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1. Introdução

Os progressos que a tecnologia vem apresentando nas

aplicações dos escoamentos fluidos em meios porosos, têm

amplamente justificado o interesse crescente de vários pes

quisadores, no estudo teórico de tais tipos de escoamentos.
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As múltiplas aplicações dos termodutos ("heat pipes") e os

escoamentos de fluidos nos organismos vivos são exemplos de

utilização de tais pesquisas.

Uma revisão na literatura revela, como um dos primej.

ros trabalhos sobre escoamentos em condutos porosos, o de

Weissberg [l] , que investigou a natureza do escoamento na

região de entrada de um tubo, onde constatou não existir so-

lução "similar". £ realmente possível demonstrar que não

existem perfis "similares" de velocidade nos escoamentos

internos com sucção na parede. Um resultado notável.apre-

sentado por Weissberg,é o aparecimento de gradientes axiais

positivos de pressão, exceto para taxas de sucção muito

baixas, que acarretam eventualmente reversões de velocida-

de, isto é, velocidades locais negativas. Quaile e Levy

[2,3] mediram experimentalmente, em 1972,as variações

axiais de pressão num tubo poroso de extremidade fechada.

Em 197S, em outro trabalho, foi dado pelos mesmos autores

um tratamento analítico ao problema. Em todos estes traba-

lhos, a hipótese de velocidade de sucção constante foi con

siderada. Galowin et ai. C.4] resolveram o problema sugeri-

do por Quaile, considerando que a lei de Darcy deveria des

crever o escoamento através da parede porosa. Entretanto,

por adotarem um perfil quadrãtico para a velocidade, não pu

deram detetar pontos de reversão no escoamento.

No presente trabalho, é averiguado o efeito da variíi

ção da velocidade dje sucção sobre os perfis de velocidade

e a distribuição axial de pressão, sendo constatada a via-

bilidade da hipótese de sucção constante, desde que as ta-

xas de sucção ou injeção seja» moderadas. Esta limitação

permite também desprezar a equação da quantidade de movi-

mento na direção transversal ao conduto.

E considerado o escoamento laminar, interno a um con

dutp poroso, de um fluido newtoniano, incompressíyel e de

propriedades físicas constantes. As figuras 1 e 2 ilustram

as duas geometrias a serem utilizadas. Os condutos têtn ex

tremidades abertas e são impermeáveis até uma dada distân-

cia da entrada, a partir da qual as paredes são porosas,

de permeabilidade < constante. A velocidade através das p£
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redes é proporcional â diferença entre a pressão interna

consi-- t que pode ser variável,e a pressão externaj,

derada constante. 0 comprimento da seção impermeável ê su-

posto ser grande o suficiente para que o perfil de veloci-

Sepão Impermeável

^ — u ( o . r )

•Seção Permeável

Fig. 1 - A geometria do tubo circular

dade em x • 0 seja plenamente desenvolvido, isto é, um per-

fil de Hagen-Poiseuille, para o tubo, e de Couette, para o

canal.

Seção Impermeável Seção Permeável

Fig. 2 - A geometria do canal formado
por placas paralelas

2. Equações Fundamentais

As equações diferenciais necessárias à resolução do

problema são a da continuidade e a da quantidade de movimen

to, acrescidas da equação da Lei de Darcy, que prove a con-

dição de contorno na parede. Estas equações são, respectiva

mente:
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(D

-1*1m
(2)

(3)

Na equação (2), é conveniente substituir X P o r i e
uma vez que X l é considerada constante. As equações (1) e
(2) podem ser simplificadas para o caso de escoamento bidi-
mensional em regime permanente.

A introdução das variáveis adimensionais, abaixo de-
finidas, usando a nomenclatura das figuras 1 e 2,

«-•¥.«• áf~ff" • u - t - v - £ - p - &
e onde ü| e a velocidade média em x • 0, leva as equações

Cl) e (2) a formas adimensionais. Posteriores considerações

sobre as ordens de grandeza dos termos simplificam ainda

mais as equações, desde que seja adotada a hipótese de bai-

xas velocidades de sucção. Após algumas manipulações alge-

bricas, as equações adimensionais ficam:

para o tubo,

Ú + 2

UÒ + 2nl/2VU'

(4)

' (5)

e para o canal,

Ú + 2 n l / 2 V - 0 (6)

UÔ + 2nV2Vu" - - 4 - P • A n l / a ( n l / 2 ü ' ) ' (7)
£ KG

onde o ponto e a coma superpostos indicam derivadas com re-
lação a Ç e a n, respectivamente, e Re ê o número de Rey-
nolds axial, definido para ambas as geometrias como üod/v.
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E importante observar que, nas considerações sobre
ordens de grandeza, pelo fato da equação da quantidade de
movimento na direção r ou y ser desprezível diante da cor-
respondente a. direção x, resulta também desprezível o gra-
diente radial da pressão,P', ou seja, P pode ser conside-
rada como função unicamente de Ç.

As condições de contorno que se referem â simetria
do escoamento são automaticamente atendidas pela escolha
feita para a variável n, que é uma função par de r ou de y.
As demais condições de contorno são, jã na forma adimensio-
nal:

TJ - 0, V - 0 (8)

(9),CIO)

- 0 , P (11)

O valor da velocidade na parede, V é estabelecido
pela lei de Darcy, equação (i), considerando escoamento
unidimensional na parede porosa de permeabilidade K, cons
tante, e de espessura t considerada "pequena". Com a in-
trodução das variáveis adimensionais e do parâmetro adi-
mensional A • td/2ic, ê obtido

(12)

0 valor de Po deveria ser introduzido parametrica-
mente em ill), mas, dado que a sua estimativa não ê sim-
ples, e a exemplo de vários autores Cl.2,3,4] , este parâ-
metro é substituído pelo número de Reynolds na parede, Res,
definido como vs,d/2v, sendo v o valor da velocidade na
parede, em Ç • 0. O valor de Po ê prontamente obtido de

Re através des

P - 8A — 70 Re2 (13)
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3. Método de análise

Para resolver as equações (4) e (5), para o tubo, e

(6) e (7), para o canal, com as condições de contorno im-

postas por (8) a (13), ê admitido o seguinte desenvolvi-

mento de U em série de potências de n, cujos coeficientes

ai são funções apenas de Ç:

- 2 a, (On1 , N (14)

Aplicando-se (14) âs equações da continuidade (4) e (6),

são obtidas as expansões de V em séries de potências:
para o tubo,

i+l/2

e para o canal.
âi
. 1+ T

n
i+l/2

(15)

(16)

Em (15) e (16), obtidas por integração, a condição (8) já é

atendida.

As expansões de U, V e de suas derivadas devem ser

substituídas em (5) e (7). Este procedimento não é aqui re-

produzido por ser extenso, fornecendo, apôs algumas simpli-

ficações, para o tubo:

T)ai-j V '

e para o canal; £J

(18)
x-i

As condições de contorno (9) e (10) também devem ser
escritas usando as expansões em séries. De (9) e obtida a
equação algébrica

0 (19)
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e de (10) e (12) aplicadas em (15) e (16), resultam:

para o tubo.

T D . \ - J. A - ft (••jdl

T" P +Z_»TTT ai~ U (2°J

e para o canal,

T

T
p +$tfhi V ° C21)

! onde T * Re/2A = uoic/vt.

Existem N + 2 incógnitas a serem determinadas, a sa-

ber P(Ç) e os coeficientes a^Ç), para i = 0,1,...,N. Todé*

via, a vazão no conduto pode ser obtida diretamente das

equações, através da velocidade média em cada seção, U(Ç)=

= ü/ü"o. Para isto, através da definição de velocidade média,

decorrem de (14),

V ai
para o tubo, U - 2 Z—r-^— = 0 ' (22)

• »-.t»e para o canal, U - 2)J ̂ i-- = o
f=o <íi+l

Por outro lado, das equações da continuidade (4) e (6), são

obtidas

para o tubo, Vg= - -j- Ú (24)

e para o canal, Vs= - Ü (25)

equações que, se combinadas com (12) fornecem, respectiva-

mente,

para o tubo, U - - TP (26)

e para o canal, U • — £ - TP (27)

Para determinar as N + 3 incógnitas, U, P, a0, ar...,

ai,, são necoí-sãrias as seguintes equações, respectivnmente,

para o tubo. (19), (22), (26) e mais N equações tiradas de

(1"; ót para o canal, rl9), (23), (27) e mais N equações
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tiradas de (18). Isto significa que os desenvolvimentos em
série dos primeiros membros de (17) e (18) devem ser trun-
cados, sendo desprezados os termos de i = N + 1 até i= 2N+I.
Com tal procedimento, rearrumando os termos destas equa-
ções, resulta

Ai n
1"1» 0 (28)

onde, para o tubo; Aj= -̂ - P + aoâo- ^ a, (29)

V E í 2 " T 3 ai-j âj-»" & i2ai ' i- 2 « 3 - - " N

j

e para o canal;

A." X * + aoâ» " è a i í31)

,- . i- 2,3 N

Para que (28) seja satisfeita para qualquer valor de
n, é preciso que os coeficientes Â ^ sejam todos nulos. A
equação

Ai= 0 i = 1,2 N (33)

é aquela que completa o sistema necessário ã resolução do
problema, em ambas as geometrias.

Uma vez que os perfis de velocidade são desenvolvi-
dos em í • 0, ou seja,

Uo- 2(l-n) (tubo) (34)

Uo- -r
( 1" n ) (canal) (35)

os valores dos coeficientes a. são conhecidos em Ç = 0 e,

como nesta seção Uo" 1, por definição, e Po é dado parame

tricamente por (13), o problema a ser resolvido ê de va-

lor inicial, resultando as seguintes condições iniciais:

para o tubo,
Ç • 0, ü - 1, P • 8A Ree/Re

2, a0- 1,
s
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aj= -1 , a2= a3= ...= aN= 0 (36)

e para o canal,

Ç = 0, Ü = 1, P = 8A Res/Re
2, ao= 3/4,

ax= - 3/4, az- a3= .., = aN= 0 (37)

A consideração de injeção na parede é feita através
de nflmeros de Reynolds na parede negativos, isto é,P0<0.

A hipótese de sucção constante, idealizada por vá-
rios autores, pode ser introduzida, substituindo as e.qua-
ções (26) e (27), que representam a lei de Darcy, por (24)
e (25), com Vg constante, isto é, distribuições lineares
para U, facilmente determináveis. A única outra alteração
a fazer ê no valor inicial de P, Po, que passa a ser ar-
bitrário, podendo ser feito igual a zero.

0 caso trivial de condutos impermeáveis pode ser con
siderado,fazendo A = » o u T = 0 e Re = 0. Consequentemente,
de (26) ou (.27), U ê constante e igual a 1. O valor ini-
cial da diferença de pressões, Po, fica indeterminado e p£
de ser feito arbitrariamente igual a zero. Como todos os
coeficientes a., neste caso, são constantes, o gradiente
axial de pressão é constante, e é verificado que

ou P - Po= - ̂  -£- (canal), (39)

expressões já bem conhecidas na literatura.

4. Resultados

As N + 3 equações diferenciais ordinárias, já estabe-

cidas, foram resolvidas numericamente, através de um método

de Runge-Kutta de 4a. ordem. 0 número de termos da expansão

em serie de U, N + 1, foi variado desde 2 até máximo de 18,

para varias combinações dos parâmetros pertinentes, Re, Re -";

e A. Em cada caso, a solução foi comparada com a do número '

de termos anterior, através da norma
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onde £ • Ç + nAÇ. AÇ = (Ç - Ç ) /(m-1) , os índices superi

ores (N) e (N+l) indicam o número de termos usado na obten

ção dos coeficientes ao(Ç). £ eÇ limitam o intervalo de

integração, AÇ ê o passo de integração e m é o número de

pontos do intervalo. Em todos os casos resolvidos, o nú-

mero de termos N+l ficou entre S e 9, com normas de ordem

de 0,01.

A figura 3 mostra a variação axial da pressão no tu-

oí

-3
10 20 50

3 - Variação axiul da pressão r. .ubo

bo. £ notado o aparecimento de gradientes positivos de

pressão para Reynolds Ui- sucção maiores que 1,4 , concordan
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temente com outros trabalhos publicados p., 2,3]. Para o ca.

nal, a distribuição de pressão encontrada ê análoga ã do

tubo, tendo por isto sido omitida.

0

Fig. 4 - Perfis da componente axial da velo-
cidade no tubo com injeção

Os perfis da componente axial da velocidade para in-

jeção CRes
 = "1) e sucção (Re = 10) são mostradas nas fi-

guras 4 e 5, respectivamente. No caso de sucção, é notável

0

1
-Q5

Fig. 5 Perfis da componente axial da velo-
cidade no tubo com sucção
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a reversão do escoamento junto â parede do tubo. Este re-
sultado é característico desta geometria, uma vez que tal
comportamento não foi encontrado em nenhuma situação para
escoamentos em canais. Os perfis da velocidade axial no
canal, que são indicados na figura 6, permitem concluir que,
mesmo com uma taxa de sucção que praticamente anula as ve-
locidades locais em Ç = 50, não hã qualquer tendênciaã re-
versão junto à parede. Neste caso, os perfis próximos de

50 40 30 20 10 0 1
Re = 1050

Res= 10
_, I

1.6
U

Fig. 6 - Perfis da componente axial da velocidade no canal

zero indicam que quase todo o fluido já se escoou lateral-

mente, como aconteceria se a extremidade do conduto fosse

fechada.

Os perfis da componente radial da velocidade no tubo,

nos casos de sucção (Res - 10), injeção (Res • -2} e tubo

impermeável (Re * 0) estão ilustrados na figura 7. E cu-

rioso notar que o valor máximo desta componente não ocorre

na parede.

5. Conclusões

Dentro do método de análise utilizado no presente

trabalho, pouco esforço seria poupado se a sucção na pare-

de fosse considerada constante, conforme o comentário já
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feito deste caso particular. Os resultados encontrados, pjí
Ia boa concordância com aqueles constantes das referências
[2, 33 , permitem entretanto concluir que a hipótese em dis -
cussão ê válida, dentro de uma faixa de baixos números de
Reynolds na parede.

Fig. 7 - Perfis da conponente radial da velo-
cidade no tubo

0 problema de transmissão de calor laminar em condu-
tos porosos pode ser resolvido pelo método presentemente ex
posto, através da expansão da temperatura adimensional em
série de potências. Para fins de computação, podem surgir
entretanto dificuldades, dado o maior número de equações en
volvidas.
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ARAOJO, P.M.S., e STUCKENBRUCK, S.

ESCOAMENTO LAMINAR EM TUBOS E CANAIS POROSOS COM

SUCÇÃO OU INJEÇÃO VARIÁVEL NA PAREDE

Sumário

j£ analisado o escoamento laminar de um fluido incom-
pressível ao longo de um tubo circular reto de paredes po-
rosas e de um canal formado por placas porosas paralelas e
infinitas. A não similaridade dos perfis de velocidade ê
verificada e a solução analítica é obtida através do desen
volvimento em serie de potências da componente axial da
velocidade^ O fluxo de massa através das paredes é conside-
rado através da aplicação da lei de Darcy. Gradientes a-
xiais de pressão adversos e eventuais reversões no escoa-
mento são acusados,

LAMINAR FLOW j[N POROUS PIPES AND DUCTS WITH

VARIABLE SUCTION OR INJECTION AT THE WALL

Summary

The laminar flow of an incompressible fluid is ana-
lysed along a porous-walled straight circular tube and a
flat duct formed by parallel porous plates. The non-simi-
larity of velocity profiles is verified and the analytical
solution is obtained by expanding the axial velocity com-
ponent in a power series '. The mass flow through the walls
is taken into consideration as an application of Darcy's
Law. Adverse axial pressure gradients and occasional re-
verse flow near the wall are pointed out in the work.


