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50 00 00 00

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
o Possibilitar  o  conhecimento  das  técnicas  mais  modernas  de  redução  de  arraste  e  o

impacto deste fenômeno na transferência de calor;
o Possibilitar  análise  crítica  para  estudo  de  viabilidade  técnica  e  econômica  para

implementação da técnica de redução de arraste.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades)
4.1 INTRODUÇÃO

o Apresentação geral da disciplina, metodologia, cronograma e sistema de avaliação;
o Escoamento laminar e turbulento;
o Revisão do equacionamento para cálculo de vazão em tubos.
o Fator de atrito laminar e turbulento;
o Caracterização de fluidos;
o Técnicas de redução de arraste;

4.2 Turbulência
o Conceitos básicos sobre turbulência;
o Perfil de velocidade logaritmo;.
o Drag reduction onset;



4.3 Avaliação dos parâmetros de influência na redução de arraste
o O uso de soluções poliméricas;

o Efeito da temperatura sobre soluções poliméricas;
o Efeito da concentração em soluções poliméricas;
o Efeito da salinidade sobre soluções poliméricas;
o Degradação polimérica;

o O uso de surfactantes
o Tipos de aditivos;
o Comportamento das micelas e seus efeitos sobre o escoamento;
o Degradação.

4.4 Transferência de calor 
o Revisão de convecção interna em regime laminar e turbulento;
o Avaliação do efeito de redução de arraste sobre a transferência de calor por convecção;
o Técnicas para aumentar a transferência de calor com o uso de surfactantes;

4.5 Projeto e Instalações
o Técnicas para inserção de aditivos redutores de arraste em escoamento;
o Projeto de instalação de bombeio e estimativa de redução no consumo de energia.
o Análise técnica e econômica.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Prova + trabalhos escritos + apresentação de seminários

EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Turbulência.  O  escoamento  turbulento.  Técnicas  de  redução  de  arraste.  Avaliação  dos
parâmetros  de  influência  na  redução de  arraste.  Aplicações.  Interpretação  de  resultados  por
análise reológica. Interpretação de resultados por análise de circuitos fechados. Estimativa de
redução de consumo de energia ao utilizar redutor de arraste. Transferência de calor.
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