometry was used, based on literature’s studies, to compare experimental and 
numerical results. The meshes were constructed with the Meshing Workbench software, that uses: Cutcell, Hex 
dominant, Tetrahedrons, Multizone and Cartesian; and the Meshing Mode Fluent software, that uses the methods: 
Tetrahedral, Hexcore, Polyhedra e Poly-Hexcore. Simulations were created, analyzing the difference of the 
pressure’s values between upstream and downstream of the pipe and the Skewness and the Aspect Ratio that 
characterizes the quality of the mesh. After the best method were obtained, simulations of water’s differents inlet 
speed conditions were performed in the pipe, enabling you to identify that Poly-Hexcore is the most indicated for 
orifice plate simulations. Using tools to improve mesh quality, the better ones were: Improve Mesh Quality and 
Make Polyhedra; which presented an improvement to the mesh in general. Therefore, this work is useful because it 
will contribute to future research, assisting in the choice of the appropriate mesh for simulations. 

Keywords: : Ansys. Computational Fluid Dynamics. Pressure. Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A fluidodinâmica computacional (CFD) é 
uma ferramenta que utiliza de equações de 
conservação da quantidade de movimento, de 
massa, de pressão e de temperatura, para realizar 
simulações numéricas de escoamento de fluidos. 
Tais equações formam um conjunto de equações 
diferenciais parciais não lineares, que não 
possuem solução analítica (FRARI; PEDROSO, 
2009). 

Essa ferramenta é utilizada há algumas 
décadas, porém somente após o avanço na área da 
computação tornou-se viável a realização de 
simulações mais complexas, sendo atualmente 
utilizada em simulações de diversos processos 
físicos e químicos (AUGUSTO, 2014). Desse modo, 
tal ferramenta tem sido bastante utilizada pela 
comunidade científica, já que pode substituir 
experimentos que poderiam ser demorados e 
gerar um alto custo, além de obter alguns 
resultados que poderiam ser extremamente 
difíceis de serem obtidos experimentalmente 
(FILHO, 2017). 

O uso de malhas pode ser considerado um 
grande avanço para a simulações de diversos 
fenômenos, já que esta aproxima o modelo criado 
computacionalmente com o sistema que se quer 
simular (FOGAÇA, 2015). Desse modo, para que 
seja feita uma boa simulação numérica é 
necessário que se obtenha uma malha 
computacional adequada, já que essa é a maneira 
mais efetiva de controlar os erros de discretização 
provinda do Métodos dos Volumes Finitos. Para 
se obter uma malha de boa qualidade é essencial 
que se faça a utilização correta do tipo de 
elementos geométricos, sendo esses geralmente 
hexaédricos, tetraédricos, prismáticos, poliédricos, 
etc., como é mostrado nesse trabalho.  

Existem também as malhas híbridas, que 
são formadas pela mistura de dois ou mais tipos 
de elementos. Tal malha se mostra muito útil em 
geometrias mais complexas, que limitam as 
malhas geradas por somente um tipo de elemento 
e pode causar um maior erro de discretização 
(VERGEL, 2013). 

No caso dos volumes finitos, é possível 
classificar as malhas em dois tipos: malha 
estruturada e não estruturada. De modo que a 

malha estruturada é obtida quando cada volume 
interno tem sempre o mesmo número de vizinhos, 
enquanto na malha não estruturada o número de 
vizinhos varia de acordo com o volume, ficando 
difícil estabelecer uma regra de ordenação 
(AMARAL; LUCENA, 2010).  

As malhas estruturadas, com volumes 
ordenados, são geradas unicamente por elementos 
hexaédricos. Enquanto as malhas não estruturadas 
podem ser geradas por elementos hexaédricos, 
tetraédricos ou poliédricos. Na maioria dos casos, 
as malhas estruturadas geram resultados 
melhores em relação as malhas não estruturadas. 
Entretanto, em muitos problemas, as malhas não 
estruturadas podem conseguir uma discretização 
adequada, podendo ser utilizadas. (VERGEL, 
2013).  

De forma geral, quanto maior a quantidade 
de elementos de malha, mais precisos são os 
resultados e maior é o tempo necessário para 
realização da simulação (CÓSTOLA; ALUCCI, 
2011). Desse modo, para que seja realizada uma 
simulação em CFD é necessário que seja atingida a 
independência da malha, que consiste na análise 
de resultados de diversas quantidades de 
elementos, verificando, assim, a partir de qual 
quantidade de células os resultados variam pouco, 
ou seja a malha é refinada o suficiente para que 
não haja influência da mesma nos resultados 
gerados (SILVA, 2016).  

Além disso, os parâmetros de qualidade da 
malha devem ser avaliados, já que estes 
influenciam diretamente na convergência e nos 
resultados que serão obtidos pela simulação 
numérica. Alguns dos critérios que podem ser 
analisados é o Skewness e a Aspect Ratio. O critério 
Skewness avalia o quão perto do ideal uma célula 
se encontra, sendo que quanto mais perto de zero 
mais perfeita é essa célula. Já o critério Aspect Ratio 
é baseado em uma relação das arestas de um 
mesmo elemento, sendo que o valor ideal desse 
critério é igual a um (ZANUTTO, 2015).  

A técnica de CFD é bastante utilizada para 
medição de pressão em tubulações. Um método 
comumente utilizado para realizar essa medição é 
a utilização da placa de orifício. O funcionamento 
de uma placa de orifício consiste na introdução de 
uma restrição localizada em uma tubulação no 
ponto onde deve ser obtida a medição. Esta 
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restrição muda a velocidade do fluxo e provoca 
uma diferença de pressão proporcional à vazão do 
fluido (MEDEIROS et al., 2011).  

Embora seja bastante utilizada a técnica de 
CFD para estudos de tubulações com placas de 
orifício, até o atual momento, nada fora publicado 
sobre quais são os melhores métodos que podem 
ser utilizados para confecção de malhas 3D nessas 
simulações. Por isso, este trabalho tem caráter 
inovador e poderá otimizar o trabalho de vários 
futuros pesquisadores, já que a confecção da 
malha é um processo demorado e que precisa ser 
feito com bastante cuidado, para evitar erros de 
discretização. Caso seja gerada uma malha de má 
qualidade os resultados numéricos poderão 
divergir bastante dos resultados obtidos 
experimentalmente.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo 
avaliar os métodos de geração de malha 
disponíveis no pacote Ansys, a fim de construir 
uma malha de boa qualidade e obter resultados 
numéricos próximo ao experimental. Para atingir 
esse objetivo, será realizado um estudo de 
diferentes tipos de malha disponíveis nos 
softwares Meshing Workbench e Meshing-Mode 
Fluent. Para avaliar as malhas, serão realizados 
testes de independência de malha, por meio de 
comparação dos resultados simulados com 
trabalhos experimentais da literatura. Serão 
estudados, também, os métodos disponíveis para 
otimização de malha na interface do Fluent, a fim 
de melhor mais ainda as malhas construídas. 
Desse modo, este trabalho se torna útil pois irá 
contribuir para futuras pesquisas, otimizando o 
trabalho de futuros pesquisadores, pois auxiliará 
na escolha da malha adequada para simulações. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para realização do objetivo deste trabalho, 
foi confeccionada uma geometria de uma 
tubulação com placa de orifício, através do 
Software SpaceClaim. Tal geometria foi utilizada 
então para a confecção das malhas com os 
diferentes métodos disponíveis nos softwares 
Meshing Workbench e Meshing Mode, do Fluent, a 
fim de avaliar qual método geraria melhores 
resultados. Logo, foram coletados valores de 

Aspect Ratio e de Skewness das malhas, que foram 
utilizados para analisar a qualidade da malha. 

Foram realizadas, então, simulações, 
utilizando as malhas geradas anteriormente. Para 
a simulação foi utilizado um valor fixo de 
velocidade de entrada de água na tubulação. 
Desse modo, foram coletados valores da diferença 
de pressão entre a montante e a jusante da 
tubulação, através de planos paralelos, para todas 
as simulações, que no final foram comparados 
com o método Tetrahedrons, a fim de determinar 
quais são os melhores métodos disponíveis nos 
softwares 

Após a seleção dos dois melhores métodos, 
sendo um de cada software, foram realizados 
testes de independência de malha, para os dois 
melhores métodos e para o método Tetrahedrons, 
do Meshing Workbench, já que este é amplamente 
utilizado. A fim de determinar a partir de qual 
quantidade os resultados gerados se tornam 
independentes da malha.  

Em seguida, foram realizadas diversas 
simulações, variando o valor da velocidade de 
entrada da água na tubulação, gerando, então 
diferentes valores de ∆P. Tornando-se possível 
compará-los e finalmente concluir qual o melhor 
método.  

Além disso, foram utilizadas ferramentas 
para otimização de malha, a fim de melhorar sua 
qualidade e consequentemente melhorar, também, 
os resultados obtidos. As ferramentas utilizadas 
nesse trabalho foram a Improve Mesh Quality e a 
Make Polyhedra. 
 
2.1 Geometria 

Para confecção da geometria com placa de 
orifício, foram utilizados como base os parâmetros 
obtidos no artigo de Oliveira et al. (2011). Tal 
geometria foi confeccionada pelo software 
SpaceClaim do pacote ANSYS, contendo as 
dimensões apresentadas na figura 1. 
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Figura 1. Geometria da tubulação com placa de orifício. 

 

 
 

Fonte: Os autores 
 

A placa de orifício foi colocada 
perpendicularmente ao fluxo de escoamento, já 
que o objetivo desta é restringir o fluxo, 
aumentando a velocidade desse e, 
consequentemente, aumentando sua pressão. Com 
tal variação de pressão, se torna possível a 
medição da vazão, através de equações 
matemáticas. Portanto, foram inseridos dois 
planos na tubulação, um antes e um depois da 
placa de orifício, possibilitando medir a diferença 
de pressão (∆P) entre eles, como mostra a figura 2. 
 
Figura 2. Planos para medição de pressão. 

 

 
 

Fonte: Os autores 

 

 
 
2.2 Malhas computacionais 

Para realização das simulações, é 
necessário que seja confeccionada uma malha 
computacional. Essa etapa tem grande 
importância, já que a qualidade da malha gerada 
influencia diretamente nos resultados que serão 
obtidos posteriormente. 

Desse modo, para a confecção das malhas, 
foram utilizados diferentes softwares disponíveis 
no pacote Ansys, sendo eles o Meshing Workbench e 
o Meshing Mode Fluent, nos quais foram aplicados 
diferentes parâmetros, como mostra a quadro 1, 
sendo geradas, aproximadamente, 25.000 células. 

Utilizando o software Meshing Workbench 
foram empregados diferentes parâmetros, que 
foram inseridos no menu mesh. Dentre eles as 
ferramentas method e sizing, sendo utilizadas para 
configurar o método e o tamanho dos elementos 
que serão utilizados, respectivamente. Além disso, 
foi utilizada a ferramenta Refinement nas faces da 
placa de orifício, onde foi inserido um 
refinamento de três vezes, para que fossem 
gerados resultados mais precisos.  

Foi utilizado também a ferramenta Inflation 
em todas as faces da geometria, que consiste na 
aplicação de uma camada limite que nada mais é 
que uma camada estreita em que as forças de 
atrito se fazem importante, retardando a 
velocidade do fluido para um completo repouso 
na parede (FREIRE, 1990). 
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Para todas as malhas geradas nesse 
ambiente, foram comparados os valores mínimos, 
médios e máximos de Aspect Ratio e de Skewness. 
Sendo que para o primeiro parâmetro quando 

mais próximo de 1 mais ideal é a célula e para o 
segundo quanto mais próximo de 0 mais perfeita é 
a célula. 

 
Quadro 1. Parâmetros utilizados para malhas confeccionadas no Meshing Wokbench. 

Nº Método Ferramentas utilizadas 

1 Cutcell Sizing 

2 Cutcell Sizing e Refinement (3) 

3 Hex 
dominant 

Method (Hex dominant), Surface Mesh Method (Use Global Settings), Free Face Mesh Type 
(Quad/Tri) e Sizing 

4 Tetrahedrons Method (Tetrahedrons), Algorithm (Patch Conforming), Element Order (Use Global Setting) e Sizing 

5 Tetrahedrons Method (Tetrahedrons), Algorithm (Patch Conforming), Element Order (Use Global Setting), Sizing, 
Refinement (3) e Inflation (Smooth Transition) 

6 Multizone Sizing, Method (Multizone), Surface Mesh Method (Program controlled), Mapped Mesh Type (Hexa), 
Element Order (Use Global Settings) 

7 Multizone Sizing, Method (Multizone), Surface Mesh Method (Uniform), Mapped Mesh Type (Hexa), Element 
Order (Use Global Settings) 

8 Multizone Sizing, Method (Multizone), Surface Mesh Method (Program controlled), Mapped Mesh Type (Prism), 
Element Order (Use Global Settings) 

9 Multizone Sizing, Method (Multizone), Surface Mesh Method (Program controlled), Mapped Mesh Type (Hexa), 
Element Order (Quadratic) 

10 Cartesian Method (Cartesian), Element Order (Use Global Setting), Type (Element Size) e Sizing 

Fonte: Os Autores 

 
Após a criação de todas as malhas no 

ambiente Meshing Workbench, foram 
confeccionadas as malhas a partir do software 
Fluent, utilizando o Meshing Mode. No ambiente 
do Fluent, primeiramente, foi selecionado a opção 
Watertight Geometry, onde foi importada a 
geometria anteriormente criada no software 
SpaceClaim e, posteriormente, criadas as malhas 
com todos os métodos disponíveis, como mostra a 
Quadro 2. 
 
Quadro 2. Métodos utilizados para malhas 
confeccionadas no Meshing Fluent 

Nº Método Ferramentas 

11 Tetraedral Minimun Size (18.63) e Maximun 
Size (25.00) 

12 Hexcore Minimun Size (18.56) e Maximun 
Size (26.56) 

13 Polyhedra Minimun Size (8.50) e Maximun 
Size (13.70) 

14 Poly-hexcore Minimun Size (10.60) e Maximun 
Size (14.60) 

Fonte: Os Autores 

 
Desse modo, foi inserido um refinamento 

local na placa de orifício. Além disso, para a 

descrição das regiões, a entrada foi tratada como 
entrada de velocidade (velocity inlet), a saída como 
saída de pressão (pressure outlet) e os demais 
componentes como paredes (wall). Ademais, foi 
aplicada uma camada limite nas paredes, sendo o 
número de camadas (Numer of Layers) igual a 3. E, 
finalmente, foi escolhido o método que seria 
utilizado.  

Tais malhas deveriam conter, também, 
aproximadamente 25.000 células. Para isso, foram 
modificados os parâmetros de tamanho mínimo e 
máximo do elemento. Sendo coletados, no final da 
confecção, os valores de Skewness e Aspect Ratio de 
cada célula, sendo determinado, posteriormente, o 
valor máximo, o valor mínimo e a média 
ponderada, a fim de avaliar a qualidade da malha 
gerada. 
 
2.3 Simulação numérica 

As malhas geradas pelos diferentes 
softwares foram exportadas para o software 
Fluent, para que fossem realizadas as simulações. 
Ao analisar o escoamento dado por essa 
simulação, concluímos que ele pode ser 
considerado turbulento, já que este pode ser 
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definido como o escoamento no qual o fluido 
apresenta movimento caótico, isto é, a velocidade 
apresenta componentes transversais ao 
movimento geral do conjunto ao fluído. Além 
disso, o escoamento turbulento também pode 
apresentar elevado número de Reynolds (Re) 
(LIMA, 2017).  

Portanto, para a simulações no Fluent são 
encontrados diversos modelos para simulação 
turbulenta, no qual foi utilizado o Reynolds Stress 
Model (RSM). Além disso, foi utilizada a pressão 
atmosférica de Uberlândia (95245 Pa) e a água 
como fluido. Nas condições de contorno (Boundary 
Conditions) para a entrada, definida como velocity 
inlet, foi fornecido um valor constante de 3.140 
m/s para a velocidade axial, a saída foi definida 
como pressure outlet e as demais regiões foram 
definidas como paredes (wall) com condição de 
não-deslizamento (no-slip). Além disso, a saída foi 
estabelecida como referência de pressão.  

Quanto aos métodos utilizados, para o 
acoplamento pressão velocidade (Pressure-Velocity 
Coupling) foi utilizado o esquema SIMPLE, para a 
discretização espacial da pressão foi utilizado o 
esquema Standard e para a discretização espacial 
do momento, da energia cinética turbulenta, da 
taxa de dissipação turbulenta e do Reynolds Stress 
foi utilizado First Order Upwind. Quanto aos 
fatores de relaxação, foram mantidos os valores 
default oferecidos pelo Fluent, sendo alterado 
apenas o fator do momento, que foi reduzido para 
0,1, para que ocorra uma convergência mais 
rápida. Além disso, foi utilizado 10-3 como 
critério de convergência (PETRI; VIEIRA, 2012). 
 
2.3.1 Influência dos métodos de geração de malha 

Após obter todos os resultados de ∆P, 
através dos planos a montante a jusante da 
tubulação, para todos os métodos, com 25.000 
células, foram selecionados, 3 métodos. Sendo eles 
o método Tetrahedrons (método 4 da Tabela 1), que 
foi utilizado para avaliar a qualidade dos demais 
métodos, e os melhores métodos obtidos, sendo 
um de cada software apresentado.  

Desse modo, para determinar qual dos três 
métodos é o que mais se adequa para simulações 
em CFD é necessário que primeiramente seja feito 
um teste de independência de malha, para avaliar 
a partir de qual quantidade de elementos os 

resultados se tornam independentes da malha. E, 
logo após o teste de independência de malha, é 
possível utilizar a malha obtida no teste para 
realizar simulações e verificar qual a qualidade 
delas.  
 
2.3.2 Teste de independência de malha 
Para analisar o efeito do número de células nos 
erros de discretização, foi feito o teste de 
independência de malha, onde foram utilizados 
três métodos. Sendo eles os métodos Tetrahedrons 
do Meshing Workbench, já que este é amplamente 
utilizado quando se trata de malhas 
computacionais e os melhores métodos que foram 
definidos anteriormente, sendo um método do 
Meshing Workbench e outro do Meshing Mode do 
Fluent, para que possa ser realizado um 
comparativo entre os softwares também.  

Tal teste consiste na confecção de malhas 
com diferentes quantidades de elementos, sendo 
modificado os tamanhos dos elementos de malha. 
A quantidade de elementos deveria estar entre os 
valores de 100 e 1.000.000, logo, foram pré-
definidos os valores de 100, 1.000, 10.000, 100.000 e 
1.000.000. Após realizar as simulações com as 
mesmas condições apresentadas anteriormente, 
para essas malhas, foram definidos novos valores 
para as quantidades de elementos, e realizadas as 
simulações até que o teste ficasse com uma 
quantidade de no mínimo vinte pontos.  
  Foi criado, então, um gráfico (número de 
células x ∆P), para análise dos resultados obtidos. 
Ao final do teste de independência de malha, 
avaliando o gráfico, foi possível afirmar a partir 
de qual valor a malha se tornou refinada o 
bastante a ponto de não influenciar nos resultados 
gerados.  
 
2.3.3 Determinação do melhor método 

Após a realização do teste de 
independência de malha, foi possível determinar 
qual quantidade de elementos deve ser utilizado 
para cada método. Em seguida, foram feitas 
diversas simulações, com diferentes valores de 
entrada para a água na tubulação, sendo eles: 
0,677 m/s, 1,355 m/s, 2,294 m/s, 2,794 m/s, 2,985 
m/s, 3,140 m/s, 3,295 m/s, 3,545 m/s, 3,676 m/s, 
3,831 m/s, 4,105 m/s, 4,415 m/s e 4,475m/s.  
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Sendo coletados, posteriormente, os 
valores de ∆P, que foram comparados entre si, 
analisando a qualidade da malha e dos resultados 
gerados, tornando-se possível a determinação do 
melhor método.  
 
2.3.4 Ferramentas de otimização de malha 

Quando se utiliza da Fluidodinâmica 
Computacional, é necessário que seja 
confeccionada uma malha de boa qualidade para 
que possam ser gerados resultados mais próximos 
dos reais. Logo, para que essa malha se torne mais 
otimizada, foram utilizados dois diferentes 
métodos disponíveis no menu Mesh do Fluent, 
sendo eles o Improve Mesh Quality e o Make 
Polyhedra. 

Para analisar tais ferramentas, foram 
utilizadas três malhas com baixa qualidade, sendo 
elas geradas através dos métodos Tetrahedrons, e 
das malhas ótimas geradas pelos diferentes 
softwares, com aproximadamente o mesmo 
número de células, para que os resultados 
pudessem ser comparados com os resultados de 
malhas boas geradas também por esses métodos.  

Aplicando a ferramenta Improve Mesh 
Quality nas três malhas, foram usados diferentes 
valores para os parâmetros Percentage of Cells to be 
Improved e Number of Interations, visando analisar 
qual traz um melhoramento ideal para a malha. Já 
utilizando a ferramenta Make Polyhedra na malha 
gerada pelo método de Tetrahedrons, a malha 
Tetraédrica foi transformada em Poliédrica, 
utilizando os vértices das células que já existiam e 
transformando os elementos em poliedros. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Análise Da Qualidade Das Malhas Geradas 

Após a geração das malhas pelos 
diferentes métodos, tanto pelo software Meshing 
Workbench quanto pelo Meshing, do Fluent, foi 
possível analisar a qualidade da malha gerada, 
como mostra a Tabela 1 e a Tabela 2. 

Como a razão de aspecto é a razão entre a 
maior e a menor aresta do elemento de malha, o 
valor ideal para esse critério é 1. Logo, valores 
muito grandes para esse critério podem gerar 
erros e até mesmo divergência dos resultados 
quando se é realizada a simulação numérica. 

Tabela 1. Razão de Aspecto das malhas geradas através 
do software Meshing Wokbench e do software Fluent. 

Razão de aspecto 

Método Células Mínima Máxima Média 

1 18254 1,008 3,099 1,319 

2 25227 1,074 411,720 5,398 

3 25730 1,080 3,547 1,500 

4 25135 1,261 3,493 1,733 

5 25152 1,667 4,986 2,669 

6 26526 1,078 3,548 1,470 

7 30049 1,006 6,177 1,165 

8 25160 1,196 19,646 2,660 

9 24994 1,163 8,556 1,848 

10 18880 1,009 26,641 5,858 

11 25070 1,001 16,602 2,842 

12 24605 1,000 15,132 2,675 

13 25087 1,408 17,350 4,603 

14 25006 1,432 18,571 4,195 

Fonte: Os Autores 

 
Logo, quando é analisado o valor máximo 

de razão de aspecto dos métodos apresentados, a 
malha gerada pelo método Cutcell com as 
ferramentas sizing e refinement apresenta uma 
célula bastante irregular, já que apresenta um 
valor máximo de 411,72. Logo, esta malha pode 
ser considerada de ruim qualidade. Além disso, as 
malhas geradas pelos métodos 8 e 10 do software 
Meshing Workbench e pelos métodos 11, 12, 13 ,14 
pelo software Fluent também apresentaram 
valores elevados para a máxima Razão de 
Aspecto, o que pode gerar em erros mais 
acentuados na simulação numérica. 

Por outro lado, é possível analisar que 
quando se utiliza do critério Razão de aspecto as 
malhas geradas pelo software Meshing Mode 
apresentam elementos mais ideias para este 
parâmetro, já que os a maioria dos valores 
máximos são menores em relação aos gerados 
pelo software Fluent.  

Já ao analisar o critério de Skewness, o seu 
valor poderia estar entre 0 e 1, sendo 0 o valor 
ideal e 1 o pior valor. Logo, é possível analisar que 
a malha gerada pelo método 1 do Mesing 
Workbench e pelos métodos 13 e 14 do software 
Fluent são as que apresentam menores valores 
médios para esse critério, ou seja, são as malhas de 
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melhores qualidades, quando se é analisado 
somente o Skewness. 
 
Tabela 2. Skewness das malhas geradas através do 
software Meshing Wokbench e do software Fluent. 

Skewness 

Métod
o 

Células Mínimo Máximo Médio 

1 18254 1,306E-10 5,134E-01 8,517E-02 

2 25227 5,256E-02 1,000E-01 4,457E-01 

3 25730 2,785E-02 4,223E-01 2,148E-01 

4 25135 3,918E-03 5,174E-01 2,031E-01 

5 25152 7,238E-03 3,725E-01 1,547E-01 

6 26526 1,523E-02 4,491E-01 2,207E-01 

7 30049 1,306E-10 1,395E-01 2,778E-01 

8 25160 3,347E-03 9,962E-01 4,889E-01 

9 24994 1,171E-04 8,293E-01 2,201E-01 

10 18880 3,904E-03 9,619E-01 2,720E-01 

11 25070 9,496E-04 8,109E-01 2,660E-01 

12 24605 1,306E-04 8,485E-01 3,927E-01 

13 25087 3,313E-03 5,605E-01 8,188E-02 

14 25006 0,000E+00 5,869E-01 9,123E-02 

Fonte: Os Autores 

 
Além disso, pode-se também ser analisado 

o valor de variação de pressão, como mostra a 
Tabela 3, que pode ser comparado com os valores 
de ∆P obtidos através do método Tetrahedrons, do 
Meshing Workbench, já que este é um método 
utilizado constantemente em CFD. 

Logo, é possível analisar que, para o 
método Tetrahedrons, a partir de 100.000 células o 
valor de ∆P sofre pouca variação, ou seja, foi 
alcançada a independência de malha. Desse modo, 
quando o número de células é aproximadamente 
100.000 o valor de ∆P é 1051,38. Portanto, 
podemos concluir que os métodos que mais se 
aproximam desse valor é o método 1, do Meshing 
Workbench e o método 14 do Meshing Fluent. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Resultados geradas através do software 
Meshing Wokbench e do software Fluent. 

Método ∆P (kPa) Desvio padrão 
(kPa) 

1 1053,20 3,95 

2 1205,72 14,06 

3 927,41 1,85 

4 932,80 1,92 

5 983,88 2,81 

6 925,46 2,17 

7 898,11 6,98 

8 909,32 11,76 

9 1170,51 8,65 

10 1062,84 1,47 

11 1201,13 7,81 

12 1258,43 2,13 

13 1088,78 7,36 

14 1036,75 1,89 

Fonte: Os Autores 

 
Portanto, ao analisar os critérios de Aspect 

Ratio, Skewness e ∆P, o melhor método do Meshing 
Mode é o Cutcell (método 1) e do Meshing Fluent é o 
Poly-Hexcore (método 14). 
 
Figura 3. Teste de independência de malha do método 
Tetrahedrons. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 
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3.2. Teste de Independência de Malha 
 

Após descobrir quais são os dois melhores 
métodos, primeiramente, é necessário realizar um 
teste de independência de malha, como mostra a 
Figura 4. Para, posteriormente, determinar quão 
boa é a malha gerada por tais métodos. 
 
Figura 4. Teste de independência de malha do método 
Cutcell e Poly-hexcore. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
Após a realização do teste de 

independência de malha se torna possível analisar 
a partir de qual número de células o valor de ∆P 
varia pouco a ponto de poder ser considerado 
constante.  

Logo, quando se é analisado o teste de 
independência de malha do método 1 (Cutcell) é 
possível concluir que a independência de malha 
ocorre quando o número de células é 18.254, e o 
∆P é 1053,20 kPa. 

Foi possível observar, também, que este 
método não aceita qualquer valor para o 
parâmetro max size (tamanho máximo) da célula. 
Logo, este método não gera qualquer valor para a 
quantidade de elementos, sendo controlado pelo 
próprio Meshing Workench. Portanto, somente foi 
possível gerar doze diferentes quantidades de 
células entre os valores de 100 e 1.000.000 de 

células, sendo quase todos em torno de 6.000 
células.  

Desse modo, foi possível analisar, também, 
que a independência de malha para o método 14 
(Poly-hexcore) ocorre quando a quantidade de 
células é 83.254 e o ∆P é 1110,56 kPa. Logo, esses 
serão os valores utilizados para as simulações 
realizadas posteriormente. 
 
3.3 Comparativo dos Métodos 

Após a realização do teste de 
independência de malha, foram utilizadas as 
malhas geradas pelos métodos Cutcell (com 18.254 
células), Poly-hexcore (com 83.254 células) e 
Tetrahedrons (com 100.011 células) para realização 
de diversas simulações com diferentes valores 
para a velocidade de entrada da água na 
tubulação, como mostra a Figura 5.  

Após a realização da análise de tal gráfico, 
foi possível observar que os valores das malhas 
geradas pelos métodos Cutcell e Tetrahedrons, se 
sobrepuseram, ou seja, geraram os mesmos 
valores para a diferença de pressão entre a 
montante e a jusante da tubulação (∆P). 
Entretanto, o método Cutcell utilizou apenas 
18.254 células enquanto o método Tetrahedrons 
utilizou 100.011, gerando um custo computacional 
maior.  

Desse modo, o método Cutcell pode ser 
considerado melhor que o método Tetrahedrons, já 
que conseguiu obter o mesmo resultado com um 
menor número de células, no qual conseguiu 
gerar os resultados mais rapidamente.  

Entretanto, ao comparar os três métodos, o 
Poly-hexcore pode ser considerado melhor, já que 
este se aproximou mais dos valores experimentais 
obtido no artigo de Oliveira et al. (2011). 
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Figura 5. Comparativo entre os métodos Poly-hexcore, 
Cutcell e Tetrahedrons. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
3.4 Otimização de Malhas  

Após analisar quais são os melhores 
métodos apresentados pelos dois diferentes 
softwares, foram utilizadas ferramentas de 
melhoramento de malha, a fim de analisar qual o 
efeito delas sobre as malhas geradas.  

Desse modo, primeiramente, utilizando a 
ferramenta Make Polyhedra na malha gerada pelo 
método Tetrahedrons, foram realizadas simulações 
para diversos valores de quantidade de elementos, 
para que fossem comparados com os valores após 
a aplicação da ferramenta Make Polyhedra, que 
gerou diferentes quantidades de elementos, como 
mostra a Tabela 4. 

Após a realização das simulações antes e 
depois da aplicação da ferramenta Make Polyhedra 
foi possível também comparar os valores de ∆P 
obtidos nos dois casos, como mostra a Figura 6.   

Desse modo, foi possível concluir que a 
ferramenta Make Polyhedra traz um certo 
melhoramento quando a malha está com baixa 
quantidade de células, porém, após determinado 
ponto (10.021 células), este melhoramento não é 
mais visto, sendo então o método Tetrahedrons 
melhor. 

Tabela 4. Quantidade de células antes e depois da 
aplicação da ferramenta Make Polyhedra. 

Quantidade de células 

Antes Depois 

107 390 

500 570 

2501 889 

4000 1264 

10021 2580 

15100 3676 

24994 5700 

31014 6924 

50066 10615 

60786 12754 

100011 20240 

200001 38709 

301139 57170 

500014 93118 

731366 134445 

1000000 181714 

2348773 418424 

3736650 661408 

6433848 1127372 

Fonte: Os Autores 

 
Figura 6. Comparativo entre antes e depois da 
aplicação da ferramenta Make Polyhedra. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
Além disso, foi possível também realizar 

uma comparação utilizando a ferramenta Make 
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Polyhedra e utilizando o método Polyhedra do 
Meshing Fluent, como mostra a Figura 7, já que 
utilizando a ferramenta Make Polyhedra os 
elementos tetraédricos de malha são convertidos 
em poliedros. 
 
Figura 7. Comparativo entre a ferramenta Make 
Polyhedra e a malha Polyhedra. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
Ao realizar a análise é possível observar 

que após determinado número de células 
(aproximadamente 39.000 células) os dois 
métodos se tornam bastante parecidos, ou seja, a 
ferramenta Make Polyhedra realmente se assemelha 
bastante a uma malha gerada já pelo método 
Polyhedra do Meshing Fluent.   

Além da Make Polyhedra também foi 
utilizada a ferramenta Improve Mesh Quality, 
variando os parâmetros disponíveis no Fluent, 
como mostra a Tabela 5 que utilizou de malhas 
ruins geradas pelos métodos, com pouca 
quantidade de elementos.  

Desse modo, foram usadas 17546 células 
para o método Poly-hexcore, 18254 células para o 
método Cutcell e 18017 para o método 
Tetrahedrons, gerando, então, os resultados 
apresentados nas Tabelas 6 e 7. 
 
 

Tabela 5. Parâmetros utilizados para a aplicação da 
ferramenta Improve Mesh Quality nos métodos (1) Poly-
hexcore, (4) Cutcell e (14) Tetrahedrons. 

Método Porcentagem Número de interações 

1a 0,1 4 

1b 0,5 10 

1c 0,05 2 

4a 0,1 4 

4b 0,5 10 

4c 0,05 2 

14a 0,1 4 

14b 0,5 10 

14c 0,05 2 

Fonte: Os Autores 

 
Tabela 6. Resultados de ∆P e qualidade da malha 
para os métodos (1) Poly-hexcore, (4) Cutcell e (14) 
Tetrahedrons, sem o uso da ferramenta Improve 
Mesh Quality. 

Método ∆P 
(kPa) 

Minimum 
Orthogonal 

Quality 

Maximum Aspect 
Ratio 

1 1053,21 4,583E-01 6,540E+00 

4 1116,66 1,711E-01 2,348E+01 

14 1004,88 2,008E-01 1,859E+01 

Fonte: Os Autores 

 
Tabela 7. Resultados de ∆P e qualidade da malha 
para os métodos (1) Poly-hexcore, (4) Cutcell e (14) 
Tetrahedrons após aplicação da ferramenta 
Improve Mesh Quality. 

Método ∆P (kPa) Minimum 
Orthogonal 

Quality 

Maximum 
Aspect Ratio 

1a 1003,38 4,362E-01 1,775E+01 

1b 951,15 5,081E-01 1,825E+01 

1c 1004,59 4,160E-01 1,859E+01 

4a 1053,25 4,866E-01 6,540E+00 

4b 1029,94 6,231E-01 6,300E+00 

4c 1053,26 4,634E-01 6,540E+00 

14a 1116,75 1,711E-01 2,348E+01 

14b 1146,06 1,822E-01 2,120E+01 

14c 1116,66 1,711E-01 2,348E+01 

Fonte: Os Autores 

 
A qualidade ortogonal é calculada usando 

o vetor normal para cada face. O vetor sai do 
centro da célula para o centro de cada uma das 
células adjacentes. Este parâmetro varia de 0 a 1, 
em que valores próximos de 1 indicam ótima 
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qualidade (FILHO, 2017). E a razão de aspecto, 
quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade 
da malha. 

Portanto, ao analisar a malha 
confeccionada pelo método Poly-Hexcore, esta 
apresentou melhora dos dois parâmetros 
apresentados, ou seja, a mínima qualidade 
ortogonal e a máxima razão de aspecto se 
aproximaram mais de 1 na maioria dos casos 
apresentados, sendo que a razão de aspecto só não 
modificou quando a porcentagem foi 0,05 e o 
número de interações 2. 

Já ao analisar a malha confeccionada pelo 
método Cutcell, em todos os casos a mínima 
qualidade ortogonal se aproximou mais de 1. 
Porém, somente com a porcentagem igual a 0,5 e o 
número de interações igual a 10 a máxima razão 
de aspecto apresentou melhora, sendo que nos 
outros casos esse parâmetro se manteve constante. 

Ao analisar a malha produzida pelo 
método Tetrahedrons, a mínima qualidade 
ortogonal e a máxima razão de aspecto somente 
apresentaram melhora quando a porcentagem foi 
0,5 e o número de interações 10, nos outros casos 
não apresentou alteração.  

Portanto, esta ferramenta se mostrou 
bastante útil para a melhoria da qualidade de 
malha. Entretanto, a porcentagem e o número de 
interações que devem ser utilizados variam 
quanto a malha que se quer melhorar a qualidade. 
  

4. CONCLUSÃO 
 

Após a realização de todas as análises, foi 
possível concluir que os resultados gerados pelas 
simulações se aproximaram bem dos resultados 
experimentais. Portanto, os modelos e técnicas 
utilizados no Fluent foram validados. 

Pôde-se concluir que os métodos que 
geraram uma malha de melhor qualidade através 
do software Meshing Workbench, quando 
analisados os critérios Skewness e Razão de 
aspecto, foram os métodos 1 e 5, ou seja, a malha 
gerada através do método Cutcell e Tetrahedrons. 
Entretanto, o ∆P que mais se aproximou do ideal 
foi o no Cutcell, sendo este, então, considerado o 
melhor método desse software.  
 

Já no software Meshing Mode Fluent, as 
malhas com as melhores qualidades foram as 
geradas pelos métodos 13 e 14, ou seja, pelos 
métodos Polyhedra e Poly-hexore, porém quando se 
comparou com o valor de ∆P esperado, a malha 
que mais aproximou com o resultado foi a gerada 
pelo método 14.  

Após a realização das devidas análises, foi 
possível concluir que o método 1 foi o que mais se 
aproximou dos resultados experimentais 
apresentados. Logo, este pode ser classificado 
como o melhor método para simulações em CFD, 
já que além de gerar bons resultados, foi o que 
obteve a melhor qualidade de malha.  

Foram então utilizadas as ferramentas 
Improve Mesh Quality e Make Polyhedra, a primeira 
ferramenta foi aplicada nos métodos 1 e 14 e no 
método Tetrahedrons e mostrou um melhoramento 
de modo geral na qualidade da malha, variando 
com os valores definidos para os parâmetros 
Percentage of Cells to be Improved e Number of 
Interations. Já quando foi utilizado a ferramenta 
Make Polyhedra na malha gerada pelo método 
Tetrahedrons, esta transformou os elementos de 
malhas em poliedros, aproximando bem os 
valores de ∆P aos valores obtidos pela malha 
gerada pelo método Polyhedra, do Meshing Mode 
do Fluent. Porém, não apresentou um 
melhoramento consistente para a melhoria da 
qualidade da malha quando esta tem um elevado 
número de células. 

Desse modo, tais resultados poderão ser 
utilizados futuramente por outros pesquisadores, 
otimizando, então, seus trabalhos, já que a parte 
de geração e otimização de malha precisa ser feita 
da melhor forma possível, uma vez que é de 
extrema importância para simulações na 
Fluidodinâmica Computacional. 
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