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RESUMO
Nesse trabalho, foi analisada a redução de arrasto, a partir da utilização de duas
bancadas experimentais, onde uma delas está situada no laboratório de Mecânica dos
Fluidos (EPUSP) e a outra, no laboratório de Fisiologia Vascular (ICB-USP). A redução
de arrasto foi investigada a partir do uso dos seguintes polímeros: poliacrilamida 1822S
e 1340S, polietileno glicol (PEG4000) e óxido de polietileno (Polyox WSR-301). O
comportamento reológico das soluções poliméricas do PEG4000 e das poliacrilamidas
foi adquirido experimentalmente, enquanto do Polyox WSR-301 foi obtido da literatura.
Esses polímeros foram utilizados na bancada experimental da EPUSP, simulador
hidrodinâmico, mas somente o PEG4000 foi utilizado na bancada experimental do ICBI em leitos arteriais caudais de ratos normotensos (Wistar) e espontaneamente
hipertensos (SHR). No simulador hidrodinâmico, foi estudada a redução de arrasto em
escoamentos pulsáteis laminares e turbulentos, cuja faixa de Reynolds varia entre 2300
a 13700, com concentrações poliméricas que variaram entre 5 e 100 ppm, porém para o
PEG4000 essa concentração atingiu valor de 5000 ppm. Em leitos arteriais caudais de
ratos, a redução de arrasto foi analisada para escoamento laminar, cuja faixa de
Reynolds varia entre 100 e 700, com concentração polimérica de 5000 ppm. Além
disso, a redução de arrasto foi estudada na presença e ausência das células endoteliais.
Simulações computacionais utilizando o método dos volumes finitos (Fluent) foram
realizadas a partir dos dados obtidos da bancada experimental do ICB-I, para avaliar a
distribuição da tensão de cisalhamento sobre a parede do vaso na presença e ausência
das células endoteliais e do PEG4000, considerando a parede da artéria rígida. A partir
dos dados obtidos da análise da viscosidade, ficou constatado que o PEG4000 com
concentração de 5000 ppm e as poliacrilamidas 1822S e 1340S com concentrações de 5
e 10 ppm apresentaram comportamento de fluido Newtoniano. Para as poliacrilamidas,
concentrações poliméricas acima de 10 ppm apresentaram comportamento de fluido
não-Newtoniano. De acordo com a literatura, o Polyox WSR-301 apresentou
comportamento de fluido Newtoniano para todas as concentrações poliméricas
utilizadas nesse trabalho. O PEG4000 não apresentou o fenômeno da redução de arrasto
em nenhuma concentração polimérica analisada, quando aplicado na bancada
experimental da EPUSP. As poliacrilamidas e o Polyox WSR-301 apresentaram
reduções de arrasto que foram dependentes do número de Reynolds e da concentração
utilizada, muito embora o Polyox WSR-301 tenha se mostrado mais eficiente em
promover esse fenômeno. Nos leitos arteriais caudais, o PEG4000 apresentou redução
de arrasto para a concentração de 5000 ppm, que foi acentuada pela presença das células
endoteliais. Os valores da tensão de cisalhamento foram maiores para o animal SHR
quando comparados com o animal Wistar. Além disso, no animal Wistar, o endotélio
controlou o aumento dessa tensão via produção de substâncias vasodilatadoras, mas
apresentou disfunção no animal SHR. A partir dos resultados apresentados acima, podese concluir que o Polyox WSR-301 é mais eficiente para promover a redução de arrasto
em tubos rígidos. Por outro lado, muito embora o PEG4000 não tenha apresentado
efeito na bancada experimental da EPUSP, esse se mostrou um bom redutor de arrasto
em leitos arteriais caudais, tendo sua ação intensificada pela presença das células
endoteliais.
Palavras-chave: redução de arrasto, endotélio, polímeros, tensão de cisalhamento,
modelagem física e computacional.

ABSTRACT
In this work, the drag reduction was analyzed in two benches located at
Laboratory of Fluid Mechanics at Polytechnic School (EPUSP) and at Laboratory of
Vascular Physiology at Institute of Biomedical Science (ICB-USP). The drag reduction
was investigated for the following polymers: polyacrilamide 1822S and 1340S,
polyethylene glycol (PEG4000) and polyethylene oxide (Polyox WSR-301). The
rheological behavior of polymeric solutions of polyacrilamide and PEG4000 was
acquired experimentally; while it was obtained from the literature for Polyox WSR-301.
All of these polymers were used in the hydrodynamic simulator, but only PEG4000 was
employed in the tails arterial bed from normotensive (Wistar) and spontaneously
hypertensive rats (SHR) at ICB-1. In the hydrodynamic simulator, the drag reduction
was analyzed in laminar and turbulent pulsatile flow, in the range varying between 2300
and 13700, with polymeric concentrations between 5 and 100 ppm, but for PEG4000,
concentration has reached 5000 ppm. On the other hand, in the tail arterial beds, the
drag reduction was analyzed for laminar flow, in the range between 100 and 700, with
polymeric concentration of 5000 ppm. In addition, it was studied in the presence and
absence of endothelial cells. Computational simulation using the finite volume method
(Fluent) was performed using data obtained from ICB-1 in order to analyze the wall
shear stress distribution along of wall vessel both in the presence and absence of
endothelial cells and PEG4000, considering the rigid walls. Polyacrilamide 1822S and
1340S as well as PEG4000 showed behavior of Newtonian fluid in the following
concentrations: 5 and 10 ppm and 5000 ppm, respectively. On the other hand, for
polyacrilamides, concentrations higher than 10 ppm showed behaviour of nonNewtonian fluids. According to the literature, the Polyox WSR-301 behaved as a
Newtonian fluid in all concentrations used in this work. At EPUSP’s bench, while
PEG4000 did not show drag reduction for any polymeric concentration analyzed, this
phenomenon could be seen for polyacrilamides and Polyox WSR-301, being dependent
on Reynolds number as well as polymeric concentration. More important, Polyox WSR301 showed to be the most efficient drag reducer of them. Interestingly, in the assays
employing the tail arterial beds, PEG4000 showed drag reduction in the concentration
of 5000 ppm and it was increased by the presence of the endothelial cells. Thus, Polyox
WSR-301 seems to be more efficient to promote drag reduction in the rigid tubes. On
the other hand, while PEG4000 did not show drag reduction at EPUSP’s bench, it was a
good drag reducer in the tail arterial beds, being intensified by the action of endothelial
cells.
Keywords: drag reduction, endothelium, polymers, shear stress, computational and
physical modeling.
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