
Resumo 
 
Fluidos viscoelásticos estão presentes em muitos processos industriais e em 
escoamentos sob condições turbulentas. A vantagem da utilização de fluidos 
viscoelásticos em escoamentos turbulentos, pode ser observada no transporte de 
fluidos a longas distâncias e no aquecimento e refrigeração de sistemas, devido á 
sua redução do arrasto. Por isso é necessário desenvolver modelos de turbulência 
que possam ser utilizados em projectos de engenharia. Existem actualmente 
alguns modelos que são capazes de simular com precisão quantidades 
relevantes, mas infelizmente eles são restritos a um tipo de fluido e a 
determinadas condições. Recentemente, um modelo turbulento do tipo k-ε para 
baixos números de Reynolds, de carácter mais abrangente, foi proposto por Pinho 
[1] e Cruz e Pinho [2] e que é optimizado e melhorado nesta tese. 
Neste trabalho esse modelo é modificado pela inclusão da tensão pseudo-elástica 
na equação da quantidade de movimento, que tinha sido inicialmente desprezada. 
Especificamente, a tensão pseudo-elástica quantifica a relação entre as flutuações 
da viscosidade e as flutuações da taxa de deformação, e a sua inclusão no 
modelo melhorou as previsões da energia cinética de turbulência (k+), embora 
haja uma ligeira deterioração na previsão do coeficiente de fricção para alguns dos 
fluidos viscoelásticos testados. 
Numa segunda parte, uma versão anisotrópica do modelo turbulento para baixos 
números de Reynolds, foi também desenvolvido e o seu desempenho comparado 
com valores experimentais para escoamentos completamente desenvolvidos em 
conduta para as mesmas soluções poliméricas. As previsões do factor de fricção, 
velocidade média e a energia cinética de turbulência são ligeiramente melhorados 
em relação ao anterior modelo isotrópico (primeira parte), mas a principal 
vantagem deste modelo anisotrópico é a sua capacidade de prever 
separadamente as componentes do tensor de Reynolds, mostrando o aumento da 
anisotropia das suas componentes normais, que ocorrem na presença de redução 
de arrasto polimérica. 
Do desenvolvimento desta tese originaram os seguintes artigos: Cruz et al. [3] e 
Resende et al. [4]. 
 
 
Summary 
 
Viscoelastic fluids are present in many industrial process and flow under turbulent 
flow conditions. Examples where turbulent flows of viscoelastic fluids are an 
advantage are fluid transportation in long pipes and heating and cooling systems 
because of their lower drag. Therefore, it is necessary to develop adequate 
turbulence models that can be used to solve engineering problems. Today few 
models exist which are capable of predicting relevant quantities with reliability and 
usually they are restricted to one type of fluid and flow conditions. Recently, Pinho 
[1] and Pinho and Cruz [2] proposed a more general low Reynolds number k-ε 
turbulence model that has been improved in this work. 
The improvements of the model were carried in two phases: initially the inclusion 
and modeling of a new stress in the momentum equation, which was previously 



neglected and quantifies the cross-correlation between the fluctuating viscosity and 
the fluctuating rate of strain. With this new stress, the predictions of turbulent 
kinetic energy (k+) in drag reducing pipe flow are significantly improved at the cost 
of a slight deterioration in the predictions of other quantities for some of the fluids 
tested. 
In the second part of this work, an anisotropic low Reynolds number k-ε turbulence 
model was developed and its performance compared with experimental data for 
fully-developed pipe flow of the same polymer solutions. The predictions of friction 
factor, mean velocity and turbulent kinetic energy are slightly improved over those 
of the previous isotropic model (first part of this work), but the main advantage is 
the capacity to predict the enhanced anisotropy of Reynolds normal stresses that 
accompanies polymer drag reduction in turbulent flow. 
From this work the following journal publications have been prepared: Cruz et al. 
[3] and Resende et al. [4]. 
 


