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RESUMO 

Neste trabalho é proposto um modelo para a descrição local do fenômeno 
de transferência de energia em uma mistura binaria (sólido-fiuido) saturada. É 
simulada a transferência de calor em um escoamento através de um meio poroso 
saturado entre duas placas paralelas, empregando-se o Método dos Volumes Fini-
tos. 

ABSTRACT 

In the present work a model for a local description of the energy transfer 
phenomenon in a binary (solid-fluid) saturated mixture is proposed. The heat 
transfer in a saturated flow (through a porous medium) between two parallel plates 
is simulated by using the Finite Volumes Method. 



INTRODUÇÃO 

No presente trabalho o processo de transferência de energia em um meio 
poroso saturado é modelado através da Teoria Contínua de Misturas, apresen
tada detalhadamente por Atkin e Craine [lj. Nesta modelagem o sólido (que 
compõe o meio poroso) e o fluido que através dele escoa (suposto newtoniano e 
incompressível) são tratados como constituintes contínuos de uma mistura binaria, 
sendo o sólido suposto em repouso e o fluido com sua dinâmica determinada a par
tir das equações de balanço e constitutiva. Ambos os constituintes são dotados de 
cinemática independente e ocupam simultaneamente todo o volume da mistura. 

Sob este ponto de vista são permitidos, em cada ponto espacial, valores dis
tintos para as temperaturas dos constituintes sólido e fluido. Este fato acarreta 
no surgimento de uma função Geração de Energia (não existente em Mecânica 
do Contínuo Clássica), responsável pela interação entre os dois constituintes, cuja 
intensidade depende da diferença entre as temperaturas dos constituintes sólido e 
fluido em cada ponto. 

O modelo proposto, válido para baixas velocidades, visa simular o aqueci
mento por convecção forçada de um fluido escoando através de um canal poroso 
limitado por duas placas impermeáveis isotérmicas. 

As equações constitutivas para o constituintes sólido foram propostas por 
Saldanha da Gama [2] e tomadas por base para a proposição de equações para o 
constituinte fluido. 

A descrição local de fenômenos como o movimento de um fluido através de um 
meio poroso saturado ou o processo de troca de calor neste meio pela Mecânica do 
Contínuo Clássica exigiria que fossem resolvidas, respectivamente, as equações de 
Navier-Stokes e de Conservação de Energia num domínio espacial definido pelos 
poros ativos, impondo, por exemplo, condições de não deslizamento ou de temper
atura prescrita nas paredes dos poros. Estas simulações não são viáveis, utilizando 
as ferramentas que se dispõem atualmente. 

A modelagem apresentada neste trabalho, por outro lado, permite a descrição, 
sob um ponto de vista local, do fenômeno de transferência de enei -jia em misturas 
binárias com respaldo em uma teoria sistemática (Teoria Contínua de Misturas). 
Como exemplos de aplicações tem-se a descrição e simulação de trocadores de calor 
em leitos porosos, a transferência de energia em solos, em mancais, e tc . 

MODELO MATEMÁTICO 

Os constituintes sólido e fluido são considerados como constituintes contínuos 
de uma mistura binaria quimicamente inerte a ser modelada através da Teoria 
Contínua de Misturas. Como hipóteses básicas tem-se constituinte sólido rígido, 
homogêneo, isotrópico e em repouso, que é saturado pelo constituinte fluido, sendo 
este suposto newtoniano incompressível. 

A hipótese de cinemática prescrita (no caso em repouso) para o constituinte 
sólido implica na necessidade de satisfazer os balanços de massa e momento linear 
apenas para o constituinte fluido (lj. Usando a equação constitutiva para o tensor 
parcial de tensões do constituinte fluido proposta por Willims [3], Saldanha da 
Gama [4] obteve uma expressão para o campo de velocidades do constituinte fluido. 
0 problema foi resolvido para a geometria apresentada na Figura 1, que mostra o 
meio poroso limitado por duas placas planas paralelas impermeáveis, sob a hipótese 
de baixas velocidades para o escoamento, sendo a componente x do campo de 
velocidades (denotada por v/) a única não nula, dependente apenas da variável 
y. (Estas hipóteses tornam a equação da Continuidade trivialmente satisfeita). 



Supondo ainda, sobre as superfícies impermeáveis do contorno, a clássica condição 
de não deslizamento, a equação de Conservação de Momento Linear 6 satisfeita 
pelo perfil de velocidades 

r\<p ax 
t
 coshürx 

"»fcãê 
(i) 

para -H/2 <y< H/2 

Sendo K a permeabilidade, <p a porosidade (coincidente com a fração de fluido 
uma vez que o escomento é saturado), n e p, respectivamente a viscosidade e a 
densidade do fluido, considerado como um meio contínuo e A um parâmetro escalar 
multiplicative (de acordo com Williams |3j), sempre positivo, o qual leva em conta 
a microestrutura da matriz porosa. Tem-se ainda gx, a aceleração da gravidade 
na direção do escoamento (x) e p, a pressão aplicado sobre a mistura. 

A medida que a largura do canal H —• co o campo de velocidades aproxima se 
cada vez mais do valor constante fornecido pela lei de Darcy, de acordo com Bear 
[5]. Considera-se um campo adimensionalizado de velocidades obtido da razão da 
equação (l) pela velocidade que seria dada pela Lei de Darcy: 

Se a velocidade do constituinte fluido for padronizada a partir da velocidade 
média (considerada igual a 1, neste trabalho) tem-se: 

»S = C\l ffâ\ (3) 

para -H/2 < yH/2 
sendo a constante C dada pela seguinte expressão: 

i -*#*<<£) 
w 

Ambos os constituintes devem satisfazer à equação da energia, de acordo com 
Atkin e Craine [lj. A Teoria Contínua de Misturas, que tem como uma de suas 
hipóteses a superposição de contínuos (neste caso dos constituíintcs sólido c fluido), 
permite que em cada ponto do espaço seja determinada uma temperatura diferente 
para cada constituinte. Tal fato requer que dois campos de temperatura {TteTp) 
sejam determinados para o problema em estudo, da mesma forma como foram 
considerados dois campos de velocidade, sendo o do constituinte sólido foi suposto 
em repouso. A temperatura, da mistura pode ser definida localmente por: 

T — PF^FTF + PsCsTs ,_* 
PFCp + ps Cs 

onde pi representa a densidade do constituinte t na mistura, segundo (l| e << o calor 
específico do material representado pelo constituinte, A aplicação da equação de 
energia ao problema a ser estudado requer algumas definições. 

Define-se inicialmente o fluxo parcial de calor para o constituinte sólido [qs)t 
de acordo com o modelo proposto por Saldanha da Gama [2]. 
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qs = -Hks{l-<p)grad Ts (6) 

O parâmetro A, sempre positivo, leva em conta a estrutura interna da mistura e de
pende da resistência térmica, da condutividade térmica de ambos os constituintes 
\kstkp) e da fração de fluido <p (coincidente com a porosidade, por ser o escoa
mento saturado). Propoê-se para o constituinte fluido uma equação constitutiva 
análoga: 

qp = —kkpipgrad Tp (7) 

Sendo o fluxo total de calor (por unidade de tempo e de área) para a mistura 
definido por: 

q = qF + qs (8) 

A função Geração de Energia i/t representa a energia fornecida a um con
stituinte devido a sua interação com o outro. Ela é uma contribuição interna, 
responsável pela interação térmica entre os constituintes. A função Geração de 
Energia será nula num dado ponto de espaço apenas quando, neste ponto, ambos 
os constituintes estiverem a mesma temperatura. De acordo com Saldanha da 
Gama [2], tem-se, para o constituinte sólido: 

0 5 = R{TF - Ts) (9) 

Como, para satisfazer ao balanço global de energia, ips + '<PF = 0, tem-se, para o 
constituinte fluido: 

t{,F = R{Ts-TF) (10) 

O fator R, sempre positivo, depende apena. da posição espacial. 
O calor específico é definido, para cada constituinte, por: 

dtp . . des 
CF — -jzr~ — constante cs = -j=-

dTF dTs 

sendo ep e es respectivemente as energias internas dos constituintes fluido e sólido. 
No caso do constituinte fluido tem-se então 

grad eF = Cp grad Tp (11) 

Sob as hipóteses mencionadas e para regime permanente, os balanços de en
ergia para os constituintes fluido e sólido são, respectivamente, dados por: 

PFCF[grad Tp)jiF = AfcFpA(7» + q'p + R{TS - Tp) (12) 

0 = Afc*(l - <PWTs) + 9s + R{TF - TS) (13) 

onde q'g representa a geração de calor para o constituinte sólido e qF' para o 
constituinte fluido. Ambas serão supostas nulas neste trabalho. 

As equações de balanço de energia para os constituintes fluido e sólido podem 
ser escritas como: 

Ci{grad TF)vF = A(Tr) + C2{TS - TF) (14) 

0 = A(TS) + CA{TF - Ts) (15) 

file:///kstkp
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sendo: 

Ci = 

c2 = 

PFCF 

Ákpip 

R 
Á.kp<P 

R 

(16) 

4 kks{l-<p) 

O problema a ser estudado pode ser esquematizado pela Figura 1. 

Devido à hipótese de velocidade não nula apenas na direção x e, pela geometria 
bi-dimensional do problema, as equações de balanço de energia reduzem-se a: 

dTF 

dx 
_ i \d*TF a22>l c2 (17) 

(18) 

TsO 

SUPERFICIES IMPERMEÁVEIS ISOTERMICAS 

T = 1 

{((( ( (J(á((\( ((((((((((( 

o c 

MEIO POROSO 

Í L s 0 

77777T77T77T77T77T7T7T77T77T % 
T= 1 

Figura 1- Esquema do Problema Estudado 

Estas equações devem satisfazer às seguintes condições de contorno: 

T|(0,y) = 0 

T{{x,0) = l 

Ti{x,H) = 1 

ÕTx (M=o 
sendoi = Fei = S respectivamente para os constituinted fluido e sólido. 

(19) 
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MÉTODO NUMÉRICO 

Como não se conhece solução analítica para os sistema de equações que de
screve o problema cm questão, são buscadas aproximações para sua solução uti
lizando o Método de Volumes de Controle, descrito com detalhes por Patankar 
16). 

O fenômeno foi simulado através de um esquema iterativo, já que, em cada 
umas das equações, o termo de fonte depende da solução da outra equação. Foi uti
lizada uma estimativa inicial para o campo de temperaturas do constituinte fluido 
TF para solucionar a equação da energia para o constituite sólido. A solução desta 
equação fornece o campo de temperaturas Ts que será utilizado para a obtenção 
do novo campo Tp, a partir da solução da equação de energia do constituinte flu
ido. A partir deste valor de Tp, obtém-se um novo Ts e o processo continua até 
que seja obtida convergência. 

RESULTADOS 

Com o objetivo de ilustrar a utilização do modelo construído serão apresenta
dos alguns resultados para os quais foi considerada a velocidade média do escoa
mento igual a 1. O perfil de velocidades obtido é bastante achatado, notando-se 
um pequeno afastamento do valor médio 1, a não ser sobre as placas impermeáveis, 
devido à condição de não deslizamento imposta. 

Como pode ser observado na Tabela 1, os resultados dependem muito pouco 
do valor assumido pelo produto k\, que aparece no perfil de velocidades. Os 
resultados mostrados na Tabela 1 são referentes à Figura 6, que considera R = 100 
numa seção transversal x = 65. 

Tabela 1- Valores da Temperatura numa seção transversal x = 65, para R = 100. 

y 

.042 

.208 

.375 

.458 

y 

.042 

.208 

.375 

.409 

CONSTITUINTE FLUIDO 

KA -*• 0 

.882 

.709 

.671 

.665 

KA= 10-6 

.882 

.709 

.671 

.664 

CONSTITUINTE í 

KA •* 0 

.986 

.937 

.910 

.904 

KA= 10"e 

.986 

.937 

.910 

.904 

KA=10"5 

.881 

.707 

.669 

.663 

5ÓLIDO 

KA=10"5 

.985 

.937 

.909 

.904 

KA= IO"1* 

.881 

.703 

.665 

.658 

KA= IO"" 

.985 

.936 

.908 

.902 

Considerar o produto k\ -* 0 eqüivale a assumir a velocidade constante, de 
acordo com a lei de Darcy. Cada uma das curvas apresentadas nas figuras 2 a 
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7 representa na verdade quatro curvas coincidentes, uma para cada valor de kX 
considerado na Tabela 1. Tal fato serve como suporte para a utilização direta da 
lei de Darcy, que fornece uma velocidade constante para o fluido e não satisfaz as 
considerações de não deslizamento. 

Serão apresentados alguns resultados que mostram a variação da temperatura 
de linha de centro com a variável longitudinal (z) para três diferentes valores do 
comprimento L. Em um dos gráficos as curvas são plotadas para diferentes valores 
do parâmetro ü, mostrando os efeitos do termo de fonte. 

São apresentados também gráficos da temperatura ao longo de três seções do 
canal: a primeira próxima da entrada (onde a temperatura é prescrita (T = 0)), a 
segunda nas proximidades da metade do comprimento total e a última próxima a 
saída do canal. Nestes gráficos também são plotadas curvas para diferentes valores 
do parâmetro R. 

Na figura 2 a '.emperatura da linha de centro é plotada contra a distância x 
ao longo do canal, sendo considerado L = 120 e H = 1. Foram utilizados três 
diferentes valores de R. Para R = 100, observa-se que as curvas representando as 
temperaturas dos dois constituintes tendem para um mesmo valor, próximo de 1, 
que representa a temperatura prevista nas superfícies impermeáveis no contorno. 
O mesmo não ocorre para R = 1 e R = 10. No caso da temperatura do constituinte 
sólido observa-se um crescimento abrupto para todos os valores de R. Para R = 1 
e R = 10 a temperatura é quase uma função degrau. 

1.0 -

SOLIDO 

Figura 2- Temperatura da linha de centro vs x 
para R - 1, R = 10, R = 100 (L = 120). 

As figuras 3 e 4 mostram a temperatura da linha de centro plotada contra a 
distância x ao longo do canal para respectivamente L = 180 e L = 60, sendo o 
parâmetro R = 100 em ambos os casos. Uma comparação entre estas duas figuras 
e a figura 2 (considerando R = 100) mostra que, quanto maior o comprimento 
do canal, melhor se percebe que as temperaturas dos dois constituintes tendem 
para uma mesma assíntota (T = 1). Espera-se, para um perfil de temperatura 
desenvolvido, Ts = I> = 1, na saída do canal. 
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Uma comparação destas três figuras mostra também que o perfil de temper
atura do constituinte sólido praticamente não é afetado pela variação do compri
mento do canal. O perfil do constituite fluido, por outro lado, sofre variações 
apreciáveis. Concluiu-se então que a tendência para o desenvolvimento do perfil 
de temperatura é mais acentuada no constituinte sólido que no fluido. 

SOLIDO 

Figura 3- Temperatura da linha de centro vs x (L = 180) 

SÓLIDO 

Figura 4- Temperatura da linha de centro vs x (L = 60) 

Observando-se o comportamento da temperatura ao longo da direção transver
sal y para L = 180 e L = 60, comparados aos de L = 12C, nota-se, no primeiro 
caso, uma diferença acentuada no perfil de temperatura do constituinte fluido 
próximo á entrada do canal, diferença esta que torna-se pequena ao se aproximar 
a saída do canal. No segundo caso (L = 60) o perfil de temperatura do constituinte 
fluido apresenta grandes diferenças, principalmente nas proximidades da linha de 
centro, onde estas são mais acentuadas. 

As figuras 5,6 c 7 mostram, respectivamente, nas proximidades da entrada do 
canal, em seu centro e próximo à safda, o perfil de temperatura dos dois consti-



1.0 

0.3. 

0 0 

SrfLIDO FLUIDO 

R* t 

0 1 1.0 

TEMPERATURA 

Figura 5- Temperaturas vs y para a seção x= 15 (para R= 1, R=10, R= 100) 

0*LIDO 
FLUIDO 

R«I0 

R* I 

Figura 6- Temperaturas vs y para a seção x= 65 (para R= 1, R= 10, R= 100) 

tuintes ao longo da direção transversal y, para diferentes valores do parâmetro R, 
sendo o comprimento do canal L = 120. 

Uma comparação das três figuras mostra que os perfis de temperatura do 
constituinte sólido, para os três diferentes valores do parâmetro R, aproximam-se 
a medida que se aproxima a saída do canal. A figura 7, que mostra o perfil de 



temperatura para um seção x = 115, portanto bem próxima da saída do canal, ap
resenta os perfis de temperatura do constituinte sólido bem próximos. f E próximos 
do valor T ~ 1.) 

Observa-se que, para R = 1, a temperatura da linha de centro do constituinte 
fluido tende para zero e a do constituinte sólido tende para 1. Já para R= 100 os 
dois perfis de temperatura encontram-se relativamente próximos. Em geral tem-
se que, a medida que o parâmetro R cresce, os perfis de temperatura dos dois 
constituintes se aproximam. 

Devido às características do problema em estudo, que apresenta temperaturas 
prescritas (T = í) nas fronteiras superior e inferior do canal, observa-se que o perfil 
de temperatura e simétrico para ambos os constituintes, atingindo o menor valor 
ao longo da linha de centro. 

0-0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

TEMPERATURA 

Figura 7- temperatura vs y para a seção x= 115 (para R= 1, R= 10, R= 100) 

Constatou-se também que alterar a condição de contorno na saída do canal, 
de fluxo de calor nulo para temperatura prescrita (T= 1), não alterou o compor
tamento dos perfis de temperatura. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

0 modelo apresentado permitiu uma simulação local do processo de trans
ferência de energia num escoamento saturado através de um meio poroso rígido. 
Essa modelagem (que tem como caso particular a equação clássica de energia para 
um único meio contínuo) consiste numa nova ferramenta que permite descrições 
precisas de fenômenos de alto grau de sofisticação. 
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