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Resumo
Este trabalho compara o desempenho de vários modelos de rugosidade do tipo RANS para
a previsão de escoamentos estacionários turbulentos desenvolvidos em condutas de secção
circular. Para isso adapta-se um código existente para a previsão do escoamento turbulento
estacionário em condutas de parede lisa com o modelo de turbulência de Nagano-Hishida (1987).
De uma extensa revisão bibliográfica selecionam-se modelos de rugosidade de várias famílias, a
saber, os modelos de baixo número de Reynolds 𝑘 − 𝜀 de Zhang et al. (1996) e Foti-Scandura (2004),
os modelos clássicos 𝑘 − 𝜀 normal e 𝑘 − 𝜔 de Wilcox (1988) e os modelos de duas camadas de base
(BSL) e de transporte de tensão de corte (SST) com as correções de rugosidade de Aupoix (2014) e
Hellsten-Laine (1997). Os modelos são testados no código numérico, são testadas previsões para
conduta lisa e os resultados demonstram a maturidade da abordagem a este tipo de condutas, com
os modelos do tipo 𝑘 − 𝜀 e concretamente o modelo de Nagano-Hishida a fornecerem os resultados
mais precisos, seguido de boas previsões dos modelos BSL e SST. De seguida comparam-se os
modelos de rugosidade, onde os modelos de baixo número de Reynolds 𝑘 − 𝜀 se revelam
insatisfatórios, funcionando corretamente apenas numa pequena gama de rugosidades e prevendo
de forma geral níveis do fator de fricção muito inferiores aos encontrados experimentalmente. Os
modelos clássicos demonstram um excelente desempenho na previsão do fator de fricção e dá-se
destaque ao modelo 𝑘 − 𝜀 normal pela previsão quase perfeita do perfil de velocidades, ainda que
se advirta para a dificuldade de prescrição das funções de parede para escoamentos mais
complexos. O modelo SST com as correções de Aupoix corresponde às expectativas em conduta
rugosa, e embora não preveja corretamente a evolução da energia cinética de turbulência, conduz
aos melhores resultados do fator de fricção e do perfil de velocidades, assumindo-se como o modelo
de melhor desempenho quando se pretende simular um escoamento turbulento sob conduta
rugosa em práticas de engenharia, segundo a análise que se fez. Testam-se as mesmas correções ao
modelo BSL pela primeira vez e os resultados são igualmente encorajadores para um modelo mais
simples que não conduz a uma perda de precisão para o caso estudado. As correções de HellstenLaine ao modelo SST implicam graves problemas de estabilidade numérica e entram em falha para
elevados números de Reynolds, pelo que se descartam da mesma forma que os modelos de Zhang
et al. e Foti-Scandura. Sugere-se ainda como trabalho futuro a possibilidade de adaptação do
modelo de turbulência 𝑘 − 𝜔 de Bredberg et al. (2002) a considerações de rugosidade por alteração
da única função de amortecimento do modelo.

Palavras-chave: Turbulência, CFD, rugosidade, escoamento em condutas, Fortran, BSL, SST.
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Abstract
This work compares the performance of several RANS models for the prediction of fully
developed steady pipe flow. For this purpose, an existing code for the prediction of steady turbulent
flow in smooth pipes by Nagano-Hishida (1987) turbulence model is adapted and extended.
Following an extensive literature review, the roughness models from several families of models are
selected for testing: the Low Reynolds Number 𝑘 − 𝜀 models of Zhang et al. (1996) and FotiScandura (2004); the High Reynolds Number Standard 𝑘 − 𝜀 and the 𝑘 − 𝜔 Wilcox (1988) models
and the two-layer Baseline (BSL) and Shear Stress Transport (SST) models with roughness
corrections by Aupoix (2014) and Hellsten-Laine (1997). Following their implementation in the code,
all models were first tested in smooth pipe flow and the results showed the maturity of these types
of closures for smooth wall boundary layers, with the 𝑘 − 𝜀 models and especially the NaganoHishida model providing the most accurate results, followed by BSL and SST models. In presence of
roughness, the LRN 𝑘 − 𝜀 models proved to be unsatisfactory, failing to predict the friction factor in
most of the roughness ranges and providing friction factor levels far below the experimental data.
The standard turbulence models exhibited an excellent performance, correctly predicting the
friction factor, with the Standard 𝑘 − 𝜀 model showing an almost perfect prediction of the velocity
profiles, although one must be aware of the difficulty of prescribing wall functions for complex
flows. The SST model (coupled with Aupoix roughness corrections) meets the expectations for rough
wall, and although it does not predict correctly the turbulence kinetic energy, it leads to the best
predictions both of the friction factor and velocity profiles, behaving as the best model performance
when it is intended to simulate turbulent flow through rough pipes. The same roughness corrections
were tested with the BSL model and the results were equally encouraging, with a simpler model and
without loss of precision (in the case studied). The Hellsten-Laine roughness corrections to the SST
model led to serious numerical stability problems and fail to predict high Reynolds number flows,
so they must be discarded in the same way as the models of Zhang et al. and Foti-Scandura. As for
future work, the possibility to adapt the 𝑘 − 𝜔 turbulence model of Bredberg et al. (2002) to
roughness considerations is addressed, with the suggestion to add a roughness term to the only
damping function of the model.

Keywords: Turbulence, CFD, roughness, pipe flow, Fortran, BSL, SST.
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1.Introdução
A turbulência apresenta-se como um dos mais antigos, senão o mais antigo problema
da física ainda sem solução completa. As razões para tal, no entanto, poderão ser fácil e
rapidamente compreendidas, mesmo para um leitor relativamente inexperiente. Enquanto que
um escoamento laminar é estável, escoamentos turbulentos são caóticos, dependentes do
tempo e involvem flutuações de velocidade e vorticidade tridimensionais com uma gama
alargada de escalas espaciais e temporais. Ora, no que toca à mecânica dos fluidos e
particularmente no sub-ramo da dinâmica de fluidos de características newtonianas, tudo se
baseia nas equações de Navier-Stokes. Elegantemente enunciadas de forma tridimensional e
temporal, correlacionam na mesma formulação a velocidade, pressão, massa volúmica e
viscosidade de um fluido e resolvem o campo de velocidades e de pressões de um escoamento,
mas comportam-se de forma não linear, e a análise da relação entre estas propriedades do fluido
e do escoamento torna-se difícil e dispendiosa para os recursos existentes. Nos escoamentos
em regime turbulento estão em causa valores elevados do número de Reynolds, em que a nãolinearidade das equações faz com que o sistema de equações seja demasiado sensível às
condições iniciais (incluindo condições de fronteira, propriedades do fluido e condições iniciais
de escoamento). Se considerarmos (e bem) que perturbações a estas condições iniciais são
inevitáveis, decorre da premissa anterior que ao fim de um dado intervalo de tempo o
escoamento não pode ser previsto. Este argumento, postulado e comprovado em meados do
séc. XX por Edward Lorenz (1963), iniciou de certa forma o desenvolvimento da teoria do caos e
do estudo de sistemas dinâmicos que desde essa altura tem sido abordado por matemáticos,
físicos e académicos de várias áreas interdisciplinares, como Stephen Smale e Mitchell
Feigenbaum. Desenvolvimentos nestas áreas prometem ainda uma profunda compreensão da
turbulência e dos fenómenos físicos a ela associados, mas o estudo da turbulência e das suas
particularidades começou muito antes.
Para já, a teoria de turbulência com maior aceitação na comunidade científica é a teoria
da cascata energética de Kolmogorov (1941), que parte do enunciado que num escoamento
turbulento existem estruturas coerentes, comumente designadas por vórtices, de tamanhos
muito distintos e cuja energia depende da sua própria dimensão. Ora, a teoria postula então
que os vórtices de maior dimensão são os de maior tempo de vida, transferindo lentamente a
energia para vórtices progressivamente de menor dimensão e mais rápidos. A reação segue em
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cascata até ao menor vórtice possível, a uma escala tão pequena que a viscosidade molecular
dissipa muito rapidamente a energia cinética de turbulência sob a forma de calor.
A turbulência aparece em engenharia como uma questão de enorme importância em
inúmeros setores industriais, como se podem apontar as indústrias naval, aeroespacial e
automóvel, entre outras, onde o comportamento rugoso assume importância no escoamento
em condutas e fora de condutas, em componentes específicos como turbinas a gás, pás de
turbomáquinas em geral e permutadores de calor, de uma forma muito generalizada (Lu e Liou,
2007). A previsão do comportamento de um fluido sobre uma superfície rugosa é crucial em
determinadas aplicações geofísicas e ambientais, uma vez que aí a maior parte das superfícies
de interesse são rugosas. O escoamento de ar sob a superfície terrestre, onde a rugosidade é
extremamente variável, é importante sob o ponto de vista da previsão do potencial eólico e do
dimensionamento de geradores e parques eólicos, e o escoamento de água sobre o leito de um
rio é outro exemplo interessante. Fortes motivações da área da meteorologia impulsionaram a
investigação de escoamentos sob parede rugosa, uma vez que a camada-limite atmosférica é
quase inteiramente rugosa (Jiménez, 2004).
O problema em que este texto incide, no entanto, relaciona-se com o escoamento de
um fluido no interior de condutas. Ora, a maior parte das condutas industriais, senão todas,
apresenta uma rugosidade que a dada altura pode deixar de ser desprezável. Note-se que se por
um lado um escoamento laminar não é afetado pela presença de rugosidade, que acaba por
perder predomínio face aos efeitos viscosos, num escoamento turbulento e para um número de
Reynolds suficientemente elevado, os efeitos da rugosidade são determinantes. Claro que a
conduta poderá ser apenas ligeiramente rugosa, resultado do processo de fabrico da própria
conduta, ou consideravelmente rugosa por força da acumulação de inscrustações que se verifica
sobretudo quando o fluido a escoar é líquido e transporta e deposita partículas que escoam em
suspensão. Da mesma forma, a superfície de um avião poderá apresentar uma rugosidade baixa
resultante do processo de envelhecimento da tinta, ou consideravelmente alta quando há
acumulação de gelo (ainda que o gelo possa assumir uma relevância maior a nível da alteração
da forma da asa e com profundas alterações à sua aerodinâmica). Apesar das motivações
apresentadas, a previsão do escoamento de camada-limite turbulenta em superfície rugosa
apresenta-se como um desafio de grande interesse sobretudo num contexto de engenharia. A
complexidade do problema da rugosidade é considerável, e o desenvolvimento de um modelo
matemático sólido para camadas-limite rugosas e com o grau de precisão que se requer em
algumas aplicações é ainda um desafio de dificuldade significativa.
Quando se pretende prever o escoamento sob uma superfície rugosa, a abordagem mais
rigorosa passa por estudar o escoamento do fluido incluindo entre os elementos de rugosidade
da superfície por intermédio de simulações numéricas diretas (DNS - Direct Numerical
Simulation). A solução numérica direta das equações de Navier-Stokes para escoamentos
turbulentos, no entanto, requer o uso de um passo temporal pequeno e uma malha espacial
muito refinada, capaz de resolver no espaço e no tempo todas as entidades características do
escoamento, o que se traduz em custos computacionais proibitivos, a menos que as geometrias
em estudo sejam muito simples. O custo reduz-se quando se opta por uma metodologia de
simulação de grandes escalas (LES – Large Eddy Simulation), em que as grandes escalas de
turbulência, com uma maior quantidade de energia, são resolvidas, e modelam-se os efeitos das
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pequenas escalas, assumindo-se frequentemente um comportamento isotrópico nessas escalas.
Como estas duas abordagens consomem uma enorme quantidade de recursos computacionais,
são normalmente empregues em geometrias e escoamentos mais simples, no âmbito de
investigação da física da turbulência. Só recentemente o poder computacional permitiu calcular
escoamentos consideravelmente complexos por DNS, em aplicações mais específicas. A maioria
das aplicações industriais e de engenharia continua a depender da solução das equações de
Reynolds (RANS - Reynolds-Averaged Navier Stokes), que se baseiam em modelos de turbulência
para o cálculo das tensões de Reynolds. A filosofia RANS consiste na sua essência em decompor
as variáveis instantâneas pertinentes do fluido e do escoamento, 𝜙 (no instante 𝑡 e na posição
𝑥⃗), numa componente média (temporal) 𝜙̅ e outra flutuante 𝜙 ′ , e é aplicada a todas as equações
governativas, na forma que se apresenta:
𝜙(𝑥⃗, 𝑡) = 𝜙̅(𝑥⃗, 𝑡) + 𝜙 ′ (𝑥⃗, 𝑡)

(1)

onde a dependência do tempo de 𝜙 só retém a componente periódica determinística da
variação de 𝜙. No caso de um escoamento estatisticamente estacionário, 𝜙 só depende de 𝑥⃗ e
é independente do tempo, 𝑡.
Posto tudo o que se disse até aqui, o projeto que aqui se inicia pretende comparar o
desempenho de diferentes modelos de turbulência do tipo RANS para a previsão de escoamento
rugoso em condutas de secção circular, a partir de um código que resolva as equações
governativas para fluidos newtonianos, e dá-se prioridade à avaliação de modelos de
turbulência de duas equações, quer numa formulação convencional quer de baixo número de
Reynolds, de que são exemplos modelos do tipo 𝑘 − 𝜀 e 𝑘 − 𝜔. Pretende-se estudar um caso
simples e fundamental e é por esse motivo que se estuda um escoamento em regime
permanente e completamente desenvolvido. A maioria dos modelos de rugosidade parece ter
sido formulada com vista à aplicação a escoamentos muito específicos e parece não haver uma
comparação bem estruturada entre os modelos existentes para um caso simples, e é a isso que
se pretende dar forma neste texto.
Esta Dissertação está estruturada da seguinte forma. Após este Capítulo 1 introdutório,
expõem-se no Capítulo 2 as características de um escoamento numa conduta lisa e rugosa que
permitem definir o problema. Uma revisão do estado de arte da modelação de turbulência e
experiências para a previsão do escoamento rugoso é feita no Capítulo 3. No Capítulo 4
apresenta-se o código fornecido inicialmente e as equações governativas que resolve, validamse os modelos implementados de acordo com a previsão de escoamentos em conduta lisa e
apresentam-se os testes de independência da malha, e o Capítulo 5 apresenta os resultados
deste estudo. Por fim, o Capítulo 6 apresenta uma visão geral sobre todo o trabalho efetuado e
as conclusões mais substanciais e elabora um conjunto de sugestões para trabalho a realizar
futuramente.
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2. Escoamentos de parede
A compreensão e descrição de um escoamento turbulento próximo de uma parede e
imediatamente adjacente a esta, embora se fundamente da maior importância em inúmeras
aplicações industriais, inclusivamente em processos de transferência de calor, foi durante muito
tempo um dos aspetos menos compreendidos da turbulência. Na verdade, a grande maioria dos
escoamentos de interesse para um engenheiro mecânico são adjacentes a superfícies rígidas. A
presença da parede impõe condições de sub-camada viscosa que garantem que numa dada
espessura de escoamento o número de Reynolds local é baixo o suficiente para que a
viscosidade molecular assuma grande relevância e controle os processos de transporte
turbulento, assim como a produção e destruição de turbulência (Jones e Launder, 1973). Como
a parede força uma condição de não deslizamento de que vai resultar o aparecimento de
elevados gradientes de velocidade, a produção de energia de turbulência também é elevada
nesta região.
Este texto interessa-se por escoamentos de corte, em que a velocidade média em cada
ponto é prevalecentemente unidimensional e varia essencialmente numa direção normal à da
velocidade, especificamente escoamentos em condutas, e embora este tipo de escoamentos
esteja atualmente extensamente estudado e documentado na literatura, não se pode dizer que
exista uma teoria coerente para todos estes escoamentos. O interesse na física da turbulência,
para os propósitos deste trabalho, vem na medida em que influencia o escoamento médio.
Efetivamente, verifica-se uma contínua interação entre o escoamento médio e a turbulência. No
escoamento numa conduta observa-se que o escoamento médio gera continuamente
turbulência, distribuindo-a, e a turbulência por sua vez dá forma ao perfil de velocidades médio.
Algumas questões pertinentes da física da turbulência num escoamento numa conduta serão
apresentadas ao longo deste capítulo, mas o interesse está acima de tudo em saber como se
comporta um perfil de velocidades turbulento e o respetivo fator de fricção para escoamentos
a diferentes números de Reynolds e com diferentes rugosidades. Só assim se garante que os
modelos implementados estão a fornecer as previsões corretas.

2.1. Conduta Lisa
Pretende-se discutir o perfil de velocidades e para isso divide-se inicialmente o domínio
do escoamento em várias zonas de diferentes características físicas. Considere-se, portanto, um
escoamento completamente desenvolvido numa conduta de secção circular, como o exposto na
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Figura 1. Assumindo-se que a velocidade é não-nula apenas na direção do escoamento, o vetor
velocidade média vem 𝑢 ⃗ = (𝑈, 0,0) e todas as propriedades estatísticas, à excepção da
pressão, independem de 𝑥.

Figura 1 - Perfil de velocidades turbulento, escoamento numa conduta (adaptado de Munson, 1999).

Do desenvolvimento das equações de Navier-Stokes na direção do escoamento sabe-se
que a tensão total de corte, dada pela soma da tensão de corte laminar com a tensão de corte
de Reynolds, varia linearmente ao longo de 𝑦 e de forma simétrica relativamente ao eixo da
conduta, isto é,
𝜏
𝑑𝑈
=𝜈
− ̅̅̅̅̅̅
𝑢′ 𝑣 ′
𝜌
𝑑𝑦

(2)

Interessa conhecer-se de que forma evolui cada uma destas grandezas e para isso
divida-se o domínio do escoamento numa camada interior, caracterizada por 𝑦/𝑅 ≪ 1, e numa
camada exterior. Junto à parede, a viscosidade cinemática do fluido e a tensão de corte na
parede, 𝜏𝑤 , assumem papéis de elevada relevância. Se em conjunto com estas duas quantidades
se considerar também a relevância da massa volúmica do fluido 𝜌, podem estabelecer-se as
escalas apropriadas para tratar o escoamento junto da parede. Pode estabelecer-se desde já a
velocidade de fricção, 𝑢𝜏 , como escala de velocidade, e a partir daqui podem ser definidas a
distância à parede e a velocidade local do fluido adimensionais, em coordenadas de parede, 𝑦 +
e 𝑈 + , respetivamente:
𝜏𝑤
𝑢𝜏 𝑦
𝑈
𝑢𝜏 = √ ; 𝑦 + =
; 𝑈+ =
𝜌
𝜈
𝑢𝜏

(3)

A camada interior caracteriza-se por elevadíssimas variações das duas componentes da
tensão de corte, sendo que muito próximo da parede predomina a tensão de origem molecular
(da condição de não-escorregamento, as flutuações de velocidade 𝑢′ são nulas). À medida que
se afasta da parede, mas ainda próximo dela, a maior contribuição para a tensão total passa a
ser de origem turbulenta. Ainda assim, como esta região é muito fina em coordenadas físicas,
considera-se que a tensão de corte total é constante nesta região e igual à tensão de corte na
parede, e por isso:
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𝜏
𝑑𝑈
=𝜈
− ̅̅̅̅̅̅
𝑢 ′ 𝑣 ′ = 𝑢𝜏 2 ,
𝜌
𝑑𝑦

𝑦/𝑅 ≪ 1

(4)

Quando se afasta significativamente da parede, a tensão molecular continua a ser
desprezável, mas a tensão total já não pode ser considerada constante (por maioria de razão a
tensão total é essencialmente de origem turbulenta), e portanto:
𝜏
′𝑣′,
̅̅̅̅̅̅
= −𝑢
𝜌

𝑦+ ≫ 1

(5)

Estas duas camadas e a evolução da tensão de corte no interior de uma conduta
apresentam-se na Figura 2.

Figura 2 - (a) Camadas de um escoamento turbulento em condutas (b) Evolução da tensão de corte
ao longo da conduta (adaptado de Davidson, 2004).

Um dos problemas que ocupou um grande número de investigadores diz precisamente
respeito à interação entre as camadas interiores e exteriores do escoamento, e à sua
importância relativa. Perspetivas convencionais divergem entre aquelas que consideram que o
peso da camada interior é dominante na cinemática do escoamento e as que defendem a
camada exterior como maioritariamente preponderante, observando que a física da camada
interior é apenas o resultado do que acontece na camada exterior. Segundo a perspetiva de
Kline (1978), nenhuma destas hipóteses é inteiramente correta. Townsend (1961,1976) estudou
este problema e partindo da premissa que escoamentos geometricamente semelhantes se
comportam dinamicamente de forma semelhante se se garantir um mesmo número de
Reynolds, postulou então que a estrutura do escoamento também será semelhante desde que
o número de Reynolds seja alto o suficiente para que se assegure um escoamento
completamente turbulento. Perry e Abell (1977) observaram que a hipótese de Townsend
(1976) implica que, a elevados números de Reynolds, e fora da camada viscosa, os mecanismos
turbulentos são independentes da viscosidade do fluido.
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Os argumentos de Townsend passaram ainda por estabelecer que, em condições de
equilíbrio, as taxas de produção e destruição de energia cinética de turbulência dentro da
camada interior são tão grandes que a sua influência nos mecanismos do escoamento é
independente das condições existentes fora desta região. Repare-se que se está na presença de
condições de equilíbrio local quando os termos de adveção e transporte turbulento são
desprezáveis face à influência dos termos de produção e destruição da mesma quantidade
turbulenta, e em particular da energia cinética de turbulência, o que é provável que aconteça
na camada interior (ainda que fora da sub-camada viscosa).
Enfim, por recurso à análise dimensional deduzem-se os perfis de velocidade
turbulentos para cada zona do escoamento. Na zona próxima à parede entende-se que a
velocidade média local do escoamento 𝑈 depende da velocidade de fricção 𝑢𝜏 , da distância à
parede 𝑦 e da viscosidade cinemática 𝜈. Se se considerar que a turbulência junto a uma parede
não depende das estruturas turbulentas junto a outra parede longínqua (embora isto não seja
absolutamente verdade devido à transmissão de informação pelas ondas de pressão) e que,
portanto, a presença de outra parede não influencia as distribuições das tensões de Reynolds
nem das velocidades junto à parede original, então o raio da conduta não é relevante quando
se deduz o perfil de velocidades médio junto a uma parede (Davidson, 2004). Deduz-se,
portanto, que para 𝑦/𝑅 ≪ 1 o perfil de velocidades vem 𝑈 = 𝑈(𝑢𝜏 , 𝑦, 𝜈) e adimensionalizando
esta relação funcional obtém-se a respetiva relação em coordenadas de parede, a célebre lei de
parede:
𝑈 + = 𝑓(𝑦 + )

(6)

A função 𝑓(𝑦 + ) assume formulações diferentes na sub-camada viscosa (definida como
𝑦 + < 5) e na camada logarítmica, em que as tensões de origem turbulenta se sobrepõem às
tensões viscosas de origem molecular. Impondo as condições de fronteira de nãoescorregamento, após uma expansão de Taylor e confirmação com dados experimentais,
assume-se que para a sub-camada viscosa:
𝑈+ = 𝑦+

(7)

Para a camada mais exterior da camada interior, e a partir do mesmo processo, a
integração do perfil de velocidades conduz a:
𝑈+ =

1
ln(𝑦 + ) + 𝐵
𝜅

(8)

𝜅 é a constante de von Kármán e, de forma generalizada, 𝜅 = 0.41. O valor de 𝐵 depende
ligeiramente do escoamento, mas geralmente toma valores entre 5.0 e 5.5 e de acordo com
dados experimentais, para escoamento em condutas, 𝐵 ≈ 5.5,
Os resultados experimentais levam a crer que a expressão só se aplica se 𝑦 + > 30, o
que obviamente implica a existência de uma zona de transição conhecida como camada tampão
(ou camada intermédia) para 5 < 𝑦 + < 30, onde a influência dos efeitos viscosos e de inércia
é comparável.
Quando se considera a camada exterior do escoamento, isto é, suficientemente longe
da parede para que nem a tensão de corte seja constante nem a viscosidade seja relevante, a
influência de 𝑅 passa a assumir relevância uma vez que as estruturas turbulentas são de
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tamanho considerável nesta zona, com as maiores estruturas a serem da ordem de grandeza de
𝑅. Pela sua importância no transporte de quantidade de movimento, sabe-se seguramente que
o perfil de velocidades na camada exterior está dependente de 𝑅 (para além de 𝑢𝜏 e 𝑦). Obtemse pelos mesmos processos a lei de defeito de velocidade, estabelecida por von Kármán:
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈
1
𝑦
= − 𝑙𝑛 ( ) + 𝐶
𝑢𝜏
𝜅
𝑅

(9)

onde 𝐶 = 1.0 é o valor que melhor se ajusta aos resultados experimentais.
O que até aqui foi exposto descreve o perfil de velocidades ao longo da secção
transversal de uma conduta lisa, que se resume pela análise da Figura 3.

Figura 3 - Perfil de velocidades turbulento numa conduta em coordenadas de parede e lei
logarítmica de parede (adaptado de Davidson, 2004).

2.2. Conduta Rugosa
Superfícies rugosas e o escoamento sobre elas têm sido estudados desde o século XIX,
talvez numa altura em que surgiram as primeiras preocupações com a perda de carga em
condutas de água, embora se soubesse já dos estudos pioneiros de Coulomb que a rugosidade
influencia a perda de energia por fricção. Os trabalhos de Hagen (1854) e Darcy (1857) foram
particularmente importantes. Os resultados de Darcy mostraram não só que o fator de fricção
(posteriormente denominado de fator de fricção de Darcy) diminui com um aumento do número
de Reynolds do escoamento (para uma dada rugosidade relativa), e que a taxa de diminuição é
menor para maiores rugosidades relativas, mas também que para determinadas rugosidades
relativas o fator de fricção se torna independente do número de Reynolds. Percebeu-se ainda
que o fator de fricção aumenta consideravelmente com o aumento da rugosidade adimensional.
Outros autores como Bazin (1902) e von Mises (1914) deduziram expressões empíricas para a
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perda de carga e o fator de fricção em função da rugosidade adimensional e do número de
Reynolds.

2.2.1. Nikuradse (1933): Fator de fricção e perfis de velocidades
O primeiro estudo sistemático relativo a escoamentos sob conduta rugosa, no entanto,
parece ter sido o de Nikuradse (1933), focado essencialmente nos efeitos de rugosidade no
escoamento médio e na tensão de corte na parede. O procedimento de Nikuradse consistiu em
colar grãos de areia a condutas de secção transversal circular e estudar a perda de pressão e
perfis de velocidade para diferentes tamanhos destes grãos e para uma grande gama de
números de Reynolds. Para as condições exigidas, a única forma de garantir rugosidade
uniforme ao longo de uma conduta requer a utilização de grãos de areia de tamanho uniforme
e que num estudo em que se pretendem estudar escoamentos mecanicamente iguais em duas
condutas diferentes há a necessidade de se assegurar a mesma geometria de escoamento e da
superfície, o que Nikuradse garantiu através da utilização de condutas de secção circular e
razões constantes entre o raio da conduta e a espessura de penetração dos grãos, ou altura de
rugosidade.
Os resultados das medições de Nikuradse permitiram concluir que de facto há uma
relação entre o fator de fricção de Darcy e o número de Reynolds, e separar o escoamento
rugoso em três regimes distintos, como se percebe pela análise da Figura 4.

Figura 4 -Variação do fator de fricção com o número de Reynolds numa conduta e em função da rugosidade
relativa (adaptado de Nikuradse, 1933).
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•

Numa primeira gama de baixos números de Reynolds, incluindo o regime
laminar e uma parte do escoamento turbulento, o escoamento pode ser
considerado hidraulicamente liso (ℎ𝑠 + < 5) e os efeitos de rugosidade são
desprezáveis. Como a espessura da sub-camada viscosa é superior ao tamanho
médio das protuberâncias (note-se que a espessura da sub-camada viscosa
diminui naturalmente com o aumento do número de Reynolds do escoamento),
a perda de energia numa conduta rugosa é sensivelmente a mesma que se
verifica para uma conduta lisa. Em suma, nestas condições, a rugosidade não
aumenta a resistência ao escoamento, pelo que 𝑓 = 𝑓(𝑅𝑒);

•

Na gama de números de Reynolds mais elevados, para ℎ𝑠 + > 70, a espessura
da sub-camada viscosa é pequena em relação ao tamanho das protuberâncias,
e todos os elementos de rugosidade (que poderão precedentemente e
doravante ser tratados por protuberâncias ou incrustrações) se prolongam para
a camada exterior à mesma e consequentemente a resistência por si imposta
ao escoamento atinge um valor que se estagna. Sensivelmente, a quantidade
de energia dissipada não aumentará mais, portanto, com o número de
Reynolds, e por esse motivo, 𝑓 = 𝑓(ℎ𝑠 /𝐷). Os escoamentos que ocorrem a
números de Reynolds dentro desta gama foram apelidados de escoamentos
completamente rugosos, e Nikuradse deduziu a seguinte expressão para o fator
de fricção de Darcy, que é independente do número de Reynolds.
𝑓=

1
𝑟
(1.74 + 2log (ℎ ))
𝑠

•

2

(10)

Numa gama intermédia, o atrito aumenta com o número de Reynolds e para
rugosidades relativas crescentes. Ora, para ℎ𝑠 + > 5 (mas ainda não muito
elevado), a espessura da sub-camada viscosa e o tamanho médio das
protuberâncias ou da camada-limite rugosa são da mesma ordem de grandeza.
Ora, algumas destas incrustrações penetram no escoamento para além da subcamada viscosa, promovendo o aparecimento de vórtices, que por sua vez se
traduzem em perdas de energia adicionais e crescentes com um aumento do
número de Reynolds. Esta gama foi batizada de zona de transição liso-rugoso
(diferente do conceito de transição laminar-turbulento, atente-se), 5 < ℎ𝑠 + <
70, e o fator de fricção depende simultaneamente do número de Reynolds e da
rugosidade relativa, 𝑓 = 𝑓(𝑅𝑒, ℎ𝑠 /𝐷);

Numa nota intermédia, refira-se que o trabalho de Colebrook (1939) mostrou que no
regime de transição liso-rugoso, o escoamento sobre uma superfície com rugosidade do grão de
areia comporta-se de forma diferente da maioria das rugosidades encontradas nas condutas
comerciais. Colebrook forneceu uma relação implícita entre o fator de fricção, o número de
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Reynolds e a rugosidade relativa para condutas rugosas comerciais, cobrindo um espetro
alargado de números de Reynolds em regime turbulento:
ℎ𝑠
2.51
= −2.0log ( 𝑑 +
)
3.7 𝑅𝑒𝑑 √𝑓
√𝑓
1

(11)

A relação proposta por Colebrook foi representada por Moody (1944) naquele que ficou
conhecido como o diagrama de Moody, e que se apresenta na Figura 5.

Figura 5 - Diagrama de Moody. Fator de fricção de Darcy em função do número de Reynolds e rugosidade relativa
(adaptado de Munson, 1999).

A relação é implícita em relação a 𝑓, e várias formulações explícitas alternativas foram
formuladas numa altura em que a resolução de equações implícitas era de difícil execução. Uma
das expressões foi proposta por Haaland (1983), e por ainda assim tornar expedito o processo
de representação de resultados, é esta que se utilizará para efeitos de comparação com os
modelos testados no presente trabalho:
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ℎ𝑠 1.11
6.9
= −1.8log (
+( 𝑑 ) )
𝑅𝑒
3.7
𝑑
√𝑓
1

(12)

Segundo Davidson et al. (2000) , o desvio máximo desta equação relativamente à
equação de Colebrook-White é de 0.22%, o que se considera muito satisfatório.
O trabalho experimental de Nikuradse passou ainda por uma avaliação dos perfis de
velocidade em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa e percebeu-se que a
forma do perfil depende consideravelmente mais do segundo parâmetro. Em coordenadas
físicas adimensionalizas, a evolução do perfil de velocidades dentro da conduta vem como
exposto na Figura 6.

Figura 6 - Perfil de velocidade média local em coordenadas físicas em função da
rugosidade relativa (adaptado de Nikuradse, 1933).

Nikuradse (1933) verificou ainda que a quantidade de energia perdida por atrito rugoso
pode ser avaliada medindo-se o desvio ao perfil de velocidades do caso liso, em coordenadas de
parede, para o mesmo número de Reynolds. Por observação da Figura 7, entende-se que as
conclusões de Nikuradse, para uma rugosidade do tipo grão de areia indicam que para
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escoamentos caracterizados por um igual número de Reynolds, o desvio de velocidades ao perfil
de velocidades médio liso (na região logarítmica) é tanto maior quanto maior for a rugosidade
relativa. Note-se que o autor usa 𝑈⁄𝑈𝑚á𝑥 nas ordenadas e log(ℎ𝑠 + ) nas abcissas, uma
representação um pouco diferente da que se prefere atualmente, 𝑈 + = 𝑓(𝑦 + ), mas as
conclusões são essencialmente as mesmas. 𝑈𝑚á𝑥 é a velocidade média máxima do escoamento,
no centro da conduta.

Figura 7 - Relação entre 𝑈⁄𝑈𝑚á𝑥 e 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝑠 + ) (adaptado de Nikuradse, 1933).

O trabalho de Nikuradse forneceu uma base teórica que comprova e explica os
resultados anteriores de Darcy e de outros autores, alguns deles já mencionados neste texto, e
constitui-se ainda hoje como um dos trabalhos de referência no tema.
Após as contribuições de Nikuradse, muitos foram os estudos e os artigos escritos sobre
escoamentos turbulentos sob paredes rugosas. A nível experimental, outros autores publicaram
trabalhos semelhantes ao de Nikuradse. Talvez o trabalho de Prandtl e Schlichting (1934) tenha
sido o primeiro ensaio de rugosidade sob uma camada-limite turbulenta bidimensional, e daí
surgiu a correlação conhecida de Prandtl-Schlichting para o fator de fricção num escoamento
completamente rugoso. Schlichting (1936) forneceu resultados para elementos de rugosidade
mais distribuídos e outros trabalhos de Hama (1954) e Moore (1951) representam ainda uma
referência. Não obstante, durante muito tempo a atenção dos investigadores esteve
essencialmente concentrada nos escoamentos sob parede lisa, ou hidraulicamente lisa. Reparese que isto faz sentido. Ora, por um lado parece obviamente plausível que se compreenda
primeiramente o escoamento turbulento sob uma superfície lisa, antes de se introduzirem
“condições de fronteira” que elevam a complexidade do problema, como é o caso da
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rugosidade. Por outro lado, dificuldades de medição de velocidade entre elementos de
rugosidade conduzem a erros demasiado elevados para que os resultados sejam viáveis
(especialmente quando se usam anemómetros X-wire) devido à heterogeneidade e intensidade
do escoamento nessa região (Raupach et al., 1991). No entanto, parece admissível que se
considere que a contribuição de estudos e do desenvolvimento da teoria de escoamentos
turbulentos rugosos e respetiva estrutura possa acelerar o mesmo processo no estudo de
camadas-limites viscosas (condutas lisas) e da teoria da camada-limite de forma geral.

2.2.2. Lei logarítmica de parede
As considerações que se teceram e o raciocínio que levou à dedução do perfil de
velocidades nas diferentes zonas do escoamento turbulento na Secção 2.1, para conduta lisa,
devem agora ser adaptados a uma conduta de rugosidade não desprezável.
Fazendo novamente uso das ferramentas da análise dimensional, sabe-se que se a
rugosidade não é desprezável, o perfil de velocidades na camada interior apresentará
seguramente dependência deste parâmetro, isto é:
𝑈 + = 𝑈 + (𝑦 + ,

𝑦
),
ℎ𝑠

𝑦 ⁄𝑅 ≪ 1

(13)

Com efeito, comprova-se experimentalmente que a distribuição de velocidades perto
de uma parede rugosa (quando representada de forma semi-logarítmica e em coordenadas de
parede) apresenta o mesmo declive da lei logarítmica de parede (na zona onde esta se aplica)
de um caso liso, mas desloca-se desta de uma quantidade constante que se designa por 𝛥𝐵+ . A
lei logarítmica de parede rugosa é então definida por:
𝑈+ =

1
𝑙𝑛(𝑦 + ) + 𝐵 − 𝛥𝐵+
𝜅

(14)

A função de rugosidade 𝛥𝐵+ é nula para uma conduta lisa e aumenta com a rugosidade
relativa, o que provoca um desvio do perfil semi-logarítmico de velocidades relativamente ao
caso liso. O desafio passa, portanto, pela definição/quantificação da função 𝛥𝐵+ a partir de um
parâmetro de rugosidade.
Para distâncias à parede suficientemente grandes, 𝑦 + ≫ 1 e regime completamente
rugoso, a viscosidade passa a assumir pouca relevância e a Equação (13) reduz-se a:
𝑦
𝑈 + = 𝑈 + ( ),
ℎ𝑠

𝑦+ ≫ 1

(15)

Pelo que o perfil de velocidades integrado se apresenta como:
1
𝑦+
𝑈 = ln ( + ) + 𝐷
𝜅
ℎ𝑠
+

(16)

o que representa a lei de parede numa conduta rugosa. O coeficiente 𝐷 = 8.5 é o valor que
melhor se ajusta aos dados experimentais no regime turbulento completamente rugoso
(Davidson, 2004).
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Faça-se uma nota intermédia para explicar que num caso rugoso há que haver alguma
precaução na definição da origem do sistema de coordenadas 𝑦 devido à influência dos efeitos
rugosos, e por isso considera-se normalmente uma origem ligeiramente distanciada daquela
que seria a origem numa conduta lisa. A definição desta origem é também problemática e
diferentes autores sugerem abordagens distintas.

2.2.3. Hipótese de semelhança de parede
Num escoamento sobre uma parede rugosa passa a existir uma sub-camada rugosa,
dentro da qual os efeitos de rugosidade são sentidos diretamente (por analogia à sub-camada
viscosa). Refira-se ainda que a definição da extensão da sub-camada rugosa é também um
problema fundamental. A maioria dos autores, no entanto, assume que os efeitos de rugosidade
não serão sentidos para distâncias superiores a 3 a 5 ℎ𝑠 medidas a partir da parede. Estes valores
são defendidos nos artigos de Raupach et al. (1991) e Schultz e Flack (2007).
A hipótese de Townsend implica que fora da sub-camada rugosa, os mecanismos de
turbulência sejam também independentes da rugosidade da parede que circunscreve o
escoamento (à excepção de considerações sobre o papel da parede aquando da determinação
das escalas usadas, como a velocidade de fricção, e da espessura da camada-limite). Isto quer
dizer que, para uma conduta rugosa, a lei de defeito de velocidade não se altera em relação à
que se formula para o escoamento sob uma conduta lisa, Equação (9), havendo, entretanto, que
fazer a ligação entre as várias subcamadas. Convém dessa forma saber de que informações se
dispõe que assegurem que de facto se está a considerar uma hipótese correta.
Num artigo de revisão, Raupach et al. (1991) procuraram englobar o conhecimento e
resultados experimentais de escoamentos sob condutas rugosas de engenharia e de
escoamentos atmosféricos, numa tentativa de retratar a estrutura de uma camada-limite rugosa
turbulenta da forma mais completa possível. Os resultados experimentais dos autores parecem
correlacionar-se muito bem com a hipótese de Townsend (semelhança do número de Reynolds),
que batizaram de hipótese de semelhança de parede (do inglês wall similarity hyphotesis) e que
no fundo estabelece que as camadas-limite lisas e rugosas apresentam uma estrutura muito
semelhante nas respetivas regiões exteriores. Observaram esta camada como de reduzida
dissipação viscosa local e de reduzidas instabilidades, o que seria incompatível com a ideia de
que seria nesta região a verdadeira geração de turbulência e de produção de energia cinética de
turbulência, processos que passam então a ser atribuídos à camada interior, que se pauta por
um nível elevado de fricção. É, portanto, segundo esta proposta, essencialmente a nível da
camada interior que se registam as grandes divergências em termos de estrutura turbulenta
para um escoamento liso e para um escoamento rugoso. Repare-se, no entanto, que a teoria
proposta por Raupach et al. não estabelece que a rugosidade não tem qualquer influência no
escoamento, estando os seus efeitos, pelo contrário, confinados à região próxima à superfície,
nomeadamente em termos de tensões de Reynolds (Jiménez, 2004).
Após a revisão de Raupach et al. (1991) e a introdução do conceito da hipótese de
semelhança de parede, vários foram os trabalhos que enveredaram no caminho de atestar ou
não a sua validade, dada a sua importância prática. Se por um lado trabalhos experimentais,
como o de Flack et al. (2005), corroboram as teses de Raupach et al. em termos de quantidades
médias e das tensões de Reynolds, o estudo experimental de Krogstad et al. (1992) parece
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indicar a rugosidade provoca alterações às tensões de Reynolds mesmo na camada exterior.
̅̅̅̅2 e ̅̅̅̅̅
Krogstad et al. assume que as flutuações de velocidade paralelas à parede, 𝑢′
𝑢′𝑣′, diferem
pouco entre os casos liso e rugoso (embora se observe uma maior diferença para ̅̅̅̅̅
𝑢′𝑣′), mas, por
̅̅̅̅2
outro lado, fazem notar que a distribuição da componente de flutuações normais à parede 𝑣′
é consideravelmente maior para uma conduta rugosa, e que a diferença se verifica em todo o
perfil, o que parece contrariar a hipótese de semelhança de parede.
Jiménez (2004) formulou a hipótese de que a divergência de resultados apresentada
poderá ter origem na extensão dos elementos de rugosidade e, efetivamente, a hipótese de
semelhança de parede verificar-se-á se a rugosidade absoluta for muito menor que a espessura
da camada-limite (até um limite de 2%). Pelo contrário, para rugosidades superiores a esse
limite, os efeitos da rugosidade manifestar-se-ão para lá dos limites da camada interior e a
hipótese perde a validade. De facto, os resultados de Krogstad et al. sugerem que a hipótese
falha para valores consideráveis de ℎ𝑠 . A teoria de Jiménez é por outro lado validada pelos
resultados de Schultz e Flack (2007), ainda que estes autores assumam que o problema não
esteja ainda completamente fechado e que investigar maiores rugosidades seja necessário, bem
como a influência de vários tipos distintos de rugosidade. De facto, a maioria da literatura sobre
rugosidade até ao início da última década do séc. XX incide essencialmente numa abordagem
muito geral aos aspetos do escoamento médio, enquanto as investigações mais recentes se
propuseram distinguir o efeito de diferentes tipos de rugosidade.

2.2.4. Caracterização da rugosidade
O carácter aleatório das protuberâncias e imperfeições que constituem a rugosidade
torna a definição determinística da rugosidade um problema complexo, pelo que é necessário
recorrer a métodos estatísticos ou de inspiração estatística como o conceito de rugosidade
equivalente de grãos de areia utilizado por Nikuradse (1933). Na verdade, o comportamento de
um escoamento turbulento sobre superfície rugosa depende consideravelmente das
características da superfície e do tipo de rugosidade, mas dentro de um determinado padrão de
rugosidade o comportamento deve ser caracterizado por uma espécie de valor equivalente de
rugosidade. Como se sabe, nem todas as superfícies se caracterizam por apresentar rugosidade
uniformemente e densamente distribuída de grãos de areia. Provavelmente tal superfície nem
sequer existe.
Numa superfície rugosa, os elementos de rugosidade podem apresentar diversos
tamanhos e diferentes formas (na medida em que podem apresentar contornos suaves e
arredondados ou formas mais agressivas). Na verdade, a própria distribuição destes elementos
individuais é um fator decisivo, já que os elementos individuais podem estar densamente
arranjados ou muito separados, e a própria organização destes elementos apresenta carácter
estocástico. O escoamento sobre cada uma destas superfícies apresentará, portanto, diferentes
características aerodinâmicas (ou hidronâmicas), na medida em que as separações locais e a
vorticidade produzida pela superfície estão altamente interligadas com a caracterização dos
elementos de rugosidade e respetiva distribuição e, portanto, divergirão de superfície para
superfície. É além disso muito improvável que se consiga descrever a rugosidade de uma
superfície através de uma formulação geral baseada na rugosidade de grão de areia. Foram
várias, portanto, as tentativas de caracterização da distribuição e da geometria dos elementos
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de rugosidade de forma a obter uma classificação de tipos consistentes e com algum grau de
determinismo, a partir da utilização de parâmetros adicionais à altura de rugosidade. Um dos
trabalhos mais importantes neste problema é o de Perry et al. (1969) que divide as distribuições
de rugosidade em dois tipos distintos fundamentais, a rugosidade do tipo 𝑘 e a rugosidade do
tipo 𝑑, através de um parâmetro que mede a razão entre o espaçamento médio de elementos
de rugosidade e a média das suas alturas. Outros autores adoptaram outros parâmetros de
caracterização da rugosidade. Simpson (1973) definiu a densidade de rugosidade a partir da área
frontal dos elementos de rugosidade (na direção normal ao escoamento) e Bandyopadhyay
(1987) refere-se ao comprimento lateral dos mesmos elementos como parâmetro fundamental
de caracterização. Apesar da quantidade de estudos incidentes neste problema, o paradigma
atual parece indicar a necessidade de estudos experimentais individuais para cada nova
geometria e/ou distribuição de rugosidade em estudo, que fornecem acima de tudo a altura
média dos elementos e a origem da camada-limite rugosa. Além disso, devido à complexidade
inerente à caracterização de rugosidade de forma determinística, e ao conhecimento detalhado
da distribuição dos elementos individuais que isso exige, o uso de modelos topográficos como o
proposto por Tarada (1990), por exemplo, não é utilizado em aplicações de engenharia, em que
acaba por haver um balanço entre a dificuldade de implementação e a precisão de resultados
necessária.

Em suma, o Capítulo 2 dá forma à exposição das características de um escoamento
turbulento sob conduta lisa e rugosa, e o desafio que qualquer modelo de turbulência enfrenta
para conseguir prever corretamente as características que se apresentam. Dessa forma, um
modelo de rugosidade terá de ser capaz, no mínimo, de prever os perfis de velocidades em todas
as zonas do escoamento, como descrito pelas Eqs. (7), (9) e (16) e a variação do fator de atrito
com o número de Reynolds e com a rugosidade de acordo com a Equação (12). Como se
explicou, na zona de transição liso-rugoso, o Diagrama de Moody e os resultados de Nikuradse
conduzem a evoluções do fator de fricção inconsistentes por terem sido obtidos pelo estudo de
rugosidades de diferentes características. Ora, dada a infinidade de tipos de rugosidade que uma
conduta pode apresentar, é de esperar que os comportamentos na zona de transição liso-rugoso
sejam muito distintos e não correspondam exequivelmente aos resultados de Nikuradse (1933)
nem de Moody (1944). Ainda assim, uma vez que o Diagrama de Moody é obtido a partir de
testes em rugosidades comerciais, pensa-se que será mais adequado à comparação dos
resultados de um modelo de turbulência, que será em princípio formulado para uma rugosidade
semelhante, comercial.
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3.Teoria: Breve apresentação de modelos de
turbulência simples para superfícies lisas e
rugosas na filosofia RANS
Tem-se assistido nas últimas duas décadas a uma explosão no domínio do poder
computacional, e a adoção de métodos numéricos tem sido especialmente frequente aquando
do estudo de camadas-limite rugosas. A resolução direta das equações de Navier-Stokes por
DNS, no entanto, embora uma ferramenta muito poderosa no estudo de camadas-limite lisa,
encontra ainda graves entraves à sua utilização em massa no estudo de escoamentos rugosos.
Efetivamente, o escoamento entre elementos de rugosidade só é resolvido se uma malha
suficientemente refinada for imposta. Essencialmente por isto, o poder computacional exigido
para se resolver um escoamento turbulento de camada-limite rugosa por DNS poderá ser
enorme, mesmo para escoamentos relativamente simples, e só muito recentemente se tem
implementado satisfatoriamente esta ferramenta a problemas de rugosidade. Ainda assim, são
simulações muito dispendiosas, e a maioria das aplicações industriais é ainda resolvida através
de métodos que modelam a turbulência, seja por modelos das tensões de Reynolds (RANS), seja
por modelos de contribuições sub-malha (LES). A maioria ainda se baseia em modelos das
tensões de Reynolds, pelo que a necessidade da formulação de modelos RANS sólidos é uma
prioridade na investigação na área.
Sabe-se que a filosofia adotada pelos modelos RANS em escoamentos rugosos é
categorizada em uma de duas abordagens. Uma delas consiste em adicionar termos extra às
equações governativas de forma a dar resposta ao aumento de atrito produzido pela
rugosidade. Na comunidade científica este método dá-se pelo nome de método dos elementos
discretos (do inglês discrete element method), e não é muito interessante do ponto de vista
deste texto. A segunda abordagem não altera as equações governativas na sua forma original,
mas implementa condições de fronteira adequadas às quantidades turbulentas transportadas,
e altera os modelos de turbulência por via de alterações nas funções de amortecimento aos
termos de produção e destruição das quantidades transportadas, e à viscosidade turbulenta,
cujo aumento próximo à parede visa traduzir o aumento de fricção produzido pelos elementos
de rugosidade. As funções de amortecimento são baseadas na rugosidade de grão de areia, que
representa por si só todo o campo de rugosidade da superfície. Este tipo de abordagem é
preferido por ser já um método comprovado na extensão futura a fluidos de reologia complexa,
como se expõe no artigo de Resende et al. (2013).
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Neste Capítulo pretende-se apresentar as equações governativas e os modelos
implementados neste trabalho, apontar um conjunto de características dos modelos e alguns
problemas a que previamente se saiba que possam conduzir, aquando da sua implementação
numérica. Com efeito, foram implementados três conjuntos de modelos: os modelos clássicos
baseados nas funções de parede (modelos normais, em inglês designados por standard), os
modelos integráveis até à parede (modelos de baixo número de Reynolds) e uma série recente
de modelos de duas camadas que permite a integração até à parede, mas sem o recurso a
funções de amortecimento.
A implementação de correções para incorporar efeitos de rugosidade em modelos de
turbulência a duas equações é relativamente extensa. No âmbito dos modelos do tipo 𝑘 − 𝜀, os
modelos de Zhang et al. (1996) e de Foti e Scandura (2004) modificaram essencialmente as
funções de amortecimento usadas em modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de Reynolds já
existentes. Numa perspetiva dos modelos do tipo 𝑘 − 𝜔, Wilcox (1988) implementou alterações
à condição de fronteira da quantidade turbulenta 𝜔, de forma a prever a correta evolução do
perfil de velocidades adimensional em coordenadas de parede na região da lei logarítmica.
Posteriores alterações a este modelo foram propostas por Hellsten e Laine (1997), Knopp et al.
(2009) e mais recentemente por Aupoix (2014). Todos os modelos são testados à excepção da
correção de Knopp et al. ao modelo SST (do inglês Shear Stress Transport).
Invariavelmente, quando se experimenta descrever a turbulência a partir de métodos
estatísticos começa-se com um conjunto de equações determinísticas, as equações de NavierStokes e a certo ponto chega-se a um sistema de equações indeterminado. O desenvolvimento
algébrico das tensões da Reynolds implica que o sistema é sempre constituído por um número
de incógnitas superior ao número de equações para as resolver. Este problema é conhecido no
mundo da ciência como o problema do fecho da turbulência, e enuncia que é impossível a
formulação de um modelo estatístico de turbulência apenas por manipulação das equações que
o governam. O contorno deste problema requer a introdução de informação adicional, ad hoc,
para completar o sistema de equações (Davidson, 2004).

3.1. Equações governativas, hipótese de Boussinesq e
primeiros modelos
Para qualquer tipo de modelo de turbulência, a integração de qualquer equação de
transporte é feita em conjunto com as equações da continuidade e da quantidade de
movimento linear. No presente caso, como se assume que o fluido é incompressível e se impõe
escoamento desenvolvido, a equação de conservação da massa vem:
𝜕𝑈
=0
𝜕𝑥

(17)

A partir das hipóteses anteriores, como o fluido é newtoniano, e sabendo que a
velocidade só varia com a direção 𝑦, a conservação da quantidade de movimento corresponde
à equação de Navier-Stokes em 𝑦:
𝜕𝑈
𝜕𝑈
1 𝜕𝑝 𝜕
𝜕𝑈 ̅̅̅̅̅
+𝑈
=−
+
(𝜈
− 𝑢′𝑣′)
𝜕𝑡
𝜕𝑦
𝜌 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦

(18)
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O interesse está, portanto, na modelação do termo das tensões de Reynolds ̅̅̅̅̅
𝑢′𝑣′, o que dá
origem aos modelos de turbulência.
A maior parte dos primeiros modelos de turbulência foi desenvolvida no contexto de
escoamentos de corte como o que aqui se estuda, e Boussinesq (1870) impulsionou o
desenvimento da modelação de turbulência, formulando a hipótese, conhecida posteriormente
por hipótese de Boussinesq, de que o tensor das tensões de Reynolds é proporcional ao tensor
médio da taxa de deformação. Usando-se aqui, excecionalmente, notação tensorial, como
originalmente, cada componente vem:
𝜏𝑖𝑗 = 2𝜇𝑇 [𝑆𝑖𝑗 −

1 𝜕𝑢𝑘
2
𝛿𝑖𝑗 ] − 𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗
3 𝜕𝑥𝑘
3

(19)

𝜇𝑇 é a viscosidade turbulenta, do termo inglês eddy viscosity, e permite quantificar a tensão
turbulenta, da mesma forma que a viscosidade molecular permite quantificar a tensão viscosa.
Num escoamento de corte simples como o escoamento numa conduta, a hipótese de
Boussinesq implica que:
𝜏𝑅 = 𝜌𝜈𝑡 |

𝜕𝑈
|
𝜕𝑦

(20)

onde 𝜏𝑅 é a tensão de Reynolds de corte.
Pela simplicidade que lhes é inerente e pelos resultados satisfatórios que apresentam,
a maioria dos modelos de turbulência na prática de engenharia baseiam-se na hipótese de
Boussinesq. Ainda assim, o conceito traz problemas em dados escoamentos, essencialmente
quando a turbulência de um escoamento é fortemente anisotrópica (Davidson, 2004).
Prandtl (1925) foi o primeiro a desenvolver um método para estimar a viscosidade
turbulenta, formulando o modelo comprimento de mistura (do inglês, mixing length) para
escoamentos unidimensionais, que diz que:
𝜈𝑡 = 𝑙𝑚 2 |

𝜕𝑈
|
𝜕𝑦

(21)

Onde 𝑙𝑚 é o comprimento de mistura. O modelo está no entanto dependente da quantidade
comprimento de mistura, que depende da geometria do escoamento, e se por um lado a sua
especificação está clara para escoamentos bem estudados na literatura, nunca é conhecido para
um escoamento complexo diferente de qualquer outro já estudado, e as hipóteses necessárias
à sua especificação introduzem um elevado grau de desconfiança na precisão dos resultados
finais (Pope, 2000). De qualquer forma, o modelo funciona apenas para escoamentos de corte
muito simples e a extensão a escoamentos mais complexos é malsucedida de forma geral.

3.2. Modelos de turbulência normais
Numa fase posterior surgiram os modelos de duas equações e especificamente o
modelo 𝑘 − 𝜀, que pela simplicidade e boa estimativa do escoamento médio numa grande gama
de geometrias faz do modelo um dos mais populares em engenharia, fornecendo a base para a
maioria das aplicações comerciais de CFD’s.
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3.2.1. Modelo 𝒌 − 𝜺
Na sua forma original, o modelo 𝑘 − 𝜀 descreve os fenómenos turbulentos a partir de
duas equações de transporte que são resolvidas fornecendo duas quantidades turbulentas, a
energia cinética de turbulência, 𝑘, e a taxa de dissipação de turbulência isotrópica, 𝜀. O modelo
𝑘 − 𝜀 mais popular foi desenvolvido por Launder e Spalding (1974), após contribuições de vários
autores, e começou a ser largamente difundido a partir da versão introduzida por Jones e
Launder (1972,1973). O modelo assume que a viscosidade turbulenta é função apenas de 𝑘 e 𝜀
e será dada por:
𝜈𝑡 = 𝐶𝜇

𝑘2
𝜀

(22)

Para um modelo do tipo 𝑘 − 𝜀, para além da equação de transporte de 𝑘, resolve-se
ainda uma equação de transporte para 𝜀, e conhecem-se as várias constantes da equação a
partir do estudo de diferentes escoamentos turbulentos simples isolados. As equações de
transporte aparecem na forma:
𝐷𝑘
𝜕
𝜈𝑡
𝜕𝑘
𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗
=
[( + 𝜈𝑙 )
] + 𝜈𝑡
+
(
)−𝜀
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗 𝜎𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
𝐷𝜀
𝜕
𝜈𝑡
𝜕𝜀
𝜀 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗
𝜀2
=
[( + 𝜈𝑙 )
] + 𝐶1 𝜈𝑡
+
(
) − 𝐶2
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗 𝜎𝜀
𝜕𝑥𝑗
𝑘 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
𝑘

(23)

(24)

As constantes 𝐶𝜇 ,𝜎𝑘 , 𝜎𝜀 , 𝐶1 e 𝐶2 foram otimizadas por Launder e Sharma (1974)
naquele que ficou conhecido como o modelo 𝑘 − 𝜀 normal, e os seus valores numéricos são
𝐶𝜇 = 0.09, 𝜎𝑘 = 1.0, 𝜎𝜀 = 1.3, 𝐶1 = 1.44 e 𝐶2 =1.92.
O modelo 𝑘 − 𝜀 surgiu como uma ferramenta poderosa na previsão e modelação de
escoamentos complexos e de uma forma mais generalizada que modelos anteriores, sobretudo
se comparado com o modelo de comprimento de mistura de Prandtl (1925). Alguns autores
apresentam, no entanto, importantes limitações ao modelo 𝑘 − 𝜀. Repare-se que a taxa de
dissipação 𝜀 pode ser vista como uma taxa de fluxo de energia entre as escalas de turbulência,
e se por um lado é determinada pelos movimentos turbulentos às grandes escalas, a equação
exata de transporte de 𝜀 diz respeito a processos dissipativos, diretamente interrelacionados
com a viscosidade do fluido. Wilcox (1993) chama a atenção para o facto de os processos
dissipativos tomarem lugar às pequenas escalas (que é o que acontece maioritariamente na
região do escoamento próxima da parede), e simultaneamente haver uma necessidade de se
alterarem os coeficientes e funções na equação de transporte de 𝜀 para que o modelo se
comporte corretamente na região próxima à parede. Com isto aponta para uma grande
divergência entre a equação de transporte modelada para 𝜀 e aquela que seria a equação exata
de transporte da mesma variável.

3.2.2. Modelo 𝒌 − 𝝎
O primeiro modelo 𝑘 − 𝜔 foi proposto por Kolmogorov (1942) e resolve também uma
equação de transporte da energia cinética de turbulência 𝑘, enquanto que a segunda equação
diferencial resolve o transporte de uma quantidade 𝜔, entendida como uma dissipação
específica de turbulência. A substituição da equação de 𝜀 pela equação de 𝜔 apresenta fortes
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vantagens. Por um lado, é mais fácil de integrar e, portanto, é mais robusta e conduz a uma
maior estabilidade numérica. Por outro lado, e embora o modelo possa ser utilizado na versão
normal, a equação de 𝜔 pode ser integrada ao longo da sub-camada viscosa e até à parede sem
a necessidade do uso de funções de amortecimento. Refira-se ainda que uma das desvantagens
dos modelos do tipo 𝑘 − 𝜀 é a de serem incapazes de fornecer bons resultados na presença de
gradientes de pressão desfavoráveis muito elevados, e nestes casos os modelos 𝑘 − 𝜔
apresentam um melhor desempenho.
Os modelos propostos posteriormente por Wilcox (e detalhados no seu livro, 1993) são
muito semelhantes aos modelos do tipo 𝑘 − 𝜀 na medida em que se baseiam na hipótese de
Boussinesq e resolvem duas equações de transporte, para 𝑘 e 𝜔. Segue de forma genérica, a
equação de transporte da energia cinética de turbulência:
𝜕
𝜕
𝜕𝑢𝑖
𝜕
𝜕𝑘
(𝜌𝑘) +
− 𝛽 ∗ 𝜌𝜔𝑘 +
[(𝜇 + 𝜎 ∗ 𝜇𝑇 )
]
(𝜌𝑢𝑗 𝑘) = 𝜏𝑖𝑗
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(25)

e a equação de transporte da dissipação específica vem:
𝜕
𝜕
𝛾𝜔 𝜕𝑢𝑖
𝜕
𝜕𝜔
(𝜌𝜔) +
𝜏𝑖𝑗
− 𝛽𝜌𝜔2 +
[(𝜇 + 𝜎𝜇𝑇 )
]
(𝜌𝑢𝑗 𝜔) =
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(26)

onde as constantes impostas no modelo tomam os seguintes valores numéricos:
𝛽=

3
9
5
1
1
; 𝛽∗ =
; 𝛾 = ; 𝛾 ∗ = 1; 𝜎 = ; 𝜎 ∗ =
40
100
9
2
2

(27)

A quantidade 𝜔, por sua vez, é proporcional a 𝜀/𝑘 e dada por:
𝜔=

𝜀
𝐶𝜇 𝑘

(28)

Neste modelo a energia cinética de turbulência 𝑘 e a dissipação específica de
turbulência 𝜔 são necessárias para definir a viscosidade turbulenta que se calcula como:
𝜇𝑇 = 𝛾 ∗

𝜌𝑘
𝜔

(29)

A formulação original dos modelos, como apresentada acima, é, no entanto, válida
apenas para números de Reynolds elevados, e, portanto, apenas a zona do escoamento
completamente turbulento é corretamente descrita por esta formulação. Fazendo uso de
métodos numéricos, há duas abordagens distintas que permitem a extensão deste e de outros
modelos para a zona de baixos números de Reynolds (junto à parede): modificando as funções
de parede (do inglês wall functions) e as abordagens de baixo número de Reynolds (LRN).

3.2.3. Metodologia de funções de parede
Num contexto convencional de uso de funções de parede, o procedimento resume-se a
posicionar o primeiro nó da malha suficientemente afastado da parede para que se encontre já
dentro da zona inercial. O uso de funções de parede é possível para fluidos newtonianos
(dependentemente da geometria do escoamento) uma vez que a camada-limite apresenta

22

Comparação entre o desempenho de diferentes modelos de rugosidade para escoamento turbulento em condutas

frequentemente uma estrutura turbulenta quase universal, isto é, as quantidades turbulentas e
o perfil de velocidades são funções da distância normal à parede adimensional 𝑦 + , assumindose que os desvios do comportamento universal são pequenos mesmo em condições de
escoamento que são consideravelmente diferentes daquelas em que se verifica o
comportamento universal. Os dados experimentais de um escoamento podem então ser
utilizados para fornecer funções de parede para o cálculo do escoamento médio de outros
escoamentos.
Uma grande parte dos programas comerciais de mecânica de fluidos computacional
adota ainda uma metodologia de funções de parede para incluir os efeitos da parede no
escoamento. De facto, o método economiza consideravelmente os recursos computacionais,
diminuindo-se o tempo de simulação e a memória necessária para o cálculo, uma vez que não
há necessidade de se empregar uma malha refinada que se estenda até à parede (note-se que
na sub-camada viscosa os gradientes são muito elevados, o que requer um número considerável
de pontos para os calcular com precisão).
Portanto, a partir da equação da quantidade de movimento linear formula-se a lei de
parede, que fornece a relação entre a velocidade local do escoamento e a tensão de corte local
na parede, uma vez conhecida a velocidade de fricção local. Uma vez conhecida a velocidade de
fricção local 𝑢𝜏 , e a partir das equações de transporte das quantidades turbulentas para os
modelos 𝑘 − 𝜀 e 𝑘 − 𝜔, calculam-se os valores para as propriedades 𝑘, 𝜀 e 𝜔, no primeiro ponto
do domínio de cálculo junto à parede, através das relações:
𝑘=

𝑢𝜏 2
√𝐶𝜇

;

𝑢𝜏 3
𝜀=
;
𝜅𝑦

𝜔=

√𝑘
𝛽 ∗ 1⁄4 𝜅𝑦

(30)

Não obstante, reconheceu-se desde cedo que a formulação de funções de parede deixa
de fora considerações importantes do ponto de vista da física da turbulência e que o avanço na
complexidade das novas formulações de funções de parede que foram surgindo não fornecia
resultados consideravelmente melhores que as formulações mais simples de funções de parede.
Numa tentativa de impedir que engenheiros fossem forçados a adotar funções de parede
inadequadas como única alternativa a um refinamento muito elevado da malha computacional,
no entanto, foram recentemente formuladas duas novas propostas, por Craft et al. (2002) e Suga
et al. (2006), a primeira baseada numa integração numérica uni-dimensional de uma formulação
de baixo número de Reynolds, e a segunda inteiramente analítica, num esforço de se entender
a contribuição dos diferentes processos físicos envolvidos.

3.2.4. Correções de rugosidade: Modelo de Wilcox (1988)
Wilcox (1988) formulou as alterações necessárias às condições de fronteira do seu
modelo 𝑘 − 𝜔 de forma a que o novo modelo previsse corretamente o perfil de velocidades
logarítmico num escoamento sob conduta rugosa. Pegando numa função 𝑆𝑅 para a qual a
condição de fronteira de 𝜔 na parede fosse 𝜔 = (𝑢𝜏 2 ⁄𝜈 )𝑆𝑅 , Wilcox obteve a seguinte
correlação para a constante 𝐵 da lei logarítmica de parede (lisa), Equação (8).
1
𝑆𝑅
𝐵 = 8.4 + ln (
)
𝜅
100

(31)
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Usando os dados de Nikuradse (1933), Wilcox (1988) calibrou a variação da condição de
fronteira de 𝜔, e consequentemente, de 𝑆𝑅 , com a rugosidade adimensional ℎ𝑠 + para
escoamentos completamente rugosos e em transição. Note-se que uma redução de 𝜔 (devido
aos efeitos de rugosidade) implica um aumento da viscosidade turbulenta perto da superfície, o
que é consistente com o aumento de atrito provocado pela rugosidade da superfície. 𝑆𝑅 vem
então dada por:
50

2

) ,
ℎ𝑠 +
𝑆𝑅 =
100
,
ℎ𝑠 +
{
(

ℎ𝑠 + ≤ 25
(32)
+

25 ≤ ℎ𝑠 ≤ 2000

Segundo esta formulação, e para 25 ≤ ℎ𝑠 + ≤ 2000, a lei logarítmica de parede rugosa
proposta por Wilcox difere da Equação (16) apenas no valor da constante, que passa de 8.5 a
8.4, o que conduz a diferenças de resultados inferiores a 1%.
Posteriormente, Wilcox (1993) alterou a formulação de 𝑆𝑅 da forma que vem, de forma
a negligenciar o desvio no perfil de velocidades, para ℎ𝑠 + ≤ 5:
(
𝑆𝑅 =

100
{ ℎ𝑠

+

200
ℎ𝑠 +

2

) ,

ℎ𝑠 + ≤ 5
(33)

2

200
100
+
+ [( + ) − + ] 𝑒 5−ℎ𝑠 ,
ℎ𝑠
ℎ𝑠

+

ℎ𝑠 > 5

onde ℎ𝑠 + é a altura de rugosidade equivalente adimensional, ℎ𝑠 + = ℎ𝑠 𝑢𝜏 /𝜈.
Note-se que a única correção do autor é à condição de fronteira de 𝜔, mantendo-se
inalterável a condição de fronteira para 𝑘, 𝑘 = 0 para 𝑦 = 0.
Observe-se ainda que, num caso liso, e considerando que 𝐵 = 5.0 no perfil de
velocidades logarítmico, chega-se ao valor de 𝑦 + > 11.63 (igualando as Eqs. (7) e (8)) para o
qual a região logarítmica se verifica. Quando a conduta é rugosa, no entanto, este valor alterase e é por vezes mais difícil de encontrar dada a complexidade do perfil (uma vez que se passa
a usar a Equação (14) em vez da Equação (8), que pode ser de complexidade considerável).
Considerou-se por efeitos de simplicidade que o primeiro ponto estaria na região logarítmica se
𝑦1 + > 10, onde 𝑦1 é a coordenada desse ponto.
A filosofia inerente à metodologia das funções de parede assume condições de
equilíbrio local para estimar a tensão de corte na parede e os termos fonte nas equações de
transporte, um estado que na prática não ocorre frequentemente nem em escoamentos muito
simples, mas que para estes constitui ainda assim uma boa aproximação. Para além disso, nem
todas as camadas-limite possuem um padrão universal junto à parede. O escoamento de um
fluido viscoelástico, por exemplo, não segue uma lei universal na sub-camada viscosa e não faz,
portanto, sentido generalizar-se esta região. Mesmo para fluidos newtonianos, alguns casos
mais extremos de elevados gradientes de pressão longitudinais ou de escoamentos sujeitos a
forças centrífugas ou de Coriolis significativas perturbam o escoamento junto à parede, e perdese a universalidade que se requer neste método. Portanto, em escoamentos complexos, em que
a geometria é complexa ou a reologia não é newtoniana, o comportamento junto à parede deixa
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de ser o comportamento universal da lei logarítmica, e este método impõe um perfil de
velocidades incorreto. Surge daí a necessidade da integração até à parede e o contexto de baixos
números de Reynolds, do inglês Low Reynolds Number (LRN).

3.3. Modelos de baixo número de Reynolds
Quando se decide por uma abordagem do tipo baixo número de Reynolds a integração
das equações governativas é feita até à parede. A ideia-chave por detrás dos modelos de baixo
número de Reynolds passa por amortecer a viscosidade turbulenta perto da parede através do
uso de uma função de amortecimento que tende para zero com a aproximação à parede (numa
parede lisa). Talvez o exemplo mais simples deste tipo de abordagem tenha sido o da função de
amortecimento de Van Driest (1956) incorporada num modelo do tipo comprimento de mistura.
Modelos mais complexos, por outro lado, foram também concebidos, incorporando não só as
funções de amortecimento, mas também o efeito direto da viscosidade molecular quer nas
constantes empíricas quer nas funções multiplicadas aos termos das equações de transporte
dos modelos na sua forma original de elevado número de Reynolds (nos modelos de baixo
número de Reynolds é preciso introduzir sempre, pelo menos, o efeito da tensão molecular na
quantidade de movimento linear). A viscosidade turbulenta, como já se disse, que define as
tensões de Reynolds, é obrigatoriamente nula na parede (para uma parede lisa) e num contexto
LRN vem multiplicada de uma função 𝑓𝜇 de valor nulo na parede.
No âmbito dos modelos de baixo número de Reynolds, foram vários os modelos de
turbulência de duas equações concebidos e estendidos à parede, nomeadamente o modelo 𝑘 −
𝜔 proposto por Wilcox e Rubesin (1980), e um largo conjunto de modelos 𝑘 − 𝜀. Deste segundo
grupo, e para efeitos de revisão bibliográfica e de pertinência de aplicação ao tema estudado
neste texto, revisitar-se-ão apenas os modelos de Jones e Launder (1972,1973), de Lam e
Bremhorst (1981) e de Nagano e Hishida (1987), ainda que inúmeros outros tenham sido
propostos.
Jones e Launder (1972,1973) foram creditados como os primeiros a estender o modelo
𝑘 − 𝜀 para a sua formulação de baixo número de Reynolds e é por isso que interessa consideralo em primeiro lugar. Os dois restantes modelos são revistos porque são implementados neste
trabalho. De forma simplificada, os diversos modelos propostos divergem entre si nas várias
funções de amortecimento 𝑓 e na adição ou não de termos extra às equações de transporte de
𝑘 e 𝜀, a que se convencionou chamar-se 𝐷 e 𝐸, que estão relacionados com as condições de
fronteira na parede para as quantidades transportadas.

3.3.1. Modelo de Jones e Launder
No modelo original de Jones e Launder (1972,1973) as equações de transporte de 𝑘 e 𝜀
são:

𝐷𝑘
𝜕
𝜈𝑡
𝜕𝑘
𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗
=
[( + 𝜈𝑙 )
] + 𝜈𝑡
+
(
)−𝜀+𝐷
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗 𝜎𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖

(34)
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𝐷𝜀
𝜕
𝜈𝑡
𝜕𝜀
𝜀 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗
𝜀2
=
[( + 𝜈𝑙 )
] + 𝐶1 𝑓1 𝜈𝑡
+
(
) − 𝐶2 𝑓2 + 𝐸
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗 𝜎𝜀
𝜕𝑥𝑗
𝑘 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
𝑘

(35)

onde:
2

2

𝜕√𝑘
𝜕 2 𝑈𝑖
𝑘2
𝐷 = −2𝜈𝑙 (
) ; 𝐸 = 2𝜈𝑙 𝜈𝑡 ( 2 ) ; 𝜈𝑡 = 𝑓𝜇 𝐶𝜇
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜀

(36)

Recorde-se que as funções 𝑓1 e 𝑓2 são unitárias em toda a extensão da geometria do
escoamento para o modelo 𝑘 − 𝜀 normal, o que não é consistente do ponto de vista físico dentro
da sub-camada viscosa, ainda que se verifique nas zonas de elevado número de Reynolds e,
portanto, já fora desta sub-camada.
Em relação às condições de fronteira, a velocidade média é nula na parede, a energia
cinética de turbulência também, mas a taxa de dissipação na parede 𝜀𝑤 apresenta um valor
finito. Os autores apontaram, no entanto, uma evidente conveniência em termos numéricos e
de computação no uso de uma condição de fronteira de 𝜀𝑤 = 0, o que implica a adição do termo
𝐷 à equação de transporte de 𝑘. Note-se que isto resulta na resolução de uma equação de
transporte não para a taxa de dissipação isotrópica 𝜀 mas para uma taxa de dissipação
modificada 𝜀̃ = 𝜀 − 𝐷. A qualquer modelo que resolva uma equação de transporte para 𝜀̃, e que
portanto estabeleça uma condição de fronteira na parede de 𝜀̃ = 0, acrescem as condições de
que o termo 𝐷 deve tender para o valor real de 𝜀 na parede de forma a equilibrar a condição de
𝑘, por um lado, e que tenda para zero longe da parede para que se verifique a condição 𝜀̃ = 𝜀
na zona de escoamento completamente turbulento, por outro. Os autores citaram ainda a
necessidade do uso do termo 𝐸 de forma a que se verificasse compatibilidade entre os
resultados experimentais disponíveis e os valores fornecidos pelo modelo para a energia cinética
de turbulência na sub-camada viscosa, nomeadamente o pico de 𝑘 que se verifica
experimentalmente para 𝑦 + ≈ 20.
As funções de amortecimento, por sua vez, ficaram definidas como segue:
−2.5

𝑓𝜇 = 𝑒 1+𝑅𝑡/50 ;

𝑓1 = 1;

𝑓2 = 1 − 0.3𝑒 −𝑅𝑡

2

(37)

onde 𝑅𝑡 = 𝑘 2 /𝜈𝜀.
Esclareça-se desde já que no artigo original de Jones e Launder (1972) a notação
utilizada era ligeiramente diferente, sem qualquer referência a funções 𝑓 e com os valores 𝐶𝜇 e
𝐶2 representando as funções que neste texto são dadas pela multiplicação do valor das
constantes pelas respetivas funções, por motivos de estabelecimento de padrão de comparação
entre os vários modelos. Note-se que o modelo faz depender as funções 𝑓𝜇 e 𝑓2 do número de
Reynolds de turbulência, 𝑅𝑡 , e é citada uma aparente indiferença dos resultados à inclusão da
mesma independência na função 𝑓1. É enunciado ainda que a formulação da função 𝑓2 surge de
uma tentativa de compatibilização do modelo com os resultados experimentais de um caso de
decaimento de turbulência de grelha, e 𝑓𝜇 surge do mesmo procedimento num escoamento de
Couette de tensão constante.
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3.3.2. Modelo de Lam-Bremhorst
Lam e Bremhorst (1981) argumentaram que a presença da parede por si só deveria
exercer uma influência direta no valor da viscosidade turbulenta e que, portanto, uma função
𝑓𝜇 estaria incompleta se dependesse unicamente de 𝑅𝑡 . O modelo de Lam-Bremhorst fornece
então uma função 𝑓𝜇 que toma em consideração o efeito direto e indireto da parede, através da
inclusão de um segundo número de Reynolds 𝑅𝑘 = √𝑘𝑦⁄𝜈 , e propõe simultaneamente que 𝑓1
apresente valores superiores à unidade junto à parede, premissa compatível com dados
numéricos. Dessa forma o modelo é consistente com o facto de os fenómenos dissipativos
serem mais intensos junto à parede e de tal forma que 𝑘 seja nulo na parede, eliminando,
portanto, a inconsistência de se usar 𝑓1 = 1 em toda a conduta, sem a adição de qualquer termo
de destruição extra à equação de transporte de 𝑘. Por último, é argumentado pelos autores que
2

a constante 0.3 multiplicada por 𝑒 −𝑅𝑡 , utilizada na formulação de 𝑓2, é incongruente uma vez
que na parede verifica-se que 𝑅𝑡 = 0, o que fornece um valor de 𝑓2 diferente de zero. Reparese que a inconsistência desta hipótese se prende com o facto de 𝜀 e respetivas derivadas
espaciais não serem infinitas na parede, o que implica que 𝑓2 tenda para um valor nulo à medida
que a mesma se aproxima. As funções do modelo apresentam-se como segue:
2

𝑓𝜇 = (1 − e(−0.0165𝑅𝑘) ) (1 +
3

𝑓1 = 1 + (0.05⁄𝑓𝜇 )
{

𝑓2 = 1 − 𝑒 −𝑅𝑡

20.5
)
𝑅𝑡

(38)

2

Por outro lado, o modelo de Lam e Bremhorst não inclui os termos adicionais 𝐷 e 𝐸
impostos por Launder e Sharma (1974) e as equações de transporte são idênticas às propostas
na formulação original de Launder e Spalding (1974) (Eqs. (3) e (4)) afetadas obviamente de
diferentes funções 𝑓. A argumentação dos autores fundamenta-se no seguinte: dado que se
impõe uma condição de fronteira 𝜀̃ = 0 na parede e que a mesma propriedade tende para o
valor de 𝜀 à medida que a parede se afasta e, dada a pequena espessura da sub-camada viscosa,
elevados gradientes de 𝜀̃ são esperados perto da parede, muito maiores que os gradientes de
𝑘. Por essa razão, o cálculo numérico destes gradientes poderá conduzir a resultados muito
pouco precisos e dependentes da malha e do refinamento que se lhe atribui, e a conveniência
numérica de se impor 𝜀 (ou uma quantidade equivalente) a zero na parede é posta em causa.
Claro que estes argumentos perdem validade com o tempo e com o aumento do poder
computacional. Ainda assim, poderá ser defendido que a resolução de uma equação de
transporte para 𝜀 poderá ser de interpretação mais fácil que uma quantidade transformada.
Nesse sentido, impõe-se a condição habitual 𝑘 = 0, mas é atribuído um valor diferente de zero
a 𝜀, e resolve-se a segunda equação de transporte para esta quantidade. Trabalhando a equação
de transporte de 𝑘 na parede e sabendo-se que aí a velocidade e a viscosidade turbulenta são
nulas, obtem-se a condição de fronteira:
𝜀𝑤 = 𝜈𝑙 (

𝜕2𝑘
)
𝜕𝑥𝑗 2 𝑤

(39)

Repare-se, no entanto, que isto implica utilizar-se como condição de fronteira a segunda
derivada de uma quantidade incluída no sistema de equações diferenciais de transporte. Para
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além disso, a segunda derivada nem sempre garante que a taxa de dissipação isotrópica seja
positiva na parede, e alguns autores (Hanjalic-Launder, 2012) propõem, ao invés, a utilização de
um gradiente nulo de 𝜀 na parede, 𝜕𝜀 ⁄𝜕𝑦 = 0, passando o valor de 𝜀𝑤 a ser um dos resultados
do processo iterativo de resolução das equações diferenciais. Com argumentos fundamentados
nas mesmas premissas, Patel et al. (1985) propuseram ainda o uso de uma condição de fronteira
para 𝜀 baseada em propriedades do nó da malha mais próximo da parede, de índice 1:
𝜀𝑤 =

2 𝑘1
( )
𝑅𝑒 𝑦1 2

(40)

3.3.3. Modelo de Nagano e Hishida
Nagano e Hishida (1987) fizeram notar que uma das principais limitações dos modelos
𝑘 − 𝜀 estava na fraca reprodução da lei logarítmica da parede, o que se manifestava em
resultados da tensão de corte na parede pouco precisos até à data. Começaram por argumentar
que qualquer esforço de reprodução da física de turbulência de parede deveria tomar em
consideração dois efeitos fundamentais, a saber: o efeito de um baixo de número de Reynolds
local que se traduz numa predominância de efeitos viscosos junto da parede, e a influência
direta da parede, que se reflete no amortecimento das flutuações de velocidade junto e em
especial na direção normal à parede. Citaram o modelo de Jones e Launder (1972,1973) e a sua
falha em cumprir o requisito acima exposto da influência direta da parede. Confirmaram que o
modelo de Lam-Bremhorst estava em conformidade com os requisitos, mas notaram que este
último modelo falhava em reproduzir uma correta evolução da função 𝑓𝜇 ao longo da geometria
transversal ao escoamento, o que se traduziria num baixo valor e tendente para zero da função
para baixos números de Reynolds locais (e consequente baixa distância à parede) e num valor
próximo e a tender para a unidade longe da parede e, portanto, sob elevados números de
Reynolds locais. Foi então proposta a seguinte formulação de 𝑓𝜇 :
𝑓𝜇 = (1 − e

(−

𝑦+
)
26.5 )

2

(41)

Perceba-se que esta formulação abrange unicamente a influência direta da parede. Os
autores enunciam, no entanto, que a viscosidade turbulenta é já modelada considerando o
efeito do número de Reynolds turbulento, o que se percebe facilmente através de uma rápida
manipulação algébrica da Equação (2). Note-se ainda que a função proposta é equivalente à
função de amortecimento de Van Driest, para um modelo do tipo comprimento de mistura.
O modelo de turbulência de Nagano e Hishida (1987) assemelha-se muito mais ao
modelo de Launder (1972,1973,1974) que ao de Lam-Bremhorst (1981), no sentido em que faz
𝜀 ser nulo na parede e, portanto, resolve uma equação de transporte para a quantidade 𝜀̃,
mantendo a mesma formulação para o termo 𝐷 e multiplicando o termo 𝐸 original por
(1 − 𝑓𝜇 )⁄2, de forma a que 𝐸 seja nulo longe da parede e para números de Reynolds elevados.
Por outro lado, os autores defendem que a questão crucial a ter em conta, quando se objetivam
resultados precisos de quantidades turbulentas em turbulência de parede, é uma correta
modelação da viscosidade turbulenta. Por esse motivo, não efetuam qualquer alteração às
funções 𝑓1 e 𝑓2 propostas por Launder e Sharma (1974). Repare-se que a função 𝑓2, por exemplo,
aparece unicamente como forma de introduzir a influência de um baixo número de Reynolds
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local no termo de destruição da equação de transporte de 𝜀 (ou 𝜀̃). No seu artigo de revisão,
Patel et al. (1985) afirmam que todos os modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de Reynolds implicam
que 𝑓2 = 1 para números muito baixos de número de Reynolds local e que, portanto, a sua
influência está confinada à sub-camada viscosa e consequentemente diferentes propostas não
conduzirão a resultados largamente distintos.
A influência da função 𝑓𝜇 , como Nagano e Hishida delinearam, é determinante no
comportamento de um modelo de turbulência. É por isso que se representa a sua evolução nesta
região e para cada modelo, na Figura 8.
1
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Figura 8 - Evolução da função de amortecimento da viscosidade turbulenta junto a uma parede lisa,
coordenadas de parede. Modelos de Nagano-Hishida, Lam-Bremhorst e Zhang et al. Liso.

3.3.4. Modelos de rugosidade de baixo número de Reynolds
Abordam-se aqui os modelos de rugosidade de baixo número de Reynolds
implementados, os modelos 𝑘 − 𝜀 de Zhang et al. (1996) e Foti-Scandura (2004). O modelo de
Zhang et al. parece ter sido o primeiro a ser desenvolvido num contexto 𝑘 − 𝜀 de baixo número
de Reynolds para condutas lisas e rugosas, pelo menos usando uma abordagem de definição de
rugosidade a partir do conceito de rugosidade equivalente de grão de areia (Tarada (1990) já
teria proposto um modelo deste tipo, mas a sua abordagem implicava uma definição topográfica
da rugosidade, abordagem demasiado complexa para aplicações de engenharia). O modelo de
Zhang et al. estende o modelo de turbulência de Lam-Bremhorst (1981) de condutas lisas,
portanto resolvendo as mesmas equações de transporte e aplicando as mesmas condições de
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fronteira, por alteração das funções de amortecimento a partir da proposta de Van Driest (1956)
de forma a incluir os efeitos de rugosidade.
Na sua abordagem, os autores fizeram notar que para um escoamento sob parede
rugosa, a espessura da sub-camada viscosa é inferior à de um caso liso devido a uma maior
intensidade de mistura provocada pelos elementos de rugosidade e que por esse motivo teria
de ser adicionado um termo à função 𝑓𝜇 da camada-limite lisa, para aumentar 𝑓𝜇 à mesma
distância 𝑦 + . Dessa forma, a proposta apresentou-se como segue:
𝑛

𝑦+
𝑦+
+
𝑓𝜇 = 1 − exp (− ( ) ) + 𝑔1 (ℎ𝑠 )exp (−𝐴2 + )
𝐴1
ℎ𝑠

(42)

Os autores adotam ainda a seguinte formulação para 𝑓1:
6

𝑓1 = 1 + 𝑔2 (ℎ𝑠 + )(𝐴3 /(1 + 𝑦 + ))

(43)

A função 𝑓2 é a mesma usada por Lam-Bremhorst e apresenta-se como:
𝑓2 = 1 − e−𝑅𝑡

2

(44)

As funções de rugosidade 𝑔1 (ℎ𝑠 + ) e 𝑔2 (ℎ𝑠 + ) e as constantes 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 e 𝑛 foram
otimizadas de acordo com resultados experimentais e assumem o seguinte aspeto:
ℎ𝑠 +
𝑔1 (ℎ𝑠 + ) = √
200
+

(−

1
)
0.1+1⁄ℎ𝑠 +

(45)

𝑔2 (ℎ𝑠 ) = 𝑒
{𝐴1 = 42, 𝐴2 = 25, 𝐴3 = 9.2, 𝑛 = 2
As condições de fronteira impostas na parede são as mesmas de Lam-Bremhorst, como
já se explicou, isto é:
𝑦 = 0:

𝑘 =0; 𝜀 =𝜈

𝜕2𝑘
𝜕𝑦 2

(46)

O modelo foi testado pelos próprios autores em escoamentos completamente
desenvolvidos em condutas lisa e rugosa de secção circular e de secção retangular, escoamentos
em desenvolvimento e completamente desenvolvidos em conduta lisa de secção transversal
quadrada. Os resultados apresentados por Zhang et al. sugerem que o modelo se comporta
bastante bem para escoamentos turbulentos totalmente desenvolvidos sob condutas e canais
rugosos, em termos do perfil de velocidades (em coordenadas de parede) e do fator de fricção
(para uma larga gama de números de Reynolds entre 5x103 e 5x107 e para rugosidades
adimensionais ℎ𝑠 + entre 0 (conduta lisa) e 1000), quando comparados com resultados
experimentais. O artigo de Dutta et al. (2017), pelo contrário, indica que o modelo de Zhang et
al. é malsucedido e apenas preciso para uma baixa gama de rugosidades.
O modelo de Foti e Scandura (2004) foi desenvolvido também numa perspetiva 𝑘 − 𝜀
de baixo número de Reynolds e com base nas equações de transporte de Lam-Bremhorst, à
semelhança do modelo de Zhang et al., mas com vista à modelação de escoamentos oscilatórios
sobre leitos marinhos. A primeira consideração dos autores diz respeito à função de
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amortecimento 𝑓𝜇 que, para uma conduta lisa, tendo por função ressalvar a predominância dos
efeitos viscosos junto à parede em detrimento de efeitos inerciais, apresenta num caso rugoso
funções diferentes. Com efeito, para uma parede rugosa a viscosidade turbulenta não se reduz
a zero na parede devido aos mecanismos de produção de turbulência junto aos elementos de
rugosidade e portanto a formulação da função 𝑓𝜇 terá de ser feita de tal forma que se comporte
como tal e que além disso tenda para 1 longe da parede, onde se negligenciam já os efeitos
viscosos no comportamento do escoamento. Dessa forma formulam a função 𝑓𝜇 como:
2

𝑓𝜇 = (1 − e(−0.016𝑅𝑡) ) (1 +

20.5
0.15(𝑦 + − 5.0𝑆
) + 𝑆 (1.0 − tanh (
))
𝑅𝑡
𝑆

(47)

A função 𝑆 é uma função de rugosidade e, portanto, dependente da quantidade
adimensional ℎ𝑠 + e obtida por calibração experimental. Os autores não fornecem qualquer
expressão para 𝑆 = 𝑆(ℎ𝑠 + ) mas sim a curva calibrada, que segue na Figura 9.

Figura 9 - Calibração da função de rugosidade S, modelo de Foti-Scandura (2004) (adaptado de Foti-Scandura
(2004)).

Dada a formulação da função 𝑓1 de Lam-Bremhorst que leva consigo implícita a evolução
da função 𝑓𝜇 e que por sua vez depende da rugosidade da superfície, Foti e Scandura
argumentam que alterações adicionais a 𝑓1 não serão necessárias, dado que uma evolução
crescente de 𝑓𝜇 perto da parede garante por si só uma evolução decrescente da função 𝑓1 na
mesma região do escoamento. Por esse motivo a formulação da função de amortecimento 𝑓1
mantém-se na forma original proposta por Lam-Bremhorst:
3

𝑓1 = 1 + (0.05⁄𝑓𝜇 )

(48)

A implementação de uma função de amortecimento 𝑓2 diferente de 1 num caso liso
desempenha o papel, como já se expôs no Capítulo 2, de garantir que a dissipação caia para zero
na parede, de forma consistente com a condição de fronteira imposta para esta quantidade
turbulenta. Perto de uma parede rugosa, no entanto, a dissipação não deve tender para um
valor nulo e, portanto, 𝑓2 deve assegurar uma correta evolução deste parâmetro. Foti e Scandura
propõem a seguinte função:
𝑓2 = 1 −

𝑒 −𝑅𝑡

2

1 + 0.01ℎ𝑠 +

(49)
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As condições de fronteira propostas no modelo são semelhantes às impostas por Zhang
et al. e que derivam do modelo de Lam-Bremhorst para conduta lisa. A única diferença está na
condição de fronteira de 𝜀. Com efeito, os autores sugerem que nem sempre a segunda derivada
espacial da energia cinética turbulenta é positiva na parede e quando tal não acontece os
resultados de 𝜀 são inválidos, uma vez que esta quantidade é inerentemente não-negativa. Por
esse motivo as condições de fronteira propostas são as seguintes:
𝜕2𝑘
𝑘 = 0 ; 𝜀 = 𝜈 | 2|
𝜕𝑦

𝑦 = 0:

(50)

A precisão do modelo é demonstrada pelos autores em termos da tensão de corte na
parede e nos perfis de velocidade médios para escoamentos turbulentos em regime estacionário
e em regime oscilatório. A espessura da camada-limite é, segundo os autores, apenas
satisfatoriamente prevista pelo modelo de Foti-Scandura.
Numa tentativa de se compreender à partida o papel de 𝑓𝜇 em cada modelo,
representou-se na Figura 10 as funções de amortecimento 𝑓𝜇 para os dois modelos, para um
valor fixo de 𝑦 + = 0 (parede) e em função de ℎ𝑠 + . Como facilmente se observa, a função de
amortecimento cresce a uma taxa muito lenta com ℎ𝑠 + e, portanto, sugere-se que o modelo de
Zhang et al. falhe para valores elevados de ℎ𝑠 + por insuficiente aumento da função de
amortecimento junto à parede rugosa, proposta aliás enunciada por Lu e Liou (2007).
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Figura 10 - Função de amortecimento da viscosidade turbulenta em função da rugosidade, modelos de
Zhang et al. e Foti-Scandura.
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3.3.5. Condição de fronteira de 𝜺
A condição de fronteira para 𝜀 na parede, nos modelos de Zhang et al. (Equação (46)) e
Foti-Scandura (Equação (50)), foi um aspeto que se esforçou por otimizar.
Numa primeira fase observou-se que tanto a primeira como a segunda derivada de 𝑘
são obtidas a partir de métodos de diferenciação de primeira ordem. Relembre-se que se
necessita de um método numérico para aproximar as derivadas pretendidas num código, e
analisando a função 𝑘(𝑦) com base numa expansão em série de Taylor, poderá aproximar-se a
derivada de 𝑘 na parede por aproximações do tipo diferença posterior ou diferença anterior,
ambas de primeira ordem. Percebeu-se que, embora um método de ordem mais elevada não
garantisse uma solução mais precisa, o erro de discretização baixaria mais rapidamente com o
refinamento da malha. Testou-se, portanto, um método de segunda ordem ainda com base
numa expansão em série de Taylor, apenas para se verificar que o erro permaneceu
praticamente inalterado. Após uma análise mais detalhada, verificou-se ainda assim que os
gradientes de 𝑘 junto da parede são demasiado imprevisíveis e por vezes exageradamente
elevados e, portanto, a solução estava demasiado dependente do refinamento da malha. Para
além disso, nem sempre o gradiente é positivo, fornecendo um valor não-positivo para 𝜀 na
parede (e, portanto, inconsistente do ponto de vista físico). Pelos motivos apresentados,
empregou-se a condição de fronteira proposta por Patel et al. (1985):
𝑦 = 0:

2 𝑘1
( )
𝑅𝑒 𝑦1 2

(51)

𝑘1
𝜀 = 2𝜈 ( 2 )
𝑦1

(52)

𝜀=

Ou na forma dimensional, como usado no código:
𝑦 = 0:

Onde o subscrito 1 se refere ao primeiro ponto computacional dentro do escoamento.
A mesma condição de fronteira foi adotada na implementação do modelo de FotiScandura. Embora os autores tenham tido o cuidado de usar o valor absoluto da segunda
derivada de 𝑘, os restantes argumentos mantêm-se.

3.4. Modelos de duas camadas
Apresentadas as limitações dos modelos 𝑘 − 𝜀 na Secção 3.2.1, não se pode deixar de
mencionar que, embora o modelo 𝑘 − 𝜔 de Wilcox seja um dos mais populares atualmente, foi
também recebendo algumas críticas pertinentes. Uma das mais importantes aponta uma
enorme sensibilidade do modelo às condições impostas fora da camada-limite, nomeadamente
para o valor de 𝜔. Claro que no caso do presente trabalho o escoamento está totalmente
desenvolvido e por isso pode considerar-se que a camada-limite cobre toda a extensão do
escoamento, mas nem todos os escoamentos que se encontram em engenharia são tão simples
assim, e quando não são, sofrem da relativa arbitrariedade com que o valor de 𝜔 é especificado
fora da camada-limite. Por outro lado, as debilidades do modelo 𝑘 − 𝜀 encontram-se sobretudo
junto à parede sendo que o modelo é bastante insensível ao valor de 𝜀 imposto fora da camadalimite. Isto sugere que no contexto do modelo 𝑘 − 𝜔 se possa substituir este modelo pelo
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modelo 𝑘 − 𝜀 nas zonas exteriores da camada-limite e/ou fora da camada-limite. Esta é a ideia
subjacente ao modelo de duas camadas.

3.4.1. Modelo de base (BSL)
A formulação do modelo de base (BSL, do inglês Baseline) por parte de Menter (1994)
surge conseguindo simultaneamente aproveitar a precisão, estabilidade numérica e
simplicidade do modelo 𝑘 − 𝜔 perto da parede e tomando partido da insensibilidade do modelo
𝑘 − 𝜀 às condições na camada exterior e fora da camada-limite. Para isso o modelo 𝑘 − 𝜀 normal
é transformado e formulado segundo uma filosofia 𝑘 − 𝜔, sendo multiplicado por (1 − 𝐹1 ),
onde 𝐹1 é uma função de mistura, e adicionado ao modelo 𝑘 − 𝜔 original, que vem multiplicado
por 𝐹1 . A função de mistura 𝐹1 toma, portanto, o valor 1 perto da parede de forma a assegurar
que nessa região se ativa o modelo 𝑘 − 𝜔, e 0 longe desta, ativando o modelo 𝑘 − 𝜀, sendo
matematicamente descrita por:
𝐹1 = tanh(𝑎𝑟𝑔1 4 )

(53)

onde
𝑎𝑟𝑔1 = min (máx (

√𝑘 500𝜈 4𝜌𝜎𝑤2 𝑘
;
);
)
𝛽 ∗ 𝜔𝑦 𝑦 2 𝜔 𝐶𝐷𝑘𝜔 𝑦 2

(54)

Relativamente ao modelo 𝑘 − 𝜔 de Wilcox, as diferenças estão grosso modo na adição
de um termo de difusão cruzada e na alteração do valor das constantes. O novo modelo
apresenta-se como:
𝜕
𝜕
𝜕𝑢𝑖
𝜕
𝜕𝑘
(𝜌𝑘) +
− 𝛽 ∗ 𝜌𝜔𝑘 +
[(𝜇 + 𝜎𝑘 𝜇𝑇 )
]
(𝜌𝑢𝑗 𝑘) = 𝜏𝑖𝑗
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(55)

𝜕
𝜕
𝛾𝜔 𝜕𝑢𝑖
𝜕
𝜕𝜔
(𝜌𝜔) +
𝜏𝑖𝑗
− 𝛽𝜌𝜔2 +
[(𝜇 + 𝜎𝑤 𝜇𝑇 )
]+
(𝜌𝑢𝑗 𝜔) =
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
+2(1 − 𝐹1 )

𝜌
𝜕𝑘 𝜕𝜔
𝜎𝑤2
𝜔
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗

(56)

Na Equação (54) o fator 𝐶𝐷𝑘𝜔 corresponde à parte positiva do termo de difusão cruzada
e é, portanto, dado por:
𝐶𝐷𝑘𝜔 = máx (2(1 − 𝐹1 )

𝜌
𝜕𝑘 𝜕𝜔
𝜎𝑤2
, 10−20 )
𝜔
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗

(57)

Ressalve-se também que a função 𝐹1 assegura ainda que o valor numérico dos
coeficientes que entram nas equações de transporte sejam uma combinação dos coeficientes
dos modelos 𝑘 − 𝜀 e 𝑘 − 𝜔. Assim, se o índice 1 denotar o modelo 𝑘 − 𝜀 e o índice 2 representar
o modelo 𝑘 − 𝜔, cada constante do novo modelo, genericamente representada por 𝜙, vem
dada por:
𝜙 = 𝐹1 𝜙1 + (1 − 𝐹1 )𝜙2

(58)
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Quando o modelo se comporta como um modelo 𝑘 − 𝜔 puro, os valores das constantes
são iguais aos de Wilcox, à excepção de 𝛾1 . Com efeito, e para assegurar a consistência com o
valor da constante de von Kármán,
𝛽1
𝜅2
𝛾1 = ∗ − 𝜎𝑤1
≈ 0.5532
𝛽
√𝛽 ∗

(59)

As constantes são as dadas aqui:
𝜎𝑘1 = 0.5; 𝜎𝑤1 = 0.5; 𝛽1 = 0.075; 𝛾1 = 0.5532
𝜎𝑘2 = 1.0; 𝜎𝑤2 = 0.856; 𝛽2 = 0.0828; 𝛾2 = 0.4404; 𝛽 ∗ = 0.09; 𝜅 = 0.41

(60)

Para escoamentos de camada-limite, e pela sua própria definição, o modelo BSL
comporta-se de forma muito semelhante ao modelo 𝑘 − 𝜔 de Wilcox.

3.4.2. Modelo de Transporte de Tensão de Corte (SST)
O modelo de Johnson-King (1985) veio demonstrar a importância da consideração do
transporte da tensão de corte turbulenta principal, essencialmente em escoamentos sob
gradiente de pressão desfavorável, e inclui uma equação de transporte desta quantidade. Notese que a não consideração desta quantidade nos modelos até aqui expostos decorre da hipótese
de Boussinesq, portanto é inerente a todos os modelos que recorrem ao conceito de viscosidade
turbulenta. Com base na hipótese de Bradshaw (1973), que enuncia que numa camada-limite a
tensão de corte é proporcional à energia cinética de turbulência, Menter (1994) propôs então o
modelo SST (do inglês Shear Stress Transport) a partir do modelo original de base, BSL. Foi por
isso reformulada a definição de viscosidade turbulenta, que no modelo SST passa a ser dada por:
𝜈𝑡 =

𝑎1 𝑘
máx(𝑎1 𝜔; 𝛺𝐹2 )

(61)

onde 𝑎1 = 0.31, 𝛺 é o valor absoluto da vorticidade, 𝛺 = 𝜕𝑈⁄𝜕𝑦 e 𝐹2 = tanh(𝑎𝑟𝑔2 2 ), com:
𝑎𝑟𝑔2 = máx (2

√𝑘 500𝜈
;
)
𝛽 ∗ 𝜔𝑦 𝑦 2 𝜔

(62)

3.4.3. Correções de rugosidade ao modelo SST
Embora a correção das condições de fronteira de Wilcox (1988), para acomodar o efeito
da rugosidade, se comporte bem no seu modelo 𝑘 − 𝜔, o mesmo não se pode dizer quando se
as implementa no modelo SST. A partir de valores de ℎ𝑠 + ainda relativamente pequenos o papel
do limitador no modelo SST implica que o aumento na viscosidade turbulenta não seja tão
elevado com o aumento de rugosidade (e, por conseguinte, do nível de turbulência) como
deveria. Hellsten e Laine (1997) parecem ter sido os primeiros a apontar esta deficiência e a
propor a primeira correção de rugosidade válida ao modelo SST, multiplicando o termo 𝛺𝐹2 por
uma nova função 𝐹3 :
𝑎1 𝑘
𝜈𝑡 =
;
máx(𝑎1 𝜔; 𝛺𝐹2 𝐹3 )

150𝜈 4
𝐹3 = 1 − tanh ((
) )
𝜔𝑦 2

(63)
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No entanto, Knopp et al. (2009) aponta problemas numéricos à correção efetuada por
Hellsten e Laine e propõe uma nova abordagem, atribuindo valores finitos a ambas as
quantidades turbulentas 𝑘 e 𝜔 em função da rugosidade da superfície, como segue:
ℎ𝑠 +
𝑘=
∗ min (1,
);
90
√𝛽 ∗
𝑢𝜏 2

𝑦 = 0:

𝜔=

𝑢𝜏

(64)

√𝛽 ∗ 𝜅𝑑0

onde
ℎ𝑠 +
𝑑0 = 0.03ℎ𝑠 ∗ min (1, (
)
30

2⁄3

1⁄4

ℎ𝑠 +
) ∗ min (1, (
)
45

ℎ𝑠 +
) ∗ min (1, (
)
60

1⁄4

)

(65)

Recentemente, Aupoix (2014) desenvolveu duas novas correções de rugosidade
baseadas nos dados de Nikuradse (1933) e Colebrook (1939). Com base nas ideias de Spalart e
Allmaras (1992), e considerando que a zona perto da parede pauta-se por uma tensão de corte
constante, o autor considera que o desvio do perfil de velocidades pode ser conseguido no
modelo impondo como condições de fronteira rugosas os valores das quantidades turbulentas
em conduta lisa, no ponto onde a velocidade é igual ao desvio de velocidade pretendido. Com
base nos dados de Nikuradse (1933), as condições de fronteira são então as seguintes:
𝑦 = 0: 𝑘 + = max(0; 𝑘0 + ) ;
400000

+

𝜔 =

ℎ𝑠 +

4

(tanh

10000
3ℎ𝑠 +

−1

3)

+

70
ℎ𝑠

+ (1 − exp (−

ℎ𝑠 +
))
300

(66)

onde

𝑘0 + =

1
√𝛽 ∗

ℎ𝑠 +
ln ( 30
)

tanh

ln(8)

+ 0.5 [1 − tanh (

ℎ𝑠 +
ℎ𝑠 +
)] tanh (
)
100
75

[(

(67)

]

)

enquanto que, com base nos dados de Colebrook (1939), os valores prescritos são:
𝑦 = 0: 𝑘 + = max(0; 𝑘0 + ) ; 𝜔+ =

300
ℎ𝑠 +

2 (tanh

15
4ℎ𝑠

−1

+)

+

191
ℎ𝑠

+ (1 − exp (−

ℎ𝑠 +
))
250

(68)

onde

𝑘0 + =

1
√𝛽 ∗

ln (
tanh

ℎ𝑠 +
30 )

ln(10)
[(

+ 1 − tanh (

ℎ𝑠 +
ℎ𝑠 +
) tanh (
)
125
125
)

(69)

]

Decidiu-se assim testar a última correção desenvolvida por Aupoix (2014) e que
aparentemente fornece os melhores resultados. Por outro lado, a principal crítica que se
encontrou às correções de Hellsten e Laine (1997) foram os problemas numéricos aquando da
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simulação dos escoamentos e decidiu-se implementar também esta correção no código que
implementa o modelo SST, em jeito de comparação com as correções propostas por Aupoix. Por
outro lado, ao que parece, todos os autores estudaram o efeito da rugosidade unicamente no
modelo SST, pela comprovada qualidade que apresenta, e não se encontrou qualquer adaptação
da rugosidade para o modelo BSL. Decidiu-se assim testar as mesmas correções de rugosidade
propostas por Aupoix ao modelo BSL.

Em conclusão, este Capítulo mostra a necessidade de se recorrer a modelos de
turbulência, apresenta as suas bases e expõe as equações governativas de um escoamento
numa conduta, antes de apresentar as três famílias de modelos que se implementaram neste
trabalho (deixando ainda referência ao modelo 𝑘 − 𝜀 de Jones e Launder que não é
implementado). Sabe agora o leitor que modelos de turbulência (para a previsão de
escoamentos rugosos) são implementados. Em síntese, avaliam-se os desempenhos dos
modelos clássicos de Wilcox (1988) e 𝑘 − 𝜀 normal, os modelos de baixo número de Reynolds
de Zhang et al. e Foti-Scandura e os modelos de duas camadas BSL e SST, estes últimos com
correções de rugosidade de Aupoix e Hellsten-Laine. Os modelos análogos para a previsão de
escoamento sob conduta lisa são validados no Capítulo 4, a que se lhes junta o modelo de
Nagano-Hishida, que vinha já implementado no código com que se iniciaram os trabalhos desta
tese.
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4.Método Numérico
Neste Capítulo expõe-se, numa primeira fase, o método numérico utilizado e as
equações de transporte a resolver. Validam-se os modelos implementados de acordo com as
previsões de um escoamento em conduta lisa, tecem-se algumas considerações sobre os
modelos, e o capítulo encerra com os testes de independência da malha.

4.1. Código e método numérico
O código fornecido ao autor deste texto está escrito em linguagem Fortran e
corresponde a uma versão avançada do código EXPRESS original de Younis (1987) modificada
por Pinho e co-autores nos últimos 10 anos, para modelação de escoamentos de camada-limite
turbulenta uni ou bi-dimensionais, o que significa que cada propriedade do fluido (como a massa
volúmica ou viscosidade) poderá variar apenas em uma ou duas de três coordenadas espaciais
possíveis. O código original permite a análise de escoamentos planos ou axissimétricos, em
regime permanente ou transiente, e seria grande a lista de escoamentos típicos possíveis de
serem simulados com o código EXPRESS, como escoamentos completamente desenvolvidos ou
o desenvolvimento de camadas-limite turbulentas sobre superfícies lisas e rugosas e na
presença de um gradiente de pressões nulo, favorável ou desfavorável, e escoamentos mais
específicos, de carácter oscilatório, por exemplo.
O código original foi programado na linguagem FORTRAN 77 e tinha implementado os
modelos 𝑘 − 𝜀 normal e das tensões de Reynolds e sofreu desde aí uma quantidade considerável
de atualizações por parte de Pinho e co-autores (2003,2004). A versão com que o autor iniciou
os trabalhos deste projeto implementa o modelo de turbulência 𝑘 − 𝜀 de baixo número de
Reynolds de Nagano-Hishida (1987) e prevê o escoamento completamente desenvolvido em
condutas de secção circular (e entre placas paralelas) de fluidos newtonianos e nãonewtonianos. Em qualquer versão, o código fornece a solução das equações diferenciais que
governam o transporte de quantidade de movimento e, no caso de modelos de turbulência a
duas equações, das duas equações diferenciais de transporte das quantidades turbulentas, e as
equações diferenciais são transformadas em equações algébricas a partir do método dos
volumes finitos. O método numérico usa o algoritmo SIMPLE (Patankar, 1970) e esquemas de
discretização de segunda ordem no espaço, e o critério de convergência imposto é que a
variação relativa do gradiente de pressão entre iterações não exceda 10−11. O cálculo é
realizado para caudal imposto constante.

38

Comparação entre o desempenho de diferentes modelos de rugosidade para escoamento turbulento em condutas

Uma vez que se procura resolver somente o escoamento desenvolvido, o domínio de
cálculo é discretizado somente na direção transversal, havendo na direção do escoamento um
único volume de controlo e utilizando-se condições de fronteira cíclicas, isto é, a condição do
escoamento à saída é usada para alimentar a entrada no domínio computacional na iteração
seguinte e o sistema de equações é resolvido pelo método TDMA, do inglês Tri-Diagonal Matrix
Algorithm. Para além disso importa referir que se resolvem as equações em malhas nãouniformes, que permitem uma maior concentração de células nas regiões de maiores
gradientes, o que permite resolver a sub-camada viscosa sem o recurso a um número excessivo
de volumes de controlo. Note-se que isto é necessário para os modelos de turbulência de baixos
números de Reynolds, ainda que quando se usem funções de parede também se possa usar uma
malha não-uniforme.
O código original utiliza sistemas de coordenadas ortogonais cartesianas para
escoamentos planos (como um escoamento entre placas paralelas) e de coordenadas cilíndricas
para escoamentos axi-simétricos. Com efeito, a direção 𝑥 corresponde e está alinhada com a
direção predominante do escoamento, enquanto que se considera que é sob o eixo 𝑦 (no caso
da conduta, a direção 𝑟) que todos os
processos de difusão ocorrem e, portanto,
as variáveis dependentes poderão
apresentar gradientes não nulos segundo
esta direção. A direção do eixo 𝑧 (no caso
da conduta, direção azimutal 𝜃) é de
simetria e, portanto, não é resolvida. Como
o escoamento está completamente
desenvolvido, passa-se a tratar de um caso
unidimensional em que há apenas uma
célula na direção 𝑥 e o número de células é
1 ∗ 𝑁𝑌 ∗ 1, como se vê na Figura 11, em
que a única direção de interesse e a refinar
é a radial, neste caso do eixo dos 𝑦𝑦. Refirase ainda que se usa a solução de conduta
lisa para inicializar o cálculo de conduta
rugosa,
em
todos
os
modelos
implementados.
Figura 11 - Malha não-uniforme (adaptado de Younis (1987).
O programa resolve as equações
algébricas resultantes da transformação das equações diferenciais de conservação da massa, de
quantidade de movimento e do transporte das quantidades turbulentas no caso de modelos de
turbulência a duas equações. Pode, no entanto, tratar-se a velocidade média da mesma forma
que as quantidades turbulentas transportadas e considerar-se apenas uma única equação geral
de transporte. Assume-se que a variável transportada é 𝜙, que representa qualquer variável
transportada, seja 𝑘, 𝜀 ou 𝜔, 𝑈, tensões de Reynolds ou até mesmo a temperatura em casos de
transferência de calor. Younis (1987) fornece a equação no código original em coordenadas
cilíndricas e da seguinte forma:
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𝜕𝜌𝑈𝜙 1 𝜕𝜌𝑟𝑉𝜙 1 𝜕
𝜕𝜙
̅̅̅̅) + 𝑆𝜙
+
=
𝑟 (𝛤𝜙
− 𝜌𝑣𝜙
𝜕𝑥
𝑟 𝜕𝑦
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟

(68)

Note-se que 𝛤𝜙,𝑦 representa a taxa de difusão da variável 𝜙 na direção 𝑦 e 𝑆𝜙 é o termo
fonte de 𝜙, o que corresponde aos termos de produção e destruição de 𝜙.
A Equação (68) representa de forma generalizada a equação da quantidade de
movimento (Equação (20)) e as equações de transporte das quantidades turbulentas de cada
modelo. Para os modelos 𝑘 − 𝜀 que resolvem uma quantidade transformada 𝜀̅, as equações de
transporte de 𝑘 e 𝜀 apresentam-se como nas Eqs. (34) e (35), respetivamente, como no modelo
de Nagano-Hishida. Os modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura resolvem alternativamente as
Eqs. (23) e (24), enquanto os modelos 𝑘 − 𝜔 resolvem a equação de transporte de 𝜔, Equação
(26). Por fim os modelos BSL e SST resolvem as Eqs. (55) e (56). Em suma, apresenta-se na Tabela
1, para cada variável 𝜙, o termo taxa de difusão e o termo fonte da variável. O termo fonte
corresponde a termos nas equações governativas que não se encaixam na definição de termo
convectivo nem difusivo, e é dividido em duas componentes 𝑆𝑈𝜙 e 𝑆𝑃𝜙 como numericamente,
para facilitar o cálculo numérico. O objetivo é aumentar o domínio da diagonal da matriz dos
coeficientes das equações e com isso melhorar a convergência de resultados.

Tabela 1 - Variáveis de transporte e termos fonte em cada equação de transporte

Equação

𝝓

𝛤𝜙

Quantidade de
movimento (20)

𝑈

𝜇

Transporte de 𝑘 (23)

𝑘

Transporte de 𝜀 (24)

𝜀

Transporte de 𝑘 (34)

𝑘

Transporte de 𝜀 (35)

𝜀

Transporte de 𝑘 (25)

𝑘

𝜈𝑡
𝜌 ( + 𝜈𝑙 )
𝜎𝑘
𝜈𝑡
𝜌 ( + 𝜈𝑙 )
𝜎𝜀
𝜈𝑡
𝜌 ( + 𝜈𝑙 )
𝜎𝑘
𝜈𝑡
𝜌 ( + 𝜈𝑙 )
𝜎𝜀
𝜌(𝜈𝑙 + 𝜎 ∗ 𝜈𝑡 )

Transporte de ω (26)

ω

𝜌(𝜈𝑙 + 𝜎𝜈𝑡 )

Transporte de 𝑘 (55)

𝑘

𝜌(𝜈𝑙 + 𝜎𝑘 𝜈𝑡 )

Transporte de ω (56)

ω

𝜌(𝜈𝑙 + 𝜎𝑤 𝜈𝑡 )

𝑺𝑼𝝓

𝑺𝑷𝝓

𝑑𝑝
𝑑𝑥⁄
𝜌

−

𝑃𝑘 + 𝐷

−𝜀

−

𝐶1 𝑓1 𝑃𝑘

𝜀
+𝐸
𝑘

𝑃𝑘
𝐶1 𝑓1 𝑃𝑘

−𝐶2 𝑓2

𝜀2
𝑘

−𝜀
𝜀
𝑘

𝑃𝑘
𝜔
𝛾 𝑃𝑘
𝑘
𝑃𝑘
𝜔
𝛾 𝑃𝑘
𝑘

𝜀2
𝑘
−𝛽 ∗ 𝜔𝑘

−𝐶2 𝑓2

−𝛽𝜔2
−𝛽 ∗ 𝜔𝑘
−𝛽𝜔2 + 𝐶𝐷𝑘𝜔
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4.2. Validação dos modelos
A demonstração da validade e precisão do cálculo do escoamento turbulento numa
conduta rugosa passa pela prévia validação do modelo a um escoamento turbulento em conduta
lisa. Com efeito, qualquer proposta de modelo de turbulência para a previsão de escoamento
em condutas com rugosidade deveria ser capaz de prever corretamente um escoamento sob
superfície lisa, e é por isso que todos os modelos aqui estudados passaram por uma primeira
triagem, avaliando-se o seu comportamento na ausência teórica de rugosidade, e em
comparação com dados experimentais e de DNS.
Um modelo de turbulência é validado, grosso modo, se previr de forma satisfatória o
fator de fricção e o perfil de velocidades locais do escoamento médio, dada a particular
importância que estas propriedades representam em engenharia. Em todo o caso, as mais fortes
motivações dos autores que propõem modelos de turbulência apontam na mesma direção, e
em alguns casos há uma fraca previsão de outras quantidades, consequência das aproximações
feitas que retiram considerações físicas importantes aos modelos. Na verdade, nenhum modelo
consegue representar simultaneamente e de forma muito precisa todas as quantidades do
escoamento médio e turbulento, e as soluções propostas envolvem normalmente um
compromisso. No caso presente, a validação dos modelos estudados e implementados
numericamente é feita a partir da representação e avaliação dos perfis de velocidade, em
coordenadas físicas ou de parede e da evolução do fator de fricção de Darcy com o número de
Reynolds do escoamento. A variação espacial da energia cinética de turbulência em
coordenadas de parede e adimensionalizada pela velocidade de fricção e das tensões de
Reynolds ̅̅̅̅̅
𝑢′𝑣′, adimensionalizadas pela mesma quantidade e também em coordenadas de
parede são ainda consideradas em alguns casos. Ainda que os resultados do fator de fricção
influenciem de forma direta o perfil de velocidades e a evolução de ̅̅̅̅̅
𝑢′𝑣′, a disponibilidade de
dados experimentais e/ou de DNS destas quantidades motiva a sua representação com vista à
validação dos modelos.
Os modelos aqui comparados são aqueles que se apresentaram no Capítulo 3, a saber:
os modelos de turbulência de Nagano-Hishida (1987), Zhang et al. (1996), Foti-Scandura (2004),
𝑘 − 𝜀 normal (designado nas Figuras e Tabelas como 𝑘 − 𝜀 Standard, como na comunidade
científica), 𝑘 − 𝜔 de Wilcox (1988), BSL e SST (1994), quando aplicados a condutas lisas. Por
motivos de organização, decidiu-se comparar os três primeiros modelos (𝑘 − 𝜀 de baixo número
de Reynolds) e os restantes, separadamente.
Pela sua formulação, a nível das funções de amortecimento, numa conduta lisa o
modelo de Foti-Scandura reduz-se ao modelo de turbulência de Lam-Bremhorst e, portanto, é
equivalente afirmar-se que se está a estudar o modelo de Lam-Bremhorst ou o modelo de FotiScandura com uma altura de rugosidade equivalente nula. O modelo de Zhang et al., quando
utilizado numa conduta lisa, no entanto, não se reduz a nenhum modelo de turbulência
conhecido, e é por esse motivo que aqui se utiliza a designação “Zhang et al. Liso” para este
caso.
A Figura 12 apresenta os resultados do fator de fricção de Darcy para os primeiros
modelos e mostra que todos os modelos de conduta lisa o prevêm bem, pelo menos quando

41

Comparação entre o desempenho de diferentes modelos de rugosidade para escoamento turbulento em condutas

comparados com os resultados fornecidos pela equação explícita de Haaland (1983) para
rugosidade nula. O modelo de Nagano-Hishida, no entanto, destaca-se nesta análise,
produzindo diferenças de previsão inferiores a 2% para todos os números de Reynolds
estudados. Os resultados do modelo de Lam-Bremhorst diferem da equação de Haaland (1983)
por um máximo de 3.5% e o modelo de Zhang et al. Liso apresenta uma diferença máxima de
quase 5%.
A análise dos modelos que restam é feita da mesma forma e é por isso que se apresenta
já na Figura 13 aquilo que é a evolução do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds.
Como se pode facilmente observar, a sobreposição entre os resultados destes modelos e os
valores teóricos fornecidos pela equação de Haaland não é tão boa como para os modelos
anteriores, essencialmente para baixos números de Reynolds, onde o modelo de Wilcox (1988)
apresenta uma diferença de aproximadamente 10.5% para 𝑅𝑒 = 20 000, e todos os modelos
apresentam a maior diferença de toda a gama de números de Reynolds investigados. Os
modelos BSL e 𝑘 − 𝜀 normal apresentam para o mesmo caso uma diferença de 7.5%
relativamente à correlação de Haaland e o modelo SST é o que melhor se comporta, com uma
diferença que não atinge os 7%. Com o aumento do número de Reynolds verifica-se novamente
uma melhor comparação de resultados e a diferença entre o fator de fricção previsto e o da
correlação de Haaland vai gradualmente desaparecendo para todos os modelos.
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f
Haaland (1983)

0,03

Nagano-Hishida
Lam-Bremhorst
Zhang et al. Liso
0,02

0,01

0
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100 000

1 000 000

10 000 000

100 000 000

Re
Figura 12 – Variação do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds para escoamentos em
conduta lisa. Comparação entre o desempenho dos modelos de Nagano-Hishida, Lam-Bremhorst e
Zhang et al. Liso e comparação com a correlação de Haaland (1983).
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Figura 13 - Variação do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds para escoamentos em
conduta lisa. Comparação entre o desempenho dos modelos 𝑘 − 𝜀 Standard, de Wilcox (1988), BSL e SST
e comparação com a correlação de Haaland (1983).

O perfil de velocidades em coordenadas de parede, numa representação semilogarítmica, previsto por cada um dos modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de Reynolds está
representado na Figura 14. Note-se que pelo carácter da evolução do perfil de velocidades na
região de lei logarítmica e pela disponibilidade de dados experimentais, representa-se o perfil
de velocidades apenas junto à parede. Em comparação com os resultados experimentais de
Eckelmann (1974) para conduta lisa, o modelo de Zhang et al. Liso fornece os melhores
resultados, com uma sobreposição muito satisfatória. Os modelos de Nagano-Hishida e LamBremhorst fornecem perfis muito semelhantes e relativamente aos resultados experimentais
apresentam um pequeno desvio, ligeiramente superior ao das previsões do modelo de Zhang et
al. Liso. Representa-se também a lei logarítmica de parede e relativamente a esta, e
considerando 𝐵 = 5.5, os resultados de Nagano-Hishida são os que melhor se sobrepõem.
A Figura 15 apresenta o perfil de velocidades dos restantes modelos e é visível uma
menor aproximação destes últimos aos dados experimentais que os três modelos anteriormente
representados. Os modelos que apresentam resultados mais precisos são os modelos BSL e SST
que se sobrepõem inteiramente e se aproximam da lei logarítmica para longe da parede. Os
perfis dos modelos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox sobrepõem-se ainda junto à parede e afastam-se
ligeiramente com o afastamento à parede, produzindo aparentemente perfis de diferente
declive na região logarítmica.

43

Comparação entre o desempenho de diferentes modelos de rugosidade para escoamento turbulento em condutas

30

U+
25

20

𝑈+ = 𝑦+

15

𝑈+ =

1
ln 𝑦 + + 5.5
0.41

Eckelmann
(1974)
NaganoHishida
LamBremhorst
Zhang et al.
Liso

10

5

0
1

10

100

y+
Figura 14 - Perfil de velocidades em coordenadas de parede para escoamentos em conduta lisa a Re=430 000.
Comparação entre os modelos de Nagano-Hishida, Lam-Bremhorst e Zhang et al. Liso e comparação com os dados
experimentais de Eckelmann (1974).
30

25

U+
20

𝑈+ = 𝑦+
15

Eckelmann
(1974)
k-ε standard

1
𝑈 =
ln(𝑦 + ) + 5.5
0.41
+

10

k-ω, Wilcox
(1988)
BSL

5

SST

0
1

10

100

1000

y+
Figura 15 - Perfil de velocidades em coordenadas de parede para escoamento em conduta lisa a
Re=430 000. Comparação entre o desempenho dos modelos 𝑘 − 𝜀 Standard, de Wilcox (1988), BSL e
SST e comparação com os dados experimentais de Eckelmann (1974).
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As Figuras 16 e 17 exibem o perfil das tensões de Reynolds ̅̅̅̅̅
𝑢′𝑣′, adimensionalizadas pela
velocidade de fricção, em coordenadas físicas e coordenadas de parede, respetivamente. Na
Figura 16 apresentam-se os resultados dos modelos para dois números de Reynolds, de 8200 e
430000, e os resultados experimentais de Eckelmann (1974) para 𝑅𝑒 = 8200. A sobreposição
quase total das evoluções previstas pelos três modelos dificulta uma comparação da precisão
de cada um deles, e é por isso que na Figura 17 se representa a evolução da mesma quantidade
em coordenadas de parede e na região próxima desta. A análise da Figura 17 permite concluir
que nenhum modelo prevê corretamente a evolução de 𝑢𝑣
̅̅̅̅ + para 𝑦 + < 10. As tensões de
̅̅̅̅̅ nesta zona são, no entanto, pouco importantes, o que significa que os erros
Reynolds 𝑢′𝑣′
cometidos na previsão desta quantidade, nesta zona, têm uma influência pouco significativa nas
previsões do perfil de velocidades médio. As previsões da tensão de corte de Reynolds pelos
restantes modelos são muito semelhantes pelo que não serão apresentadas.
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Figura 16 – Perfis radiais da tensão de corte adimensional em função da distância à parede em
coordenadas físicas para um escoamento numa conduta lisa a números de Reynolds iguais a 8 200 e
430 000. Comparação entre o desempenho dos modelos de Nagano-Hishida, Lam-Bremhorst e Zhang et
al. Liso e com os dados experimentais de Eckelmann (1974).
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Figura 17 - Perfis radiais da tensão de corte adimensional em função da distância à parede em coordenadas de
parede para um escoamento numa conduta lisa a número de Reynolds igual a 8 200. Comparação entre o
desempenho dos modelos de Nagano-Hishida, Lam-Bremhorst, Zhang et al. Liso, BSL e SST e com os dados
experimentais de Eckelmann (1974).

A evolução da energia cinética de turbulência (também adimensionalizada pela
velocidade de fricção) é exposta na Figura 18 para os modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de
Reynolds. Quando comparadas com a evolução dos resultados experimentais de Laufer (1953)
para conduta lisa, as previsões dos modelos implementados são razoavelmente boas. Com
efeito, o modelo de Lam-Bremhorst prevê muito bem o primeiro pico de 𝑘 +, enquanto que o
modelo de Zhang et al. apresenta um pico um pouco acentuado e o modelo de Nagano-Hishida
prevê valores de 𝑘 + ligeiramente abaixo dos valores medidos nesta região. Para 𝑦 + > 100, os
três modelos fornecem resultados muito semelhantes e ligeiramente diferentes dos obtidos por
Laufer (1953), mas no geral verificam-se pequenas diferenças e consideram-se as previsões
suficientemente satisfatórias. Já na Figura 19 percebe-se que os quatro modelos agora
comparados fornecem previsões igualmente satisfatórias da evolução do perfil radial da energia
cinética de turbulência, mas só na região longe da parede, sendo que nenhum deles é capaz de
prever o pico de 𝑘 + na camada tampão, ao contrário dos modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de
Reynolds. Longe da parede, os modelos 𝑘 − 𝜔 de Wilcox (1988) e SST convergem para a mesma
evolução e percebe-se que os modelos 𝑘 − 𝜀 normal e BSL aproximam-se dos resultados
experimentais de Laufer (1953). No entanto, os modelos 𝑘 − 𝜀 normal e 𝑘 − 𝜔 de Wilcox (1988)
só fornecem resultados para esta quantidade a partir do primeiro ponto dentro do escoamento
(para 𝑦 + > 10).
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Figura 18 - Evolução da energia cinética de turbulência em coordenadas de parede, conduta lisa, Re=430 000.
Modelos de Nagano-Hishida, Lam-Bremhorst e Zhang et al. Liso.
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Figura 19 - Evolução da energia cinética de turbulência em coordenadas de parede, conduta lisa, Re=430 000.
Modelos clássicos HRN, BSL e SST.
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Pela análise de todos os resultados apresentados, poderia afirmar-se que os modelos
de Nagano-Hishida, BSL e SST são a melhor escolha para o caso que aqui se está a estudar. Uma
análise mais detalhada, no entanto, poderá ser necessária. Em geral, parece razoável afirmar-se
que todos os modelos estudados são muito satisfatórios e asseguram uma boa previsão das
quantidades turbulentas em conduta lisa, e de acordo com os resultados experimentais e de
DNS disponíveis. Mesmo o modelo de Zhang et al., que, não sendo desenhado com o objetivo
de prever escoamentos sob conduta lisa, apresenta bons resultados. O desafio encontrado pelos
modelos está, como seria de esperar, na previsão de escoamentos sob conduta rugosa, que é
apresentada e discutida no Capítulo 5.

4.3. Testes de independência da malha
A solução de um problema de CFD deve ser independente do grau de refinamento da
malha utilizada. Como o tamanho das células da malha computacional apresenta um tamanho
finito, a conversão das equações diferenciais governativas em equações algébricas (pelo método
dos volumes finitos) implica que se cometam erros de discretização, que representam a
diferença entre a solução que se obteve e a solução exata das equações diferenciais de partida,
no caso vertente as equações de Reynolds. As deficiências dos modelos de turbulência não são
por isso quantificadas. É por isso importante que se conheça a incerteza associada às
discretizações e aproximações de carácter numérico do método de cálculo, aqui designada de
incerteza de discretização, de forma a escolher-se as malhas adequadas ao cálculo posterior.
Diz-se então que se atingiu uma solução independente da malha, e um refinamento posterior à
malha utilizada fornece resultados que não se desviam consideravelmente da solução obtida
(dentro da incerteza imposta).
A partir das soluções obtidas para duas ou mais malhas diferentes, mas
consistentemente refinadas, o método de extrapolação de Richardson fornece uma estimativa
da solução exata. Baseado neste método, Roache (1998) formulou o conceito Índice de
Convergência de Malha (GCI, do inglês Grid Convergence Index) que fornece uma estimativa para
o erro cometido, e que vem como:
𝐺𝐶𝐼 = 𝐹𝑆

|𝜀ℎ |
−1

𝑟 𝑝𝑐

(69)

onde 𝑟 é o rácio de refinamento da malha (𝑟 = 2 se for dobrada em cada direção), 𝑝𝑐 é a ordem
de convergência do esquema de diferenças finitas, 𝐹𝑆 = 3 se forem usadas duas malhas na
extrapolação e 𝐹𝑆 = 1.25 se forem usadas três malhas. 𝜀ℎ é o erro entre a malha utilizada e uma
malha mais grosseira, dado por:
𝜀ℎ =

𝜙ℎ − 𝜙𝑟ℎ
𝜙ℎ

(70)

𝜙 é a solução da variável utilizada para quantificar o erro da solução (a preferência é pelo uso
de uma quantidade física global e não local), e o índice ℎ indica uma malha cujo tamanho de
célula é ℎ. Entretanto 𝑝𝑐 calcula-se como:
𝑝𝑐 =

ln|(𝜙𝑟ℎ − 𝜙𝑟2 ℎ )⁄(𝜙𝑟ℎ − 𝜙ℎ )|
ln 𝑟

(71)
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No caso presente, decidiu escolher-se o gradiente de pressão longitudinal 𝑑𝑝⁄𝑑𝑥 ,
quantidade não-local, como variável para a análise da incerteza do cálculo. Para além disso
usam-se sempre três malhas comparativas (𝐹𝑆 = 1.25) e 𝑟 = 2. Como se usa uma malha nãouniforme, um refinamento consistente implica que o fator de expansão da malha refinada
corresponda ao quadrado do fator de expansão da malha grosseira imediatamente anterior
(com metade dos pontos computacionais). A definição do fator de expansão a utilizar surgiu
como um dos primeiros problemas. Um maior fator de expansão da malha implica que haja uma
maior quantidade de nós computacionais junto à parede e no interior da sub-camada viscosa,
onde os gradientes de velocidade são mais elevados. Para o mesmo fator de expansão, o número
de pontos dentro desta camada pode obviamente ser aumentado se se aumentar o número de
pontos computacionais 𝑁 que resolve a direção perpendicular ao escoamento. Ora, como se
quer resolver a sub-camada viscosa, são exigidos um mínimo de 5 a 10 pontos para 𝑦 + < 5. Para
evitar que se use uma malha demasiado estendida, decidiu manter-se o fator de expansão de
1.0724 imposto no código recebido, e escolher um número de pontos que cumprisse
simultaneamente a condição de independência de malha e o número mínimo de pontos dentro
da sub-camada viscosa.
Normalmente a imposição de 100 a 150 pontos computacionais no escoamento que se
estuda corresponde a uma malha consideravelmente refinada, mas a imposição de um fator de
expansão relativamente baixo implica que se use um maior número de pontos para se
cumprirem as condições propostas. Note-se que com o aumento do número de Reynolds a
espessura da sub-camada viscosa tende a diminuir, pelo que um maior número de pontos é
requerido para cumprir esta condição. O uso de um maior número de pontos, no entanto, não
é um problema, dado que o domínio do cálculo é uni-dimensional e os requisitos computacionais
não são por isso elevados.
Faz-se o estudo de convergência de malha para um modelo de cada família, em conduta
lisa. Para o modelo de Lam-Bremhorst (Foti-Scandura, conduta lisa), num escoamento
caracterizado por 𝑅𝑒 = 2 ∗ 107 e usando uma malha a expandir com 𝑁 pontos computacionais,
o estudo de convergência da malha apresenta-se na Tabela 2.
Tabela 2 - Resultados do estudo de independência da malha, modelo de Lam-Bremhorst, Re=20 000 000

𝑵
75
149
299

𝒅𝒑⁄𝒅𝒙 (𝑷𝒂⁄𝒎)
175.1706
168.6779
167.6653

𝒑𝒄
2.681

𝜺𝒉
- 3.849 ∗ 10−2
- 6.040 ∗ 10−3

𝑮𝑪𝑰
1.604%
0.2517%

Note-se que o refinamento não corresponde exatamente a 𝑟 = 2 (149 não é o dobro de
75 nem 299 é o dobro de 149), mas pretendem-se utilizar malhas com um número ímpar de
pontos para assegurar que o centro da conduta é simulado, pelo que se incorre num pequeno
erro, desprezável. Por outro lado, 𝑝𝑐 está próximo de 2 e conclui-se que o esquema é de segunda
ordem, logo usa-se 𝑝𝑐 = 2 no cálculo do GCI. Percebe-se então que uma malha de 299 pontos
incorre num erro de discretização de 0.2517%, e valida-se, portanto, a malha.
Para os modelos clássicos não há necessidade de estender tanto a malha como nos
modelos de baixo número de Reynolds uma vez que o primeiro ponto computacional está já
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fora da sub-camada viscosa, por definição. Como o código está desenhado para o uso de uma
malha não-uniforme, usa-se um fator de expansão muito baixo, de 1.01. Os resultados dos testes
de independência de malha para o modelo 𝑘 − 𝜀 normal, para um dos números de Reynolds
mais altos simulados, 𝑅𝑒 = 4.3 ∗ 107 , apresentam-se na Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados do estudo de independência da malha, modelo 𝑘 − 𝜀 Standard, Re=43 000 000

𝑵
37
75
149

𝒅𝒑⁄𝒅𝒙 (𝑷𝒂⁄𝒎)
152.9734
152.0156
151.8789

𝒑𝒄
2.809

𝜺𝒉
- 6.30∗ 10−3
- 9.00∗ 10−4

𝑮𝑪𝑰
0.2625%
0.0375%

Para o modelo SST, e num escoamento caracterizado por 𝑅𝑒 = 430 000, os mesmos
resultados apresentam-se na Tabela 4.
Tabela 4 - Resultados do estudo de independência da malha, modelo SST, Re=430 000

𝑵
49
99
199
399

𝒅𝒑⁄𝒅𝒙 (𝑷𝒂⁄𝒎)
320.4340
312.6728
311.3857
311.2076

𝒑𝒄
2.592
2.853

𝜺𝒉
- 2.482∗ 10−2
- 4.130∗ 10−3
- 5.700∗ 10−4

𝑮𝑪𝑰
0.4433%
0.0738%
0.0102%

Percebe-se que as malhas mais refinadas conduzem de facto a incertezas inferiores a
0.1% nos modelos 𝑘 − 𝜀 clássico e SST e ainda assim abaixo de 0.3% para o modelo de LamBremhorst. Definiu-se a incerteza máxima de 0.5%, e o número de pontos utilizado para cada
número de Reynolds testado apresenta-se na Tabela 5, para os modelos de turbulência de
conduta lisa implementados.
Tabela 5 - Número de pontos computacionais usados, modelos de turbulência de conduta lisa

Re
4.3 ∗ 103
2.1 ∗ 104
4.3 ∗ 104
2.1 ∗ 105
4.3 ∗ 105
2.1 ∗ 106
4.3 ∗ 106
2.1 ∗ 107
4.3 ∗ 107
2.1 ∗ 108

NaganoHishida/Zhang
199
249
249
249
249
249
249
299
299
349

LamBremhorst
199
249
249
249
249
249
249
299
349
349

𝐤−𝛆
Standard
51
69
75
89
89
89
109
129
149
169

Wilcox
(1988)
89
149
149
149
149
149
149
159
165
165

BSL/SST
349
349
349
349
349
349
349
349
349
399

Apresentam-se na Tabela 6 e Tabela 7 o número de pontos computacionais que se
descobriu serem necessários para cumprir as condições de independência da malha e do
número de pontos mínimo na sub-camada viscosa (ou rugosa, neste caso). Os modelos 𝑘 − 𝜀
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normal, de Wilcox (1988), SST – Aupoix, SST – Hellsten-Laine e BSL – Aupoix utilizam sempre o
mesmo número de pontos em todas as rugosidades estudadas, que se apresentam na Tabela 6.
Os modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura requerem números diferentes de pontos, que se
apresentam na Tabela 7. Um traço denota que o caso não foi simulado.
Tabela 6 - Número de pontos computacionais usados para todas as rugosidades, modelos BSL e SST com correções
de rugosidade, 𝑘 − 𝜀 Standard e Wilcox (1988)

Re

BSL – Aupoix, SST – Aupoix,
SST – Hellsten-Laine

𝒌 − 𝜺 Standard,
Wilcox (1988)

4.3 ∗ 103
2.1 ∗ 104

349
349

29
109

4.3 ∗ 104

349

139

2.1 ∗ 105

349

139

4.3 ∗ 105

349

149

2.1 ∗ 10

6

349

149

4.3 ∗ 10

6

349

159

2.1 ∗ 107

349

159

4.3 ∗ 10

7

349

165

2.1 ∗ 10

8

399

165

Tabela 7 - Número de pontos computacionais usados para todas as rugosidades, modelos Zhang et al. e FotiScandura (FS)

Re

𝒉/𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
Zhang et al.
FS

𝒉/𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟏
Zhang et al.
FS

𝒉/𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟓
Zhang et al.
FS

4.3 ∗ 103
2.1 ∗ 104

229

-

209

249

209

349

229

-

249

349

249

349

4.3 ∗ 104

229

249

299

349

299

349

2.1 ∗ 105

229

349

299

349

299

349

229

349

299

349

299

349

4.3 ∗ 10

5

2.1 ∗ 10

6

229

349

299

349

299

349

4.3 ∗ 106

229

349

299

349

-

349

2.1 ∗ 107

299

349

299

399

-

-

-

349

-

-

-

-

-

349

-

-

-

-

4.3 ∗ 10

7

2.1 ∗ 108

Note-se que o modelo Foti-Scandura (representado na Tabela 7 por FS) não é simulado
para baixos ℎ𝑠 + porque a função S foi calibrada para ℎ𝑠 + > 2.5 e o de Zhang et al. não é
simulado para elevados ℎ𝑠 + uma vez que os erros são já demasiado elevados (superiores a 50%).
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Em conclusão, neste Capítulo apresentam-se as equações governativas, os vários
modelos de turbulência a utilizar, analisa-se o seu desempenho em termos de previsão de um
escoamento em tubo de conduta lisa e compara-se com resultados experimentais e expressões
da literatura. Foi feita também uma análise do refinamento da malha para contabilizar a
incerteza a incerteza de cada modelo e seleção da malha mais refinada em cada caso para um
cálculo em que a incerteza esteja limitada a não exceder 0.5% ao mesmo tempo que se
respeitam as condições mínimas de aplicação de cada um. Desta forma estão estabelecidas as
condições mínimas que garantam simulações corretas em conduta rugosa.
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5.Resultados e Discussão
No Capítulo 5 são expostos os resultados obtidos pelos modelos de turbulência para a
previsão de escoamentos rugosos propostos. Segue-se a mesma sequência da validação dos
modelos na Secção 4.2, e cada família de modelos é comparada separadamente, embora de
forma sequencial. Os modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de Reynolds apresentam-se em primeiro
lugar, seguidos dos modelos normais e por fim dos modelos de duas camadas, BSL e SST. Sempre
que possível validam-se os resultados numéricos obtidos a partir de dados experimentais ou de
DNS.
Qualquer tentativa de representação de toda a gama de números de Reynolds (e de
todas as rugosidades, num caso rugoso) englobada no diagrama de Moody a partir de um só
modelo será inequivocamente infrutífera. Efetivamente, todos os modelos de rugosidade
propostos até à data aplicam-se (pelo menos de forma precisa) a uma gama específica de
números de Reynolds e de rugosidades (medidas de forma dimensional ou adimensional),
normalmente não muito larga. Num contexto de engenharia, por outro lado, a representação
correta de todo o diagrama de Moody é desnecessária. Ora, salvo raras excepções, não se
encontram frequentemente escoamentos interiores de interesse em engenharia a números de
Reynolds superiores a 106. Ainda assim, os modelos de conduta lisa estudados representam de
forma muito satisfatória o fator de fricção ao longo de uma gama de números de Reynolds muito
grande, como se percebeu no Capítulo 4, e faz-se também uso de uma gama bem alargada de
números de Reynolds para a previsão do fator de fricção de Darcy nos escoamentos rugosos.

5.1. Previsões do fator de fricção de Darcy
Todos os modelos foram avaliados de acordo com as previsões do fator de fricção de
Darcy em função do número de Reynolds para três rugosidades relativas diferentes, 0.001, 0.01
e 0.05. Os resultados para os modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura estão expostos nas Figuras
20, 21 e 22, respetivamente, e comparam-se mais uma vez com a evolução do fator de fricção
prevista pela equação explícita de Haaland (1983) para cada uma das rugosidades estudadas.
Percebe-se desde logo que os modelos de Zhang et al. e de Foti-Scandura fornecem de forma
generalizada previsões do fator de fricção de Darcy por defeito (à excepção de uma pequena
gama de números de Reynolds para a menor rugosidade relativa estudada pelo modelo de
Zhang et al.). Nota-se, no entanto, que a evolução do fator de fricção prevista por cada um dos
modelos difere largamente. Enquanto que o modelo de Zhang et al. prevê um fator de fricção
monotonicamente decrescente com o número de Reynolds do escoamento (e a uma taxa muito
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maior que a prevista, portanto não prevendo a estabilização de 𝑓 com o número de Reynolds
no regime completamente turbulento), o modelo de Foti-Scandura apresenta resultados
decrescentes até um certo ponto e passa a produzir uma evolução crescente deste fator para
números de Reynolds mais elevados, e portanto aproximando-se dos valores obtidos por
Haaland. O regime completamente turbulento não é, no entanto, também previsto por este
modelo. Percebeu-se no presente trabalho que os diferentes estágios por onde o fator de fricção
passa dependem não só do número de Reynolds e não só da rugosidade relativa, mas
essencialmente da rugosidade adimensionalizada com grandezas de parede. Com efeito, as
Figuras 23 e 24 representam a diferença (relativamente à expressão de Haaland) em função de
ℎ𝑠 + , para os modelos de Zhang et al. e de Foti-Scandura, respetivamente. Esclareça-se antes de
mais que quaisquer estudos para ℎ𝑠 + excessivamente elevados são infrutíferos, uma vez que
por um lado os dados de comparação experimentais e de DNS disponíveis são escassos ou
inexistentes, e por outro porque a formulação dos modelos teve em vista a correta previsão
para valores relativamente pequenos de ℎ𝑠 + . Na verdade, Zhang et al. fornecem resultados do
fator de fricção para uma gama de números de Reynolds entre 5x103 e 5x107 e para rugosidades
adimensionais ℎ𝑠 + entre 0 (conduta lisa) e 1000 e Foti e Scandura calibram a função 𝑆 (que
depende da rugosidade e entra nas funções de amortecimento) para números de Reynolds entre
5x105 e 2x106 e ℎ𝑠 + entre 0 e 4500.

Haaland (1983), Conduta Lisa
Haaland (1983), h/d=0.001

0,03

Zhang et al. Liso

f

Foti-Scandura

0,02

0,01

0
10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

Re
Figura 20 - Evolução do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds, modelos de Zhang et al. e FotiScandura, h/d=0.001.
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Figura 21 - Evolução do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds, modelos de Zhang et al. e FotiScandura, h/d=0.01.
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Figura 22 - Evolução do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds, modelos de Zhang et al. e FotiScandura, h/d=0.05.
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Percebe-se pela Figura 23 que o “erro” (relativamente à equação de Haaland (1983)) das
previsões do modelo de Zhang et al. cresce com ℎ𝑠 + e com a rugosidade relativa da conduta e
de modo semelhante, ainda que para a rugosidade mais baixa se registe uma evolução
ligeiramente mais acentuada do erro para elevados números de Reynolds e, portanto, elevados
ℎ𝑠 + . Para ℎ𝑠 + = 30 os erros para rugosidades relativas de 0.001, 0.01 e 0.05 são,
respetivamente, 26, 32 e 43%. Para ℎ𝑠 + = 100 os erros são já de 25, 45 e 57% para as mesmas
rugosidades relativas. É, portanto, óbvio que o modelo de Zhang et al. falha desde logo a
previsão do fator de fricção de Darcy, mesmo para números de Reynolds relativamente baixos
e para rugosidades relativas muito baixas. Para um mesmo número de Reynolds, ℎ𝑠 + é maior
para uma rugosidade mais elevada e o modelo de Zhang et al. está, portanto, limitado a
rugosidades muito baixas. Como se sabe, a transferência de quantidade de movimento através
da camada-limite afeta a tensão de corte na parede, e o contrário também se verifica, pelo que
uma má previsão de 𝑓 acarreta uma má previsão do perfil de velocidades e de outras
quantidades como as tensões de Reynolds. Assume-se, portanto, que o modelo de Zhang et al.
fornece resultados muito insatisfatórios para o fator de fricção em praticamente toda a gama
de números de Reynolds testados, cometendo erros incomportáveis ainda no regime de
transição liso-rugoso. Pela análise das Figuras 20, 21 e 22 percebe-se que o fator de fricção se
afasta muito pouco daquele que é o fator de fricção numa conduta lisa, mesmo para rugosidades
elevadas.
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Figura 23 - Evolução da diferença relativa das previsões do fator de fricção de Darcy (relativamente à equação de
Haaland (1983)) em função da rugosidade adimensionalizada em coordenadas de parede, modelo de Zhang et al.
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A Figura 24 representa aquilo que já se expôs sobre a evolução de 𝑓 com o número de
Reynolds produzida pelo modelo de rugosidade de Foti-Scandura. Percebe-se que o erro cresce
para baixos números de Reynolds, atinge um pico máximo para valores de ℎ𝑠 + entre 20 e 30 e
desce continuamente a partir daí com a subida do fator de fricção e consequente aproximação
aos valores da correlação de Haaland. A grande variabilidade do erro até ℎ𝑠 + = 100,
sensivelmente, poderá ser um fator de rejeição do modelo para esta gama de ℎ𝑠 + e, portanto,
assume-se neste texto que o modelo de Foti-Scandura fornece previsões insatisfatórias para o
fator de fricção em escoamentos caracterizados por ℎ𝑠 + < 100 e acima de ℎ𝑠 + = 1000. Notese que a partir daqui o erro continua a diminuir, mas simplesmente porque o fator de fricção
continua a aumentar indefinidamente com o número de Reynolds (não se registando, portanto,
o regime completamente turbulento), provavelmente atingindo o valor de Haaland para um
número de Reynolds extremamente elevado. Realmente, percebe-se desde já que os erros
cometidos são muito superiores aos que se verificavam pelos mesmos modelos na previsão de
escoamentos sob condutas lisas.
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Figura 24 - Evolução da diferença relativa das previsões do fator de fricção de Darcy (relativamente à equação de
Haaland (1983)) em função da rugosidade adimensionalizada em coordenadas de parede, modelo de Foti-Scandura.

Avaliam-se de seguida os modelos clássicos que fazem recurso a funções de parede.
Como facilmente se observa pela análise da Figura 25, as previsões do fator de fricção são
incomparavelmente mais precisas que as fornecidas pelos dois modelos anteriores para toda a
gama de números de Reynolds estudada. Na verdade, o modelo 𝑘 − 𝜀 normal apresenta um
desvio máximo para a maior rugosidade relativa de cerca de 10.5% para os números de Reynolds
mais elevados e que se reduz gradualmente a cerca de 2% para os números de Reynolds mais
baixos. Para as restantes rugosidades, e à excepção de um caso em que o erro é ligeiramente
superior, as previsões estão afetadas de uma diferença inferior a 5% e rondam genericamente
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valores entre 1 e 2%. O desvio médio está ligeiramente abaixo dos 4% para este modelo. O
mesmo acontece para o modelo de Wilcox (1988) que apresenta uma diferença máxima de 7,5%
para ℎ⁄𝑑 = 0.05 e uma diferença média para todas as rugosidades que não atinge os 3.5%.
Considera-se, portanto, que o modelo de Wilcox (1988) é ligeiramente mais preciso na previsão
do fator de fricção que o modelo 𝑘 − 𝜀 normal, embora apresente resultados individuais mais
oscilantes. Note-se que não são apresentados os resultados do fator de fricção para valores mais
baixos do número de Reynolds uma vez que nesta gama os códigos que simulam os modelos
𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox (1988) se revelaram instáveis numericamente.
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Figura 25 - Evolução do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds, modelos 𝑘 − 𝜀 Standard e
de Wilcox (1988).

Como se explicou no Capítulo 4, os modelos de duas camadas implementados são o
modelo SST com correções de rugosidade de Aupoix (2014) e Hellsten e Laine (1997) e o modelo
BSL com correção de Aupoix (2014). Para facilitar a nomenclatura decidiu batizar-se os modelos
por “SST – Aupoix”, “SST – Hellsten-Laine” e “BSL – Aupoix”, respetivamente. A mesma análise
ao fator de fricção é feita para estes modelos na Figura 26, e a conclusão que se retira mais
facilmente é que os modelos BSL e SST realmente se comportam de forma quase idêntica
quando se lhes aplica a mesma correção de rugosidade (Aupoix, 2014), como aliás já se verificava
nas previsões de conduta lisa, e surpreendentemente o modelo BSL apresenta resultados mais
precisos, ainda que de forma quase negligenciável. Os dois modelos apresentam diferenças, em
relação à correlação de Haaland, que nunca ultrapassam os 10% em todos os casos simulados,
e a diferença média é ligeiramente superior a 4% para o modelo SST – Aupoix enquanto que é
inferior a 3.8% para o modelo BSL – Aupoix. O modelo SST – Hellsten-Laine, no entanto, imprime
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resultados pouco razoáveis. Por um lado, confirma-se uma instabilidade numérica e problemas
de convergência acentuados para valores mais elevados do número de Reynolds, como tinha
sido indicado por Aupoix (2014). Por outro lado, os valores fornecidos do fator de fricção de
Darcy são regra geral inferiores aos teóricos, o que toma proporções acentuadas para valores
extremamente elevados de ℎ𝑠 + . É por isso que os resultados são razoáveis para uma baixa
rugosidade e para baixos números de Reynolds, mas falha para valores elevados destas duas
quantidades. Com efeito, para ℎ⁄𝑑 = 0.05, a diferença média está acima de 20%, com a
diferença mais elevada a ascender aos 37%, o que corresponde a erros incomportáveis.
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Figura 26 - Evolução do fator de fricção de Darcy com o número de Reynolds, modelos SST - Aupoix,
SST - Hellsten-Laine e BSL - Aupoix.

Parece pertinente fazer-se uma análise ao erro na previsão do fator de fricção de Darcy
em função de ℎ𝑠 + , nos mesmos moldes da que se fez para os modelos de Zhang et al. e FotiScandura. Pela análise da Figura 27 percebe-se facilmente que o erro está condicionado pelo
regime do escoamento e observa-se que na zona de transição liso-rugoso (5 < ℎ𝑠 + <70) os
modelos comportam-se de forma diferente. Mais uma vez verifica-se que o comportamento dos
modelos BSL – Aupoix e SST – Aupoix é muito semelhante, e para os dois modelos, o erro é
máximo para os números de Reynolds mais baixos de um regime turbulento, desce até um valor
muito baixo no regime de transição e volta a subir, estabilizando num valor relativamente baixo.
O modelo SST – Hellsten-Laine, por outro lado, apresenta um erro baixo para baixos ℎ𝑠 + ,
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subindo até um pico e baixando novamente na zona de transição liso-rugoso, estabilizando
como os outros dois modelos. A entrada no regime completamente rugoso acarreta nova e
constante subida do erro até valores demasiado elevados. Menter (1994) sugere que isto seja o
resultado da própria filosofia da correção de rugosidade de Hellsten-Laine, que se baseia nas
correções de Wilcox para o seu modelo de turbulência (Wilcox, 1988) e que estão formuladas
para um valor diferente do coeficiente de difusão 𝜎𝑘 do modelo SST.
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Figura 27 - Evolução da diferença relativa (relativamente à equação de Haaland (1983)) na previsão do fator de
fricção com a rugosidade adimensionalizada em coordenadas de parede, modelos SST – Aupoix, BSL – Aupoix e
SST – Hellsten-Laine.

Percebe-se muito rapidamente pela análise que se fez que, no que toca à previsão do
fator de fricção, os modelos BSL e SST acoplados com as correções de Aupoix fornecem
resultados muito satisfatórios, assim como os modelos clássicos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox
(1988). Pelo contrário, os modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de Reynolds conduzem a previsões
muito pobres e a erros de previsão incomportáveis, especialmente o modelo de Zhang et al.
Para valores elevados de ℎ𝑠 + o modelo SST – Hellsten-Laine também apresenta problemas. Com
base apenas neste fator já se podem então retirar algumas conclusões sobre a qualidade de
cada modelo. De seguida avaliam-se os perfis de velocidade média.

5.2. Previsões do perfil de velocidades médio
Os perfis de velocidade, que nesta Secção se representam para cada modelo, são
avaliados para um número de Reynolds fixo de 430 000. Os dados experimentais de Nikuradse
(1933) são usados como termo de comparação para os perfis em função do raio
adimensionalizado por coordenadas físicas e a lei logarítmica rugosa é usada quando
adimensionalizado por coordenadas de parede. Entretanto usam-se também pontualmente os
dados experimentais e de DNS de Krogstad et al. (2005).
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Repare-se que, para um número de Reynolds elevado, em que a previsão do fator de
fricção é muito má, não faz sentido representar-se o perfil de velocidades previsto pelo modelo
de Zhang et al. Da mesma forma, também o modelo de Foti-Scandura não é representado para
a mais baixa rugosidade relativa considerada, pelo mau desempenho que também já se explicou.
Note-se ainda que Nikuradse não usa a rugosidade adimensional que aqui se considera, ℎ/𝑑,
mas sim um alternativo parâmetro adimensional, inverso da rugosidade relativa, 𝑅/ℎ𝑠 . Como
tanto neste trabalho como no de Nikuradse se usa a rugosidade equivalente de grão de areia,
1

então ℎ = ℎ𝑠 e, portanto ℎ⁄𝑑 = 2(𝑅⁄ℎ ). Testam-se três valores deste parâmetro, 𝑅⁄ℎ𝑠 = 15,
𝑠

𝑅⁄ℎ𝑠 = 126 e 𝑅⁄ℎ𝑠 = 507, o que corresponde respetivamente a ℎ⁄𝑑 ≈ 0.03333, ℎ⁄𝑑 ≈
0.00397 e ℎ⁄𝑑 ≈ 0.00099.
Na Figura 28 representa-se então o perfil radial da velocidade adimensionalizada pela
velocidade de fricção e percebe-se que mesmo para as gamas de rugosidade que implicam que
os modelos estão dentro da sua “melhor gama”, os resultados são ainda assim pobres. Com
efeito, ambos os modelos prevêm perfis de velocidades correspondentes a rugosidades mais
baixas, isto é, prevêm velocidades por excesso. Repare-se por exemplo que de acordo com as
previsões do modelo de Foti- Scandura, o perfil de velocidades para 𝑅⁄ℎ𝑠 = 126 aproxima-se
muito mais dos dados experimentais para 𝑅⁄ℎ𝑠 = 507. O modelo de Zhang et al. prevê
razoavelmente o perfil de velocidades para 𝑅⁄ℎ𝑠 = 507 uma vez que, e embora se estude um
número de Reynolds elevado, a rugosidade imposta é muito baixa
e permite que ℎ𝑠 +
seja baixo o suficiente para que os resultados sejam relativamente satisfatórios.
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Figura 28 - Perfil radial de velocidade adimensional em função da distância à parede em coordenadas
físicas. Comparação entre o desempenho dos modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura e com os dados
experimentais de Nikuradse (1933).
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Os resultados da Figura 28 tornam desnecessária uma representação do perfil de
velocidades, em coordenadas de parede, pelo que se segue a análise dos modelos clássicos. A
primeira avaliação ao perfil de velocidades é feita nos mesmos moldes da Figura 28, procurando
comparar-se os perfis dos modelos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox (1988) com os resultados
experimentais de Nikuradse (1933) na Figura 29. Com estes dois modelos os perfis de velocidade
são também muito melhor previstos que pelos modelos anteriores. No entanto, ao contrário do
fator de fricção de Darcy, o perfil de velocidades demarca consideravelmente a qualidade dos
modelos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox (1988), com as previsões do modelo 𝑘 − 𝜀 normal a
aproximarem-se melhor dos resultados experimentais de Nikuradse (1933), demonstrando uma
boa precisão na representação destes perfis.
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Figura 29 - Perfil radial da velocidade adimensional em função da distância à parede em
coordenadas físicas. Comparação entre o desempenho dos modelos 𝑘 − 𝜀 Standard e de Wilcox
(1988) e com os dados experimentais de Nikuradse (1933).

A mesma avaliação pode ser feita em coordenadas de parede, e para isso fazendo uso
dos dados experimentais e de DNS de Krogstad et al. (2005). O problema é que os escoamentos
estudados no artigo ocorrem a números de Reynolds muito baixos de 4200 e 6000, o que resulta
na instabilidade numérica que se falou anteriormente nesta Secção. Sabe-se, no entanto, que
os perfis de velocidade estão já validados pelos resultados experimentais de Nikuradse (1933) e
que por isso estarão em princípio corretamente previstos também em coordenadas de parede
e na região logarítmica (já que a metodologia de funções de parede implica que não se
imprimam resultados na sub-camada viscosa e rugosa). Para além disso, podem traçar-se as
retas correspondentes à lei logarítmica de parede rugosa que se apresentou no Capítulo 2. Os
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perfis de velocidades em coordenadas de parede apresentam-se, portanto, na Figura 30 para as
três rugosidades relativas utilizadas normalmente, 0.001, 0.01 e 0.05 e representa-se ainda a lei
logarítmica para conduta lisa, com 𝐵 = 5.5. Os resultados são por isso validados do ponto de
vista qualitativo, uma vez que se espera que uma conduta rugosa apresente um desvio negativo
na região logarítmica (relativamente ao perfil liso) e tanto maior quanto a rugosidade
considerada, e do ponto de vista quantitativo, já que os dados dos modelos implementados se
apresentam praticamente sobrepostos à lei logarítmica de parede rugosa, para 𝐷 = 8.5.
Percebe-se também que os resultados são consistentes com o perfil de velocidades em
coordenadas físicas, uma vez que os resultados de Wilcox (1988) tendem a fornecer perfis
“abaixo” dos perfis do modelo 𝑘 − 𝜀 normal, isto é, um desvio maior relativamente ao perfil de
um escoamento sob conduta lisa, o que corresponde a uma maior rugosidade, como se
verificava na Figura 29.
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Figura 30 - Perfil radial de velocidades adimensionalizado em coordenadas de parede, modelos k-ε Standard e
de Wilcox (1988) e comparação com a lei logarítmica de parede rugosa, escoamento em conduta rugosa,
Re=430 000.

Para os modelos SST – Aupoix, SST – Hellsten-Laine e BSL – Aupoix, e ao contrário do
que acontece com os modelos clássicos, a análise ao perfil de velocidades não demarca
significativamente a qualidade de um modelo em detrimento de outros, como se percebe pela
análise da Figura 31. Esperava-se que o modelo SST – Hellsten-Laine se comportasse
marcadamente pior que os dois restantes (dados os resultados do fator de fricção de Darcy), o
que não se verificou. A verdade é que o número de Reynolds para o qual se simulou o
escoamento (430 000) corresponde ainda a uma gama em que o modelo se comporta
relativamente bem e daí os resultados razoáveis. A figura indica que para a rugosidade mais
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baixa o modelo SST – Hellsten-Laine se comporta melhor perto do centro da conduta e os
modelos SST – Aupoix e BSL – Aupoix apresentam uma melhor sobreposição junto à parede. O
mesmo acontece para a rugosidade intermédia, enquanto que para a rugosidade mais elevada
se verifica um desempenho similar dos três modelos.
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Figura 31 - Perfil radial de velocidades adimensional em função do raio adimensionalizado em
coordenadas físicas, modelos SST – Aupoix, BSL – Aupoix e SST – Hellsten-Laine e dados
experimentais de Nikuradse (1933).

Faça-se agora a mesma avaliação aos perfis de velocidade em coordenadas de parede,
fazendo uso dos dados experimentais e de DNS de Krogstad et al. (2005). Os resultados
experimentais foram obtidos num escoamento com número de Reynolds 𝑅𝑒𝜏 = 600, definido
por 𝑅𝑒𝜏 = 𝑢𝜏 𝛿/𝜈, o que segundo os autores corresponde a um número de Reynolds do
escoamento médio de 6000 para as mesmas condições. Para este caso, o fator de fricção
calculado é 𝑓 = 0.079. Pela análise do diagrama de Moody percebe-se que para este número
de Reynolds, um escoamento numa conduta com a rugosidade de ℎ⁄𝑑 = 0.05 apresenta um
fator de fricção de aproximadamente 0.075, pelo que a rugosidade do artigo de Krogstad et al.
(2005) corresponde certamente a uma rugosidade relativa ligeiramente mais elevada. Uma
análise mais aprofundada consiste na resolução da equação de Haaland (1983) em ordem à
rugosidade relativa para 𝑓 = 0.079 e 𝑅𝑒 = 6000, o que dá um resultado de ℎ⁄𝑑 ≈ 0.056.
Simulando-se o escoamento sob uma conduta com esta rugosidade e para os três modelos,
obtêm-se os resultados na Figura 32.
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Figura 32 - Perfil de velocidades em coordenadas de parede, modelos SST – Aupoix, SST – HellstenLaine e BSL – Aupoix e dados experimentais de Krogstad et al. (2005), “rod roughness”.

Verifica-se acima de tudo que nem sempre a análise comparativa com rugosidades
diferentes da estudada será produtiva. Na verdade, e embora os perfis de velocidades estejam
já validados de acordo com os resultados experimentais de Nikuradse (1993) para uma
rugosidade de grão de areia e se verifique agora uma boa sobreposição com a lei logarítmica de
parede rugosa, as simulações são diferentes dos ensaios experimentais de Krogstad et al. (2005)
para uma rugosidade do tipo rugosidade cilíndrica (do inglês rod roughness), o que poderia
indicar incorretamente (na falta de outros dados) um perfil mal previsto. Enfim, os autores
também fazem simulação computacional usando DNS a um número de Reynolds mais baixo de
4200 (𝑅𝑒𝜏 = 400) e testam-se novamente os três modelos para estas novas condições. Os
resultados são os apresentados na Figura 33.
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Figura 33 - Perfil de velocidades em coordenadas de parede, modelos SST – Aupoix, SST – Hellsten-Laine e BSL –
Aupoix e dados experimentais e de DNS de Krogstad et al. (2005), “rod roughness”.

Percebe-se tanto com os dados experimentais como com os dados de DNS que o perfil
de velocidades da rugosidade estudada por Krogstad et al. (2005) é completamente diferente
daquele que surge do escoamento sob uma conduta de rugosidade do tipo grão de areia. Além
de se observar que há um desvio mais acentuado relativamente ao perfil logarítmico liso,
percebe-se ainda que não evolui continuamente até 𝑈 + = 0 para 𝑦 + = 0. Ainda que os dados
sejam limitados, parece que a velocidade diminui até um valor próximo de zero para um valor
finito de 𝑦 + . Há, portanto, que ter cuidado quando se efetuam comparações com qualquer tipo
de rugosidade, por muito que os resultados do fator de fricção sejam os mesmos dos dados de
Nikuradse (1933).
Os resultados já apresentados do fator de fricção e dos perfis de velocidade são, em
inúmeros contextos de engenharia, suficientes para averiguar a validade ou não de um modelo.
Com base apenas nessas duas quantidades conseguiu perceber-se que os dois modelos 𝑘 − 𝜀
de baixo número de Reynolds estudados, de Zhang et al. e Foti-Scandura, comportam-se
insatisfatoriamente. Em contrapartida, os modelos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox (1988) apresentam
um desempenho muito bom para a maior parte da gama de números de Reynolds testados. No
entanto, os modelos SST – Aupoix e BSL – Aupoix são provavelmente os que melhor se
comportam, com resultados excelentes para o fator de fricção e perfil de velocidades, enquanto
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que o modelo SST – Hellsten-Laine se descarta pelos mesmos motivos dos modelos Zhang et al.
e Foti-Scandura, ainda que preveja um perfil de velocidades muito mais próximo da realidade
que os dois modelos mencionados. A verdade, no entanto, é que os modelos foram desenhados
com diferentes intenções, e se num contexto de engenharia interessa quase exclusivamente
prever-se corretamente o fator de fricção e o perfil de velocidades, há outras quantidades que
poderão ter interesse em serem corretamente previstas, em casos particulares. É o caso por
exemplo da energia cinética de turbulência, da taxa de dissipação, da dissipação específica e das
tensões de Reynolds.

5.3. Previsões da energia cinética de turbulência
Ainda que seja do maior interesse do autor a representação dos perfis da energia
cinética de turbulência e da taxa de dissipação ao longo da conduta, não existem muitos dados
experimentais ou de DNS para conduta rugosa. As razões para isto são essencialmente duas. Em
primeiro lugar, é relativamente recente o emprego de DNS em escoamentos sob conduta
rugosa, como até aqui se foi advertindo. Em segundo lugar, e ainda mais importante, a
preocupação dos estudos experimentais e de DNS tem sido o de estudar um tipo de rugosidade
específica, bem definida e geometricamente bem descrita. Nesse sentido, a única solução é
sobrepor os resultados do fator de fricção para a rugosidade estudada num artigo aos resultados
experimentais de Nikuradse (1933) para a mesma quantidade e perceber a que tipo de
rugosidade equivalente pertence a rugosidade estudada (que segundo Nikuradse proporciona o
mesmo aumento de fricção), como se fez na Secção 5.2, e numa segunda fase simular
computacionalmente essa rugosidade e compararem-se resultados.
Após uma extensa revisão bibliográfica a resultados experimentais e de DNS, encontrouse apenas um artigo que fornece resultados claros para o fator de fricção e que permite uma
sobreposição de resultados e a obtenção da rugosidade equivalente de Nikuradse, o de Krogstad
et al. (2005), e que já se utilizou atrás. O trabalho estuda o escoamento clássico entre placas
paralelas sob o efeito de rugosidade cilíndrica e apresenta resultados experimentais e de DNS
para o mesmo caso. O estudo, no entanto, foca-se na representação do perfil de velocidades e
das tensões de Reynolds, não apresentando perfis de 𝑘 + e 𝜀 + . Considera-se, portanto, que não
há dados experimentais e de DNS adequados para comparação dessas mesmas quantidades com
as obtidas nas simulações dos modelos aqui implementados. Representam-se então os
resultados dos modelos unicamente em jeito de comparação direta entre eles.
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Os perfis de energia cinética de turbulência apresentam-se na Figura 34 para todos os
modelos, para uma rugosidade relativa ℎ⁄𝑑 = 0.00397 (𝑅⁄ℎ𝑠 = 126) e para o número de
Reynolds de 430 000. Observa-se que em quase toda a conduta todos os modelos prevêm
aproximadamente a mesma energia cinética de turbulência e que as diferenças existem
essencialmente perto da parede. Com efeito, os modelos Zhang et al. e Foti-Scandura prevêm
um pico da energia cinética de turbulência para um 𝑦 + próximo de 10, destacando-se o
representado pelo modelo de Zhang et al. Por outro lado, percebe-se que todos os outros
modelos não prevêm um pico de energia cinética de turbulência tão acentuado. É difícil concluir
com toda a certeza qual das evoluções está mais próxima da realidade uma vez que, como já se
explicou, não há dados experimentais ou de DNS para a rugosidade específica que se está a
estudar. Deve, no entanto, ser explicado que as evoluções estão também dependentes das
condições de fronteira impostas. Como se explicou no Capítulo 3, alguns modelos de rugosidade
impõem 𝑘 + = 0 na parede enquanto que outros definem um valor finito para a mesma posição,
de forma a que os resultados do fator de fricção se aproximem da realidade. Considera-se então
que não pode ser uma quantidade como a energia cinética de turbulência a definir (pelo menos
por si só) a validade de um modelo. Ainda assim, e numa tentativa de se perceber se os picos ou
a ausência dos mesmos estão dependentes da rugosidade da conduta, representou-se a mesma
evolução para as mesmas condições (mesmo número de Reynolds) e para uma rugosidade
relativa inferior, nomeadamente ℎ⁄𝑑 = 0.00099 (𝑅⁄ℎ𝑠 = 507), na Figura 35.
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Figura 34 – Perfis radiais da energia cinética de turbulência em coordenadas de parede, para
todos os modelos de rugosidade estudados, 𝑅⁄ℎ𝑠 = 126.
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Figura 35 – Perfis radiais da energia cinética de turbulência ao longo da conduta em coordenadas
de parede, para todos os modelos de rugosidade estudados, 𝑅⁄ℎ𝑠 = 507.

Os padrões, na Figura 35, são qualitativamente semelhantes aos da Figura 34,
confirmando-se que os modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura prevêm um pico da energia
cinética de turbulência mesmo para uma rugosidade mais baixa. Pela natureza da evolução da
mesma quantidade em conduta lisa (que apresenta um pico na camada tampão e perto de 𝑦 + =
12), é mais natural assumir que de facto estes picos existem em conduta rugosa e que nesta
análise se pode concluir (com alguma incerteza) que estes dois modelos são os mais precisos na
previsão desta quantidade. Por outro lado, com a aproximação da parede verifica-se que apenas
os modelos SST – Aupoix e BSL – Aupoix representam um 𝑘 + que tende para um valor finito,
imposto pela própria correção de Aupoix. Como a correção de Hellsten-Laine se baseia nas
correções de rugosidade de Wilcox, 𝑘 + tende para zero na parede.

5.4. Previsão de outras quantidades
Enquanto que a energia cinética de turbulência é calculada por todos os modelos, a
segunda quantidade turbulenta transportada difere, conforme se tenha em mãos um modelo
do tipo 𝑘 − 𝜀 ou 𝑘 − 𝜔, como se sabe. Ainda assim, conhecidos os perfis de 𝑘 e 𝜔 para um
modelo, basta atender à definição de 𝜔 para calcular os perfis de 𝜀. Percebeu-se que os
resultados dos modelos são muito semelhantes e representam-se apenas os modelos de Zhang
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et al., Foti-Scandura e Wilcox (1988). Os resultados apresentam-se na Figura 36 e representamse os pontos individuais simulados pelo modelo de Wilcox (1988) de forma a conseguir
visualizar-se a evolução. Repare-se que se a dificuldade em encontrar dados experimentais para
𝑘 + já é elevada, mais ainda o é para 𝜀 + e mais uma vez se comparam os modelos sem qualquer
base experimental ou DNS de referência. Do ponto de vista qualitativo, os perfis fazem sentido
uma vez que o aumento da intensidade de turbulência junto à parede implica que haja um valor
finito da taxa de dissipação na parede, ao contrário do que se verifica para conduta lisa. Nada
mais se conclui de relevante.
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Figura 36 – Perfis radiais da taxa de dissipação de turbulência adimensional, modelos de Zhang et al., Foti-Scandura
e Wilcox (1988), 𝑅⁄ℎ𝑠 = 126, escoamento a Re=430 000.
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Em suma, ficou claro que estes modelos de baixo número de Reynolds têm um pior
desempenho na previsão de conduta rugosa e que esta é uma área a necessitar de
desenvolvimento, sobretudo para lidar futuramente com fluidos cujo comportamento de
camada-limite não seja universal. De forma geral, percebeu-se que nenhum dos dois modelos
atestados é satisfatório, o que poderá advir da complexidade dos modelos resultante do elevado
número de funções de amortecimento. Uma vez compreendido que a evolução de 𝑓𝜇
praticamente determina o comportamento dos modelos, pensou-se construir uma função
matemática que albergasse o comportamento do modelo de Zhang et al. para baixas
rugosidades e o de Foti-Scandura para rugosidades mais elevadas (como mostrado na Figura
10). O desempenho dos dois modelos para estas gamas referidas é, de qualquer forma, muito
insatisfatório, e percebeu-se que um modelo que compreendesse a associação das melhores
características dos modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura seria ainda assim demasiado
insatisfatório para merecer o dispêndio de tempo e recursos na sua formulação, e abandonouse a ideia, considerando-se então que os modelos de Zhang et al. e Foti-Scandura foram
propostas malsucedidas.
Pela simples análise da evolução do fator de fricção de Darcy e pelos perfis de
velocidades previstos, percebe-se que os modelos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox (1988) apresentam
resultados muito satisfatórios e um desempenho muito melhor que o dos modelos de Zhang et
al. e Foti-Scandura. Os resultados eram, no entanto, já esperados. Na verdade, está-se a
prescrever o resultado quando se impõem os valores de velocidade e das quantidades
turbulentas no primeiro ponto do escoamento. Claro que este é um caso muito simples e a
literatura existente para o escoamento completamente desenvolvido numa conduta circular é
vastíssima, pelo que as condições na região logarítmica são perfeitamente conhecidas. O
problema está normalmente em conhecerem-se estas condições para escoamentos mais
complexos e diferentes de todos os estudados na literatura ao momento. É essencialmente esse
o inconveniente principal do recurso a funções de parede. Procurou-se ainda assim documentar
os bons resultados que se obtêm com estes dois modelos específicos.
Finalmente, os modelos BSL e SST acoplados com as correções de Aupoix apresentam
um desempenho muito bom em todos os casos estudados, o melhor de todos os modelos
testados.
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6.Fecho
6.1. Considerações finais
Serve este Capítulo para se revisitarem os objetivos traçados inicialmente, traçar-se uma
visão geral sobre todo o trabalho efetuado e adivinharem-se os novos horizontes. Efetivamente,
conhecendo-se o efeito da rugosidade de uma conduta e sabendo-se que a quantidade de
energia a fornecer a um escoamento numa conduta rugosa é maior do que numa conduta lisa,
percebeu-se a necessidade de se estruturar uma comparação sistemática entre os vários
modelos de rugosidade existentes atualmente para um caso que, embora simples, retrata uma
das aplicações de maior interesse em engenharia: a distribuição de um fluido. Consideram-se
cumpridos todos os objetivos, tendo sido comparados vários modelos de tipos diferentes que
prevêm o escoamento turbulento numa conduta rugosa, à excepção do modelo de SpalartAllmaras que, pela extrema simplicidade e caída em desuso, se considerou não acrescentar valor
à estrutura delineada.
Todos os modelos foram testados para conduta lisa e os resultados são relativamente
surpreendentes. Por um lado, percebe-se que nenhum dos modelos testados é insatisfatório, o
que de facto confirma a maturidade que o estudo da física e da modelação de um escoamento
turbulento sob conduta lisa apresentam. Percebe-se ainda assim que a popularidade dos
modelos BSL e SST corresponde às expectativas, mas fornecendo resultados para o fator de
fricção igualmente ou menos satisfatórios que os imprimidos por modelos mais antigos e acima
de tudo mais simples, como os modelos de turbulência de Nagano-Hishida e Lam-Bremhorst,
para este caso simples (a grande vantagem destes modelos está na previsão de escoamentos
mais complexos, e aí são consideravelmente melhores). Os resultados dos perfis de velocidade
acompanham a mesma tendência, e verifica-se que a evolução da energia cinética de
turbulência é também muito melhor prevista pelos modelos do tipo 𝑘 − 𝜀, confirmando-se que
os modelos de Menter (1994) não conseguem prever o pico de 𝑘 + no início da camada tampão,
para o caso presente.
Talvez os resultados mais surpreendentes tenham vindo da classe de modelos de
rugosidade que se testou na fase inicial, os modelos 𝑘 − 𝜀 de baixo número de Reynolds de
Zhang et al. (1996) e Foti-Scandura (2004). De todos os modelos de turbulência testados, o único
que desde o início foi formulado unicamente com o intuito da previsão de escoamentos rugosos
é o de Zhang et al. (todos os outros utilizaram modelos de turbulência já existentes para
implementar o efeito da rugosidade), e se se verificou com boa surpresa que apresenta um
desempenho ao nível dos melhores para conduta lisa, constitui uma total desilusão na previsão
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de escoamentos sob conduta rugosa. Na verdade, nenhum destes dois modelos provou ser
satisfatório como os artigos que lhes deram origem fazem crer, e os resultados por eles
fornecidos são razoáveis apenas para uma pequena gama de rugosidades e de números de
Reynolds. Percebeu-se que o modelo de Zhang et al. falha completamente desde valores de ℎ𝑠 +
muito baixos ainda fora do regime completamente rugoso e que o modelo de Foti-Scandura
também se comporta de forma deficiente para ℎ𝑠 + < 100 e ℎ𝑠 + > 1000. De forma geral, e
ainda que representem de forma fisicamente consistente a evolução das quantidades
turbulentas transportadas, são bastante insatisfatórios por preverem fatores de fricção muito
inferiores à realidade e consequentes representações incorretas do perfil de velocidades. O
elevado número de funções de amortecimento presente nas equações diferenciais de
transporte poderá ser apontado como um dos fatores de insucesso dos modelos. Quanto ao
modelo de Foti-Scandura, fica a faltar uma avaliação à previsão de um escoamento oscilatório,
para qual o modelo foi desenhado, e perceber se apresenta um desempenho que realmente se
justifica nesse tipo de escoamento.
O teste à metodologia das funções de parede foi feito aos modelos clássicos 𝑘 − 𝜀
normal e de Wilcox (1988). Ainda que o desempenho demonstrado pelos dois modelos a nível
das previsões do fator de fricção de Darcy tenha sido muito bom, advertiu-se para o facto de se
estarem já a prescrever estes resultados a partir do momento em que se definem as condições
do escoamento num ponto já dentro do regime completamente turbulento. Ora, está claro que
estas condições estão já muito bem estabelecidas para um escoamento completamente
desenvolvido numa conduta, e, quando conhecidas conduzem aos bons resultados
demonstrados, mas nem todos os escoamentos são simples e poderá ser muito difícil generalizar
um conjunto de condições mesmo para escoamentos muito parecidos, desde que complexos o
suficiente. Outro inconveniente que pode ser apontado é o facto de não se conhecerem as
distribuições das quantidades de pertinência perto da parede, uma vez que o primeiro ponto
computacional está já dentro da lei logarítmica. É por isso que este tipo de metodologia continua
a ser utilizado apenas num âmbito industrial e de precisão não muito elevada. Numa nota final,
de destacar a relativa surpresa que constituíram os resultados fornecidos pelo modelo 𝑘 − 𝜀
normal, um modelo relativamente simples e que mesmo sendo um dos primeiros a ser
reformulado de forma a implementar rugosidade, fornece resultados ainda ligeiramente
melhores que o modelo de Wilcox (1988), pelo menos a nível das quantidades estudadas e no
caso simples que se considerou (sabe-se da literatura que acaba por apresentar problemas
noutras situações muito relevantes, sendo ultrapassado por modelos mais recentes).
Os modelos que inicialmente vinham acompanhados das maiores expectativas eram os
modelos de duas camadas BSL e SST de Menter (1994). A primeira triagem fez-se em condura
lisa e percebeu-se que os resultados não são melhores que os fornecidos pelo modelo de
Nagano-Hishida, bastante mais simples. Ainda assim, quando condições de fronteira
apropriadas são implementadas nos modelos de forma a que preveja o escoamento sob conduta
rugosa, os resultados são excelentes. Com efeito, testou-se o modelo SST com correções de
rugosidade de Aupoix (2014) e percebeu-se que é provavelmente, com base na análise que se
fez, o modelo de melhor desempenho quando se quer simular um escoamento turbulento sob
conduta rugosa, numa perspetiva de engenharia. Na verdade, o modelo não prevê corretamente
a evolução da energia cinética de turbulência, mas consegue-se um compromisso que conduz
aos melhores resultados possíveis do fator de fricção e do perfil de velocidades médio. As
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correções de Hellsten e Laine aplicadas ao mesmo modelo SST não foram tão bem-sucedidas.
Sabia-se da literatura que o modelo apresentava graves problemas de estabilidade numérica e
convergência do erro (o que se confirmou essencialmente para rugosidades e números de
Reynolds elevados) e mostrou-se que o modelo conduz a níveis de fricção abaixo dos esperados
e a erros demasiado elevados para elevados números de Reynolds. Ainda que preveja um perfil
de velocidades apenas ligeiramente afetado e, portanto, satisfatório para uma gama
relativamente elevada de números de Reynolds, não se considera ser um modelo de confiança.
Percebeu-se ainda que para o escoamento desenvolvido numa conduta, os modelos BSL e SST
conduzem essencialmente aos mesmos resultados e decidiu testar-se o modelo BSL com as
correções de rugosidade de Aupoix. Os resultados foram muito bons e sobrepõem-se aos do
modelo SST – Aupoix em quase todas as quantidades representadas. Em alguns casos verificase até um melhor desempenho do modelo BSL, pelo que parece apresentar-se como uma
alternativa excelente quando se quer evitar a penalização computacional do modelo SST, que
exige uma implementação mais complexa e o cálculo de quantidades desnecessárias, como o
limitador 𝐹3 inserido que acaba por ser obsoleto num caso simples como o presente.
Numa nota final, de referir a relativa inexistência de trabalhos experimentais e de DNS
de comparação com os resultados produzidos computacionalmente. Percebeu-se que nenhuma
das rugosidades testadas era do tipo rugosidade de grão de areia e, portanto, os únicos dados
de comparação direta são os de Nikuradse (1933). Numa tentativa de se usarem dados de
rugosidades diferentes, compararam-se os perfis de velocidades dos modelos SST – Aupoix, SST
– Hellsten-Laine e BSL - Aupoix (já validados pelos dados de Nikuradse) com os dados expostos
no artigo de Krogstad et al. (2005) e constataram-se grandes diferenças nos perfis, o que parece
indicar que a maior parte dos modelos de rugosidade precisa de dados de DNS e experimentais
de comparação em rugosidades do tipo grão de areia para que os resultados possam ser
corretamente aferidos.
Portanto, em suma, a análise sistemática que aqui se fez descarta a validade dos
modelos de Zhang et al., Foti-Scandura e as correções de rugosidade de Hellsten e Laine ao
modelo SST. Os modelos 𝑘 − 𝜀 normal e de Wilcox (1988) são uma escolha ótima quando o
escoamento está bem caracterizado na literatura e se conhecem as condições no primeiro ponto
computacional. Por último, o desempenho dos modelos BSL e SST é excelente quando acoplados
com as correções de rugosidade de Aupoix (2014), ainda que uma das maiores vantagens
apontadas aos modelos, isto é, a versatilidade e generalidade que podem assumir, não possam
ser aqui testadas dado estar-se a testar apenas um tipo de escoamento, a que acresce o facto
de ser muito simples. Cumprem-se assim os objetivos de estruturar uma comparação entre
modelos de rugosidade existentes para escoamentos turbulentos.

6.2. Sugestões de trabalho futuro
Num âmbito posterior ao trabalho de comparação de modelos já existentes, seguiu-se
uma ética de pensamento crítico com o objetivo de se perceber o que poderia ser otimizado e
desenvolvido após uma visão geral sobre o que se fez. Nesse sentido, e naquilo que restou do
trabalho de tese, debruçou-se sobre o modelo de turbulência de Bredberg et al. (2002) numa
tentativa de se perceber se poderia ser estendido para um modelo de rugosidade. O modelo de
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Bredberg et al. parece ser o único modelo de turbulência 𝑘 − 𝜔 puro de baixo número de
Reynolds disponível, na medida em que não funciona em duas camadas e é completamente
integrável até à parede. Fazendo uso da mesma estratégia de Menter (1994), os autores
adicionam um termo de difusão cruzada (proporcional a 𝑑𝑘⁄𝑑𝑥𝑗 𝑑𝜔⁄𝑑𝑥𝑗 ) à equação de
transporte de 𝜔, o que permite prever corretamente o comportamento assintótico de 𝜔 junto
à parede. Permite ainda e acima de tudo reduzir o número de termos de amortecimento. Com
efeito, o modelo apresenta apenas uma função de amortecimento, que permite a sua integração
até à parede, que não depende da distância à parede, mas sim de um número de Reynolds
turbulento, o que resulta na perfeição em escoamentos complexos, que poderão levar a alguma
inconclusividade relativamente à definição da parede. Ressalve-se que o modelo não foi
implementado neste trabalho e não se tecem conclusões seguras ao seu desempenho, ainda
que se conheçam trabalhos de previsão de escoamentos de fluidos viscoelásticos assentes no
modelo de Bredberg et al. com bons resultados (Resende et al., 2013). Posto isto, e uma vez
confirmado um bom desempenho do modelo sob conduta lisa, parece ser interessante a
extensão do modelo para a previsão de escoamentos turbulentos sob conduta rugosa. No
seguimento do trabalho de alguns autores que fizeram apenas alterações à função de
amortecimento da viscosidade turbulenta para introduzir rugosidade nos modelos (como o
modelo de Foti-Scandura que adiciona um termo à função 𝑓𝜇 de Lam-Bremhorst), o ideal seria
adicionar um termo de rugosidade à única função de amortecimento do modelo, calibrado a
partir de resultados experimentais ou computacionais. A maior motivação advém da
simplicidade do modelo, que por usar uma única função de amortecimento motiva o
investimento na adaptação a condutas rugosas.
Discuta-se por fim a extensão de modelos de turbulência para a previsão de
escoamentos rugosos de fluidos não-newtonianos, um dos objetivos concebidos. Com efeito, e
dos resultados a que esta tese chegou, o mais pertinente seria testar-se o modelo SST para a
previsão do escoamento de fluidos não-newtonianos, e acoplá-lo numa fase seguinte com as
correções de rugosidade de Aupoix. Por um lado, a adaptação parece perfeita uma vez que o
modelo é integrável e faz previsões até à parede, sem recurso a funções de parede, e por outro
lado as funções do modelo estão dependentes unicamente de quantidades locais (não requer a
especificação da distância à parede), o que é ótimo quando o caso de estudo envolve uma
geometria complexa onde há várias paredes possíveis. Por outro lado, já aqui se referiu a
complexidade do modelo, que envolve um grande número de constantes e funções a serem
calculadas numericamente e para cada ponto computacional, pelo que a adição de termos
viscoelásticos (por exemplo) poderá tornar o modelo excessivamente pesado, difícil de
implementar e exposto a uma grande probabilidade de conter erros não detetáveis facilmente.
Na verdade, isto pode ser ligeiramente aliviado pelo recurso ao modelo BSL, mas só por tentativa
se conclui a viabilidade de implementação, e é essencialmente essa a sugestão de trabalho
futuro que se deixa.
Por fim, não se pode deixar de notar que a evolução da dinâmica de fluidos e do estudo
de turbulência cresce a um ritmo acelerado, a par com o poder computacional que se dispõe, e
é possível que a física de turbulência seja um problema fechado numa questão de alguns anos.
Por enquanto, faça-se uso dos melhores modelos de turbulência existentes, e que continuarão
certamente a ser desenvolvidos e otimizados nos anos que se seguem a este trabalho de tese.
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