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RESUMO
No presente estudo é investigado numericamente o processo de convecção natural
de fluido com tensão limite de escoamento modelado como fluido de Bingham em
cavidades fechadas preenchidas com meio poroso. O problema é modelado como
laminar bidimensional em regime permanente com paredes verticais aquecidas
diferencialmente e superfícies horizontais adiabáticas. Com o intuito de investigar os
efeitos dos parâmetros significativos que descrevem o campo de escoamento e a
transferência de calor. O número de Prandtl é fixado em 500 , o número de blocos
dentro da cavidade N varia entre 16 , 36 e 64 , o número de Rayleigh é avaliado na
faixa entre 104  Ra  107 , o número de Bingham é avaliado na faixa entre 0, 001 até 1
e dois valores de porosidade  = 0,36 e 0, 64 são utilizados. Constata-se que à medida
que o número de Rayleigh aumenta, o número de Nusselt médio aumenta
significativamente, no entanto, os efeitos são menos significativos para o fluido de
Bingham com maior grau de viscoplasticidade. Para os maiores números de Bingham,
o número de Nusselt diminui, atingindo um valor limite, que depende da razão das
condutividades térmicas do fluido e sólido, da quantidade de blocos próximos as
paredes ativas e da porosidade, esse valor limite caracteriza a transferência de calor
puramente por condução. Os resultados são apresentados na forma de linhas de
corrente, isotermas, velocidade e temperatura adimensional no plano horizontal
médio, número de Nusselt local e pelo número de Nusselt médio na parede aquecida.
Com o aumento do número de blocos e a diminuição da porosidade, observa-se um
padrão no surgimento das regiões não cisalhadas dentro da cavidade. A influência de
parâmetros adimensionais (número de Rayleigh e Bingham) é apresentada em
diagramas que permitem a observação da região onde o fluido se encontra com e sem
a presença de deformação. Finalmente, correlações para o número de Bingham
máximo e Nusselt médio na parede aquecida são obtidas para cada geometria.

Palavra-chave: Convecção natural. Cavidade fechada. Meio poroso. Fluido de
Bingham. Dinâmica dos ﬂuidos computacional.

ABSTRACT
In the present study is investigated numerically the natural convection process of fluid
with yield stress modeled as Bingham fluid in closed cavities filled with porous medium.
The problem is solved as two-dimensional laminar in steady state with differentially
heated vertical walls and adiabatic horizontal surfaces. In order to investigate the
effects of some significant parameters describing the flow field and heat transfer, the
Prandtl number is fixed as 500 , the number of solid blocks within the cavity is set to
range as 16 , 36 e 64 , Rayleigh number is valued as 104  Ra  107 , the Bingham
number from 0, 001 to 1 and two porosity values for the porous medium,  = 0,36 and
0, 64 , are used. As the Rayleigh number increases, the average Nusselt number

increases significantly. However, the effects are less significant for Bingham fluid with
higher degree of viscoplasticity. For high Bingham numbers, the Nusselt number
decreases to a limit value, which depends on the ratio fluid and solid of thermal
conductivities, the number of blocks near the walls, and the porosity, where this value
characterizes heat transfer purely by conduction. Results are presented in the form of
streamlines, isotherms, velocity and dimensionless temperature in the mean horizontal
plane, local Nusselt number and the average Nusselt number in the heated wall. With
the increase in the number of blocks and the decrease in porosity, a pattern is observed
in the appearance of unyielded regions within the cavity. The influence of nondimensional parameters (Rayleigh and Bingham numbers) is presented in diagrams
that allow for the observation of the region where the fluid is static or moving. Finally,
correlations for the maximum Bingham number and average Nusselt in the heated wall
are obtained for each geometry.

Keywords: Natural convection. Closed cavity. Porous media. Bingham fluid.
Computational fluid dynamics.
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1 INTRODUÇÃO

1.1CONTEXTUALIZAÇÃO
O estudo do movimento de fluidos impulsionados por forças de empuxo e a
ampla gama de aplicações em diversas áreas da engenharia foram capazes de
proporcionar diversas discussões dentro da literatura. A transferência de calor por
convecção natural em cavidades fechadas tem recebido bastante atenção de grande
parte dos pesquisadores de sistemas térmicos.
A convecção natural em cavidades fechadas pode ser o resultado da interação
térmica entre o fluido e as paredes que delimitam a geometria da cavidade (BEJAN,
2004). Caracterizado pela circulação de fluidos enclausurados e por diferentes tipos
de condições de contorno. Essas características são bastante comuns em ventilação
de salas, escoamento de ar no interior de motores à combustão, crescimento de
cristais, reatores nucleares e dispositivos eletrônicos de resfriamento (HUILGOL;
KEFAYATI, 2015).
O comportamento da viscosidade do ﬂuido confinado desempenha papel
importante nos padrões de escoamento e na transferência de calor (BIRD;
ARMSTRONG; HASSAGER, 1987). Grande parte da literatura existente sobre
convecção natural considera o fluido como newtoniano. No entanto, em várias
aplicações, como no processamento de alimentos e produtos de higiene pessoal, os
fluidos possuem comportamento não newtoniano, o que aumenta a complexidade do
problema (LAMSAADI et al., 2005). Alguns tipos de fluidos não newtonianos, como é
o caso dos materiais viscoplásticos, possuem tensão limite de escoamento, definida
como a mínima tensão aplicada para que o fluido originalmente estruturado comece a
escoar (BALMFORTH et al., 2014). Como consequência o comportamento não
newtoniano é capaz de modificar significativamente a transferência de calor por
convecção (SAIRAMU; NIRMALKAR; CHHABRA, 2013).
Merrikh e Lage (2005) foram um dos primeiros a estudar a convecção natural em
cavidades com meio poroso. Um problema muito comum encontrado nas indústrias
petrolíferas, no processamento de materiais e na esterilização de equipamentos
(LUGARINI et al., 2018). No entanto, poucos estudos na literatura analisaram a
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convecção natural de fluido viscoplástico em cavidades ocupadas por obstáculos.
Caso observado em misturadores industriais para obtenção de produtos alimentícios,
graxas, lubrificantes, higiene pessoal, cosméticos, materiais de construção e outros

1.2 OPORTUNIDADE

Grande parte dos trabalhos sobre a convecção natural em cavidades se
concentram na utilização de fluidos newtonianos, em especial o ar e a água. Dessa
maneira, o discernimento sobre a convecção natural de fluidos com características
(reológicas) mais complexas que fluido newtoniano se torna essencial.
Os estudos relacionados a esses tipos de sistemas térmicos são realizados com
a finalidade de efetuar melhorias através de modificações nas condições operacionais,
geometria e no tipo de fluido de trabalho utilizado para funcionamento do sistema
(LAVARDA, 2015). Segundo Chhabra et al. (2014) o fenômeno da convecção natural
com comportamento viscoplástico está presente em várias aplicações de engenharia
que requerem características reológicas com diferentes graus de plasticidade.
Estudos a respeito da convecção natural de fluidos de Bingham em cavidades
ocupadas por meios porosos ainda são escassos na literatura, no capítulo 2 será
relatado com maiores detalhes o estado da arte. Por se tratar de assunto pouco
explorado, com o presente trabalho serão preenchidas algumas lacunas existentes na
literatura especializada, utilizando meio poroso e fluido de Bingham. Como por
exemplo: Delimitar o número de Bingham máximo, prever o número de Nusselt médio
através das correlações e apresentar diagramas de região de escoamento e não
escoamento para cada geometria.
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

A Figura 1.1 apresenta a ilustração da configuração típica do domínio físico
analisado neste trabalho. Considera-se a convecção natural em cavidade
bidimensional preenchida com fluido de Bingham em meio poroso. O meio poroso é
representado por blocos quadrados, sólidos, condutores e igualmente espaçados
dentro da cavidade. O comprimento L e a altura H da cavidade são iguais, as
condições de contorno utilizadas envolvem temperaturas constantes nas paredes
verticais, sendo aquecida na esquerda e resfriada na direita. As superfícies horizontais
são adiabáticas. As condições de contorno representam configuração benchmark na
literatura, sendo que alguns dos trabalhos mais citados em casos de verificação
numérica são Vahl Davis (1983), Hortmann et.al (1990) e Barakos et al. (1994). O
capitulo de fundamentação teórica (capítulo 3) explica de forma sucinta o escoamento
e a transferência de calor em cavidade quadrada.
Figura 1.1 - Ilustração esquemática do domínio físico do problema estudado no presente trabalho.

Fonte:O autor.

O escoamento é considerado incompressível e impulsionado por forças de
empuxo em regime laminar. O processo é considerado em regime permanente, com
propriedades constantes e uniformes. A dissipação viscosa e a radiação são
desprezadas. Por se tratar de fluido viscoplástico, a tensão limite de escoamento deve
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ser excedida para que ocorra deslocamento do fluido. A velocidade do escoamento é
considerada igual a zero em todas as paredes e o vetor campo gravitacional g

é

direcionado no sentido negativo de y .

1.4 OBJETIVOS GERAIS

No presente trabalho é realizada a solução numérica para o processo de
transferência de calor e escoamento de fluido de Bingham em cavidade fechada
preenchida com meio poroso. Como produtos da solução numérica implementada
pretende-se estudar os efeitos das variações de alguns dos parâmetros que afetam o
fenômeno, como o número de Rayleigh Ra , o número de Bingham Bi , a quantidade
de blocos distribuídos na cavidade N e a porosidade  . Além de quantificar os efeitos
que esses parâmetros causam na transferência de calor através dos valores do
número de Nusselt médio, será também analisado o fenômeno convectivo de forma
qualitativa através de isotermas, linhas de corrente e regiões plásticas. Por fim,
apresentar correlações numéricas do número de Nusselt médio e diagramas de
regiões de cisalhamento (flow) e não cisalhamento (no-flow) para cada geometria
analisada.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A dissertação está dividida em oito capítulos. No capítulo 2 é apresentada a
revisão bibliográfica sobre a convecção natural utilizando fluido de Bingham em
cavidade desobstruída e com meio poroso. Breve explicação sobre os fundamentos
básicos da convecção natural interna, conceitos básicos da reologia e meios porosos
é elaborado no capítulo 3. Já no capítulo 4 são apresentadas as geometrias das
cavidades a serem simuladas, as condições de contorno, a interpretação dos números
adimensionais que caracterizaram o escoamento e as equações de balanço
adimensionalizadas. No capítulo 5 é realizada uma sucinta descrição sobre a
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metodologia computacional (DFC) utilizada. Dois casos de verificação numérica são
apresentados no capítulo 6: cavidade heterogênea com fluido newtoniano e cavidade
desobstruída com fluido modelo de Bingham. No capítulo 7 é realizada a apresentação
e discussão dos resultados obtidos com as simulações da convecção natural de fluido
de Bingham em meio poroso heterogêneo. Por fim, no capítulo 8 são apresentadas as
conclusões sobre o estudo e as sugestões para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Esta seção possui ênfase na revisão da literatura referente à convecção natural
em cavidades preenchidas com fluidos de Bingham em meios porosos. O objetivo é
apontar os principais diferenciais sobre convecção natural em cavidades existentes
na literatura e identificar o estado da arte e oportunidades acadêmicas de avanço na
área. Ao final, uma síntese com os objetivos específicos da dissertação de mestrado
baseados nas oportunidades da literatura é apresentada.

2.1 CONVECÇÃO NATURAL DE FLUIDO VISCOPLÁSTICO EM CAVIDADE
DESOBSTRUÍDA

Os fluidos viscoplásticos são fluidos não newtonianos que fluem apenas quando
as tensões aplicadas são maiores que certo valor crítico, denominado tensão limite de
escoamento. Para valores abaixo do certo valor crítico o fluido apresenta
comportamento de material sólido (Barnes, 1999). Renomados autores como Bird et
al. (1987), Barnes (1999) e Mitsoulis e Zisis (2001) buscaram analisar o
comportamento de materiais viscoplásticos através do escoamento em diferentes
cavidades e ilustrar as regiões de escoamento e não escoamento, no entanto, sem a
presença de convecção natural.
Os trabalhos realizados por Turan et al. (2010), (2011) e (2014), investigam
numericamente as caraterísticas da transferência de calor no processo de convecção
natural em cavidades fechadas preenchidas completamente com fluido viscoplástico
obedecendo ao modelo

de

Bingham e

com paredes laterais

aquecidas

diferencialmente. Para regularização do modelo de Bingham foi utilizada a equação
da biviscosidade proposta por O’Donovan e Tanner (1984), com a viscosidade de
regularização de Bingham B igual a 104 0 . Para resolver as equações de
conservação acopladas de massa, quantidade de movimento e energia nos três
trabalhos foi utilizado a simulação numérica. No trabalho de Turan et al. (2010) são
examinados os efeitos que o número de Rayleigh Ra na faixa de 103 a 106 , o número

24

de Prandtl Pr no intervalo de 0,1 a 100 e o número de Bingham Bi variando de 0 até
Bimáx causam no transporte de calor e quantidade de movimento.

O principal objetivo do trabalho de Turan et al. (2011) foi de investigar os efeitos
da razão de aspecto ( r = H L ) na transferência de calor dentro da cavidade,
realizando simulações variando o número de Rayleigh de 104 a 106 e a razão de
aspecto no intervalo de 1 / 8 a 8 para um único valor de Prandtl ( Pr = 7 ). Turan et al.
(2014) deu continuidade ao trabalho anterior, modificando apenas o número fixo de
Prandtl para 100 e utilizando como condições de contorno tanto temperatura prescrita
quanto o fluxo de calor constante.
Os três estudos realizados por Turan et al. (2010), (2011) e (2014), verificam que
o número de Nusselt médio Nu , independentemente das condições de contorno,
aumenta com valores crescentes de Ra e diminui com valores crescentes de Bi .
Novas correlações foram propostas para o número de Nusselt médio para fluidos
Newtoniano e de Bingham, em resposta a mudanças de Ra , Pr e Bi no trabalho de
Turan et al. (2010). Por se tratar de estudo sobre os efeitos da razão de aspecto, Turan
et al. (2011) e Turan et al. (2014) concluíram que as forças convectivas se tornam
mais significantes com o aumento de r e que existe uma correlação entre o número
de Rayleigh, a razão de aspecto e o número de Nusselt, no qual para a condição de
contorno de temperatura prescrita, a razão de aspecto em que ocorre o número de
Nusselt máximo Numáx diminui com o aumento do número de Rayleigh. Em contraste,
o valor de Nu aumenta com o aumento da razão de aspecto para a condição de
contorno de fluxo de calor constante.
Hassan et al. (2013) realizaram investigações numéricas sobre a transferência
de calor e massa no processo de convecção natural de fluidos viscoplásticos
obedecendo ao modelo de Bingham em cavidade quadrada aquecida na parte inferior.
As superfícies laterais da cavidade foram isotermicamente resfriadas a temperatura
constante, enquanto a superfície superior e as partes da superfície inferior, excluindo
a zona aquecida, foram consideradas adiabáticas. Com intuito de impor condições
térmicas diferentes e verificar o efeito do comprimento da zona aquecida na
transferência de calor dentro da cavidade, simulações foram realizadas, variando o
número de Bingham Bi de 0 até 10 , o número de Rayleigh Ra no intervalo de 103 a
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106 , o número de Prandtl para três valores diferentes Pr = 0, 71; 7, 0; 70 e o

comprimento da zona aquecida para três comprimentos diferentes  = 1 5 ; 2,5 5; 4 5
.
Os resultados foram expressos em termos de Bi , Ra e Pr . A partir dos
resultados os autores constataram que à medida que o número de Bingham aumenta,
o efeito convectivo e a circulação do fluido no interior da cavidade diminuem. Com
relação ao número de Rayleigh, cada valor de Ra corresponde a um número crítico
de Bi , para o qual a transferência de calor dentro da cavidade ocorre somente por
condução (no-flow). Por fim, o aumento do número de Prandtl diminui a corrente de
convecção, efeito semelhante ao do número de Bingham, no entanto, menos
significativo.
Modificando as condições de contorno e alguns parâmetros do estudo de Hassan
et al. (2013), Huilgol e Kefayati (2015) realizaram simulações numéricas utilizando o
método operator-splitting para a convecção natural em cavidade quadrada preenchida
com fluido de Bingham, aquecida verticalmente e isolada termicamente nas
superfícies horizontais. O método dos elementos finitos (MEF) baseado no método de
divisão do operador é utilizado para simular o problema, o modelo de Bingham
utilizado não possuía regularização. Os principais parâmetros analisados foram: o
número de Bingham para 1  Bi  27 , o número de Rayleigh Ra na faixa de 103 - 106
e o número de Prandtl no intervalo de 0,1 a 10 .
Os resultados mostraram que o aumento do número de Ra para diversos valores
de Pr e Bi proporciona a diminuição das regiões plásticas, causando aumento na
transferência de calor. Além disso, como esperado, o aumento no número de Bingham
Bi e do número de Prandtl Pr provoca efeito contrário ao número de Ra , aumentando

as regiões plásticas e diminuindo a transferência de calor.
Outra investigação computacional para convecção natural de fluido modelo de
Bingham em cavidade quadrada com paredes verticais diferencialmente aquecidas foi
conduzida por Seghier et al. (2017). A fim de representar um fluido viscoplástico
incompressível e observar os efeitos da plasticidade no processo de transporte de
calor e massa foram fixados os valores do número de Bingham Bi = 0,5 , o número de
Prandtl Pr = 10 e variado o número de Rayleigh Ra na faixa de 103 a 106 . Para
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regularização do fluido modelo de Bingham foi utilizada a equação da biviscosidade.
De acordo com os perfis de velocidade verificou-se que o número de Nusselt médio
Nu aumenta com o aumento de Ra tanto para fluidos newtonianos ( Bi = 0) quanto

para fluidos modelo de Bingham ( Bi = 0,5 ) , no entanto, os valores de Nusselt obtidos
para o mesmo número de Rayleigh são maiores para os fluidos newtonianos do que
os fluidos modelo de Bingham. Através das isotermas foi possível reforçar as
conclusões anteriores, pois notou-se que para o mesmo número de Rayleigh (e.g.,
Ra = 103 ) o fenômeno da advecção está presente para os fluidos newtonianos,

enquanto para os fluidos modelo de Bingham a transferência de calor é governada
pela condução.
Outro estudo que buscou avaliar os efeitos da razão de aspecto r na convecção
natural de fluidos modelo de Bingham em cavidades fechadas foi realizado por Yigit,
Poole e Chakraborty (2015). Diferentemente dos três trabalhos realizados
anteriormente por Turan et. al (2010), (2011) e (2014), a cavidade foi aquecida por
baixo e as paredes foram isoladas termicamente. A fim de obter os resultados
esperados, as simulações foram realizadas variando a razão de aspecto r (1 4  r  4)
e o número de Rayleigh Ra (103  Ra  105 ) para valor fixo de Prandtl Pr ( Pr = 500) .
Os resultados obtidos mostraram boa concordância com outros estudos
disponíveis na literatura, pois independentemente do fluido utilizado, o transporte
convectivo é intensificado com o aumento do número de Rayleigh. No entanto, devido
à resistência viscosa dos fluidos de Bingham o valor de Nu é menor quando
comparado com fluidos newtonianos. Também observa-se que o transporte térmico
para altos valores de Bi e para cavidade altas ocorre majoritariamente pela condução,
logo, pode-se afirmar que para crescentes valores de Bi e r o número de Nusselt
médio Nu diminui.
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2.2 CONVECÇÃO NATURAL DE FLUIDO VISCOPLÁSTICO EM CAVIDADES COM
BLOCOS SÓLIDOS INSERIDOS

Os fenômenos de transporte de calor através de meios porosos heterogêneos
estão presente em grande escala de aplicações incorporadas na engenharia, como
por exemplo: nos processos de fabricação de materiais, processos de separação na
indústria química, exploração e extração de petróleo, trocadores de calor, filtragem
industrial

e

escoamento

de

fluidos

em

reservatórios

geotérmicos

(SATHIYAMOORTHY et al., 2007). Um dos primeiros trabalhos realizados sobre
convecção natural inserindo apenas um bloco sólido condutor de calor em cavidade
fechada foi realizado por House, Beckermann e Smith (1990). Posteriormente, autores
como Merrikh e Lage (2005), Braga e De Lemos (2005) e Junqueira et al. (2013),
realizaram simulações numéricas com intuito de investigar os efeitos relacionados às
variações de localização, tamanho, quantidade e condutividade térmica dos objetos
sólidos. No entanto, todos os trabalhos assumiram o fluido newtoniano para a
investigação.
Sairamu, Nirmalkar e Chhabra (2013) investigaram numericamente a convecção
natural dentro de cavidade fechada contendo cilindro circular aquecido com paredes
isotérmicas e preenchida com fluido modelo de Bingham. Com o intuito de contornar
a descontinuidade da equação do modelo de Bingham, foi realizada a regularização
através da equação de Papanastasiou (1987). Os parâmetros significativos que
descrevem o campo de escoamento do fluido e a transferência de calor dentro da
cavidade foram avaliados para os seguintes intervalos: número de Rayleigh Ra para
103  Ra  105 , número de Prandtl para 1  Pr  500 , número de Bingham Bi para
0  Bi  Bimáx e a relação entre o diâmetro do cilindro e o tamanho da cavidade

quadrada B para 0,125  B  0,5 .
Assim como nos estudos anteriores, o número de Nusselt médio Nu diminui com
o aumento do número de Bingham, até o certo valor limite de Bimáx , no qual a
transferência de calor é dada essencialmente por condução. Além disso, foi observada
correlação da influência da razão de aspecto do cilindro B , sobre o número de
Bingham máximo Bimáx e o número de Nusselt médio Nu , onde verifica-se que
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diminuindo o valor de B , tanto o número de Bingham máximo como o número de
Nusselt médio aumentam. Por outro lado, o número de Prandtl possui pouca influência
sobre o Nu , quando comparado com a influência da variação de Ra , Bi e B .
Além da análise realizada com fluido Newtoniano e Lei de Potência, Lavarda
(2015) investigou numericamente o processo de convecção natural de ﬂuidos
viscoplásticos seguindo o modelo de Bingham dentro de cavidade fechada
desobstruída e com meio poroso heterogêneo. A equação da biviscosidade foi
utilizada para regularização do modelo de Bingham. A cavidade foi aquecida
verticalmente, as simulações foram realizadas fixando o número de Prandtl Pr = 1 , a
condutividade térmica k = 1 e a porosidade  = 0, 64 e variando os principais
parâmetros responsáveis por caracterizar a transferência de calor e o escoamento do
fluido (e.g., o número de Rayleigh ( 104  Ra  107 ), o número de Bingham (
0,5  Bi  Bimáx ), o número de blocos para o meio poroso heterogêneo ( N = 9, 16, 36

e 64 ), a condutividade térmica para o bloco centrado ( k = 0,1; 1; 10 ) e o tamanho do
bloco centrado adimensional ( D = 0,1; 0,3; 0,5; 0, 7; 0,9 )).
De maneira geral foi visto que: a transferência de calor é representada pelo
número de Rayleigh e o número de Bingham, o aumento da quantidade de blocos
reduz a transferência de calor por convecção quando interfere na camada limite
térmica das extremidades. Para a geometria com bloco centrado duas combinações
favorecem a transferência de calor por convecção, utilizando bloco de baixa
condutividade térmica com pouca interferência na camada limite e bloco de alta
condutividade térmica com grande interferência. A fim de observar e comparar os
padrões semelhantes entre a cavidade desobstruída e com meio poroso foram
propostas cinco frações ( f ) de Bimáx para cada valor de Ra .
A partir dos resultados obtidos para o meio poroso heterogêneo observa-se que
quando f  0,3 a advecção se mostra presente dentro da cavidade, no entanto, para
f  0,3 o Nu se torna unitário e a transferência de calor é regida pela condução. O

trabalho de Lavarda (2015) possui ênfase maior para fluidos Lei de potência e
cavidades contendo apenas um bloco inserido. Dessa forma, lacunas na literatura
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podem ser preenchidas investigando as variações de diversos parâmetros ainda não
observados.

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 2

Sucinta revisão bibliográfica dos artigos relevantes sobre convecção natural com
fluido de Bingham foi apresentada. A quantidade de publicações utilizando fluidos não
newtonianos é pequena quando comparada a de fluidos newtonianos, principalmente
quando o assunto se refere a fluidos modelo de Bingham. Apenas 2 estudos sobre
convecção natural em cavidades preenchidas com fluidos de Bingham em meio
heterogêneo foram encontrados. O autor desconhece o registro de outros trabalhos
sobre a convecção natural em cavidade fechada preenchida com fluido de Bingham
considerando: a dissipação viscosa, propriedades dependentes da temperatura ou
avaliando a influência do meio poroso.
Tabela 2.1 - Resumo dos artigos discutidos na revisão da literatura.

Autor

Turan et al.
(2010)

Turan et al.
(2011)
Hassan,
Pathak e Khan
(2013)

Aspectos da
cavidade
quadrada, aquecida
lateralmente,
desobstruída
rasa, alta e quadrada;
aquecida lateralmente,
desobstruída

Principais resultados
Novas correlações foram propostas
para o número de Nusselt médio para
fluidos Newtoniano e Bingham, em
resposta a mudanças de Ra , Pr e Bi .
As forças convectivas se tornam mais
significantes com o aumento de r .

quadrada, aquecida na

O aumento do número de Pr e Bi

parte inferior.

diminuem o efeito convectivo e a
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circulação do fluido no interior da
cavidade.
Sairamu,
Nirmalkar e
Chhabra
(2013)

quadrada, resfriada

Diminuindo o valor de B , tanto o número

com cilindro circular

de Bingham máximo como o número de

aquecido.

Nusselt médio aumentam.

rasa, alta e quadrada;
Turan et al.
(2014)

aquecida lateralmente
(fluxo de calor e
temperatura prescrita),
desobstruída

O número Nusselt médio Nu , aumenta
com valores crescentes de Ra e diminui
com valores crescente de Bi . Existe
uma correlação entre o número de
Rayleigh, a razão de aspecto e o
número de Nusselt.
O aumento no número de Bi e do

Huilgol e
Kefayati (2015)

quadrada, aquecida

Pr

número de

lateralmente,

contrário

desobstruída

aumentando

ao
as

provoca um efeito
número
zonas

de

Ra ,

plásticas

e

diminuindo a transferência de calor.
Yigit, Poole e
Chakraborty
(2015)

rasa, alta e quadrada;
aquecida por baixo

O transporte térmico para altos valores
de Bi e para cavidade altas ocorre
majoritariamente pela condução.
Para

quadrada, aquecida
Lavarda (2015)

lateralmente com
blocos condutores

f  0,3 a advecção se mostra

presente

dentro

da

cavidade,

no

entanto, para f  0,3 o Nu se torna
unitário e a transferência de calor é

inseridos.

regida pela condução.

Seghier et al.
(2017).

quadrada, aquecida
lateralmente,
desobstruída

Os valores de Nusselt obtidos para o
mesmo

número

de

Rayleigh

são

maiores para os fluidos Newtonianos do
que para os fluidos modelo de Bingham.

Fonte: O autor.
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Segundo a Tabela 2.1 de síntese dos artigos da revisão bibliográfica, pode-se
fazer alguns apontamentos sobre a convecção natural de fluidos de Bingham em
cavidades fechadas:
I. Valores crescentes do número de Bingham diminuem significativamente a
transferência de calor por convecção;
II. O aumento do número de Prandtl e da razão de aspecto da cavidade diminuem
os valores do número de Nusselt médio;
III. As zonas plásticas diminuem com valores crescente de Rayleigh;
IV. A inserção de blocos na cavidade diminui os efeitos convectivos.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados numéricos
pertinentes ao processo de transferência de calor e escoamento de fluidos de
Bingham em cavidades quadradas preenchidas com blocos sólidos uniformemente
distribuídos, analisando os efeitos das variações dos parâmetros que afetam o
processo da convecção natural no problema, como: o número de Rayleigh Ra na faixa
de 104 a 107 , o número de Bingham Bi variando de 0, 001 até 1 , a quantidade de
blocos sólidos N inseridos iguais a 16 , 36 e 64 para duas frações volumétricas de
fluidos diferentes  = 0,36 e 0, 64 .
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo será apresentado o conteúdo fundamental para melhor
compreensão dos fenômenos térmicos e fluidodinâmicos discutidos no decorrer do
trabalho. Inicialmente serão apresentados alguns conceitos sobre a convecção
natural, os modelos reológicos relevantes e os meios porosos.

3.1 CONVECÇÃO NATURAL INTERNA

O processo de transferência de calor por convecção ocorre devido a dois
mecanismos de transporte: a difusão e a advecção. O fenômeno da difusão ocorre
devido aos movimentos moleculares das partículas de fluido, sendo frequentemente
caracterizado como o movimento microscópico. A advecção é caracterizada como o
movimento macroscópico, pois o transporte das quantidades escalares ocorre em
virtude do movimento global (i.e., continuum) do fluido (ÇENGEL, 2012).
A convecção natural em cavidades fechadas é o resultado da interação térmica
entre a quantidade de fluido existente na cavidade e todas as superfícies que a
limitam. De forma sucinta, para entender o processo de convecção natural dentro de
cavidades faz-se necessário elucidar os efeitos que as superfícies e as diferenças de
temperaturas causam no fenômeno. O escoamento do fluido acontece de forma
natural, proveniente das forças de empuxo devido à presença da aceleração
gravitacional e das variações de temperatura, que por sua vez, induzem variações de
massa específica (BEJAN, 2004).
A Figura 3.1 ilustra a transferência de calor dentro da cavidade por convecção
natural geralmente ocorre entre a superfície de meio estacionário e o fluido em
movimento. A camada de fluido adjacente à parede aquecida se torna menos densa
e sobem para diminuir as pressões no campo de pressão hidrostática no reservatório.
Posteriormente, a camada de fluido próxima a parede resfriada é comprimida, se
tornando mais densa à medida que atinge a profundidade do reservatório.
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Figura 3.1 - Convecção natural em cavidade desobstruída.

Fonte: O autor.

A convecção térmica é descrita pela lei do resfriamento de Newton, a qual
estabelece que a taxa de perda de calor de um corpo é proporcional à diferença das
temperaturas entre o corpo e seus arredores, expressa na Eq. (3.1) (INCROPERA et
al., 2014):
q "Conv = h(Ts − T )

(3.1)

sendo q ''Conv o fluxo de calor por convecção, h o coeficiente de transferência de calor,
Ts e T as temperaturas de superfície e do meio quiescente, respectivamente.

Assumindo que exista uma distância extremamente próxima às paredes em que
a camada de fluido se encontra imóvel pela condição de não deslizamento na parede,
observa-se a priori que a transferência de calor nessa região é realizada por
condução. Portanto, o balanço de energia próximo a superfície permite escrever a
definição do coeficiente de transferência de calor da seguinte maneira (BEJAN, 2004):
h=

−k f ( T x ) x =0

(Ts − T )

sendo k f a condutividade térmica do fluido.

(3.2)

34

Próximo às paredes aquecida e resfriada o escoamento induz uma camada
limite de convecção livre na qual o fluido aquecido ascende verticalmente arrastando
viscosamente o fluido que se encontra na região não aquecida. As espessuras das
camadas em que ocorre a variação de temperatura e velocidade são chamadas de
camadas limites térmica e hidrodinâmica respectivamente (BEJAN, 2004). A Figura
3.2 exibe o esboço do escoamento de fluido com Pr  1 sobre as placas verticais,
ilustrando a camada limite térmica através da linha sólida e a camada limite
hidrodinâmica através da linha tracejada.

Figura 3.2 - Esquema do desenvolvimento das camadas limites.

Fonte: O autor.

A região da camada limite hidrodinâmica

( v )

é desenvolvida a partir da

variação de velocidade u( x ) , partindo desde zero pela condição de não deslizamento
na superfície da placa, até umáx , que corresponde a velocidade máxima do
escoamento, que por fim retorna a zero em razão da ausência do empuxo. A região
da camada limite térmica ( T

)

é formada devido a existência de um gradiente de

temperaturas, variando da temperatura da superfície aquecida TQ até a temperatura
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do meio quiescente T . Com base nisso, percebe-se que o mecanismo de difusão
prevalece à medida que a corrente de fluido se aproxima da interface fluido e
superfície aquecida, onde a velocidade é considerada nula. Em contrapartida, a
advecção se torna mais influente à medida que o escoamento se desloca em relação
ao eixo x .
A transferência de calor na cavidade é quantificada pelo número de Nusselt
médio, Nu , na parede quente. Sendo o grupo adimensional utilizado para determinar
o coeficiente de transferência de calor, expresso por (BEJAN, 2004):
Nu =

hH
k

(3.3)

sendo H a altura das paredes aquecida e resfriada.

3.2 CONCEITOS BÁSICOS DE REOLOGIA

As propriedades reológicas dos fluidos não newtonianos, como por exemplo a
tensão limite de escoamento, viscosidade aparente e o índice de consistência
possuem grande importância no dimensionamento de equipamentos em aplicações
nas indústrias de petróleo, cosméticos, farmacêuticos, dentre outros. A compreensão
dos fenômenos relacionados ao comportamento reológico dos fluidos tem grande
importância do ponto de vista científico e de engenharia, visto que permite a melhoria
do processamento e transporte desses materiais (MEWIS; WAGNER, 2012).

3.2.1 Classificação Reológica

A partir da análise da relação entre a taxa de deformação e a tensão de
cisalhamento, classificações e modelos reológicos são inferidos.
Fluidos newtonianos são aqueles em que a viscosidade não varia com a taxa de
cisalhamento. Entretanto, sua viscosidade pode variar com a temperatura ou pressão.
A relação entre o tensor de tensões de cisalhamento τ e do tensor de taxa de
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deformação γ , para o caso de fluido newtoniano, pode ser expressa pela Eq. 3.4. A
viscosidade do fluido  é, por definição, a constante de proporcionalidade (Bird et al.,
1987).
τ = γ

(3.4)

τ também é conhecido como o tensor de tensões de Cauchy e definido como

(IRGENS, 2008):
  xx

τ =   yx

 zx

 xy  xz 

 yy  yz 
 zy  zz 

(3.5)

o tensor de taxa de deformação γ é dado em função do campo vetorial de
velocidades, sendo expresso pela Eq. 3.6. A notação tensorial de tensões e taxas de
deformação são discutidas com maior clareza por Bird et al. (1987).

( )

γ = v + v

T

(3.6)

Os fluidos newtonianos generalizados são uma classe de fluidos não
newtonianos nos quais a viscosidade é adequadamente descrita como função apenas
da taxa de deformação. Como a viscosidade depende da taxa de cisalhamento
aplicada e/ou do tempo de sua aplicação, a viscosidade do fluido  passa a ser
denominada de viscosidade aparente  ( ) . A expressão geral é dada seguinte
maneira:
τ =  ( ) γ

(3.7)

A relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento possibilita a
classificação dos fluidos newtonianos generalizados em três categorias: fluidos
pseudoplásticos, fluidos dilatantes e fluidos viscoplásticos. Neste trabalho o interesse
está voltado para fluidos viscoplásticos com ajuste de comportamento para
viscosidade utilizando o modelo de Bingham. A Figura 3.3 apresenta o comportamento
dos fluidos newtonianos, viscoplásticos e Bingham em função da taxa de deformação.
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Figura 3.3 - Comportamento dos fluidos em função da taxa de deformação.

Fonte: O autor.

Os

fluidos

viscoplásticos

são

caracterizados por só

se

deformarem

continuamente quando a tensão mínima é superada, denominada tensão limite de
escoamento, τ 0 . Na Figura 3.3 essa característica encontra-se bem visível, pois
diferente dos fluidos newtonianos que iniciam na origem, a deformação dos fluidos
viscoplásticos iniciam após a superação de τ 0 . Abaixo da tensão limite de escoamento
o material apresenta resposta de forma elástica e após a tensão exceder o valor da
tensão limite de escoamento, o material apresenta comportamento viscoso
(COUSSOT et al., 2002).

3.2.2 Modelo de Bingham

O modelo que prevê taxa de deformação quando a tensão supera o valor limite
de escoamento, cujo comportamento é descrito pela Eq. 3.8 (BIRD; STEWART;
LIGHTFOOT, 2002):
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η
η

Para τ

τ0

γ

μ0

para τ

τ0

para τ

τ0

(3.8)

τ 0 o fluido possui comportamento plástico, τ 0 é a tensão limite de

escoamento e μ0 a viscosidade plástica constante análoga à viscosidade de fluidos
newtonianos (HAMMAD E VRADIS 1996).
A partir da equação 3.8, nota-se a existência de descontinuidade entre as duas
funções de viscosidades aparentes no modelo de Bingham. Segundo O’donovan e
Tanner (1984), a distinção entre o estado de cisalhamento (   0 ) e um estado de
rigidez absoluta (  = 0 ) não é conveniente para cálculos computacionais de simulação
numérica. Para contornar o problema, O’donovan e Tanner (1984) propuseram uma
equação que no estado de rigidez absoluta emprega-se uma viscosidade elevada B
, até o instante em que a taxa de cisalhamento crítica  c é superada, regularizando o
efeito através da biviscosidade. O modelo de regularização é representado na Figura
3.4 e a equação é apresentada matematicamente a seguir:

 ij =  B ij para  ij 

0
B


 

 ij =  0 + 0  ij − 0  para  ij  0
B 
B


sendo  c =  0  B , a expressão da taxa de cisalhamento crítica.

(3.9)
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Figura 3.4 – Regularização do modelo de biviscosidade.

Fonte: O autor.

Autores como Beverly e Tanner (1989), Turan et al. (2010) e Lavarda (2015)
obtiveram boas aproximações utilizando o modelo de biviscosidade para a relação

B  10000 , a mesma equação é utilizada para as simulações com fluido de Bingham
no presente trabalho.

3.3 MEIOS POROSOS

Nield e Bejan (2006) definem meio poroso como um material constituído de uma
matriz sólida, rígida ou que possui deformação desprezível, contendo vazios
interconectados em seu interior, chamados de poros, por onde é possível ocorrer o
escoamento de um ou mais fluidos. Para o desenvolvimento da convecção natural em
meio poroso, é necessário que o fluido seja capaz de permear a matriz sólida, logo,
poros cegos (i.e., unidos a apenas outro poro) e isolados (i.e., sem conexão a nenhum
outro poro) não são discutidos nesse trabalho.
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O meio poroso pode ser representado de duas formas distintas: heterogêneo e
homogêneo. Na abordagem heterogênea, também conhecido como continuum, a
estrutura é expressa em termos de descrição estatística da distribuição do tamanho
dos poros, grau de interconexão e orientação dos poros, fração de poros mortos, etc.
(CHHABRA; RICHARDSON,1999). Na abordagem homogêneo, também chamada de
nível macroscópico ou “contínuo-poroso”, os parâmetros são calculados em escalas
muito maiores do que o tamanho dos poros (WHITAKER,1999). Da mesma forma, a
expressão ''contínuo-poroso'' reflete o uso de técnicas de aumento de escala e
''homogêneo'' indica que apenas uma fase é considerada (BRAGA; DE LEMOS,
2005). As duas abordagens são amplamente utilizadas na literatura e a escolha de
qual nível utilizar diferencia conforme o objetivo de cada trabalho.
Na Figura 3.5 as abordagens homogênea, heterogênea e a idealização
geométrica do trabalho são representadas. Como discutido anteriormente, observase que no meio poroso homogêneo não é possível diferenciar visualmente os
constituintes e as nuances de cada poro, entretanto, no meio poroso heterogêneo as
interfaces de cada constituinte são bem visíveis, possibilitando delinear o domínio
sólido e o fluido. A idealização geométrica é apresentada como arranjo de blocos
quadrados desconexos e uniformes, entre os quais o fluido pode escoar.

Figura 3.5 - Escalas de representação da estrutura porosa.

Fonte: O autor.
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Estudos comparativos entre as duas abordagens foram realizados por
Massarotti, Nithiarasu e Carotenuto (2003) e Braga e De Lemos (2005), relatando que
o uso da abordagem homogênea necessita de menor demanda computacional, sendo
mais fácil de ser aplicada do que a abordagem heterogênea, quando se trata de
geometrias complexas. O presente trabalho visa a modelagem numérica da
convecção natural no interior de uma cavidade ocupada por blocos sólidos condutores
e igualmente espaçados.
A variação da geometria através da idealização geométrica ilustrada na Fig. 3.5
é uma das abordagens principais do trabalho. Assumindo que todo o fluido está
conectado em meio isotrópico, a porosidade  de meio poroso é definida como a
fração do volume total do meio ocupado por fluido (  = V f / VT , sendo V f

o volume

ocupado pelo fluido e VT o volume total da cavidade). Dessa forma, a fração do volume
ocupada pelo sólido é (1 −  ) . O meio poroso heterogêneo é utilizado para representar
uma variedade de configurações geométricas presentes em aplicações de
engenharia, como os trocadores de calor, a exploração e extração de petróleo e gás
(e.g. transporte de fluidos no subterrâneo), no processamento de alimentos e
materiais (e.g. fornos, secagem, pré-aquecimento), na respiração humana e
circulação capilar, na esterilização de equipamentos e suprimentos, nos gabinetes
eletrônico, entre outros (MERRIKH; LAGE, 2005).

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 3

Este capítulo foi dedicado à apresentação de conceitos e definições sobre a
convecção natural, fluidos não newtonianos e meios porosos. Para fluidos não
newtonianos destacou-se a representação de fluidos viscoplásticos com regularização
para o modelo de Bingham. Com relação aos meios porosos, foram apresentadas
suas definições, as formas de modelá-los e as diferenças entre as abordagens. A
descrição do problema, as condições de contorno e as equações de balanço
simplificadas serão apresentadas no próximo capítul
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4 MODELAGEM MATEMÁTICA
Neste capitulo é apresentada a modelagem matemática para o problema da
convecção natural de fluido viscoplástico em cavidade fechada preenchida com meio
poroso. Consideram-se as equações de balanço de massa, quantidade de movimento
e energia simplificadas através de hipóteses que reduzem a complexidade do
problema. Também são utilizadas escalas para os parâmetros dimensionais para a
obtenção dos grupos adimensionais relevantes.

4.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E CONDIÇÕES DE CONTORNO

A investigação é realizada com base no problema de convecção natural de
fluidos de Bingham em cavidade bidimensional desobstruída e com meio poroso. Na
Fig. 4.1 é possível observar a geometria e as condições de contorno que são utilizadas
nas simulações. As duas paredes da cavidade são mantidas a temperatura constante,

TQ e TF , com TQ  TF , enquanto as superfícies horizontais são consideradas
adiabática. Devido à condição de não deslizamento e à impermeabilidade dos paredes
rígidas, as componentes das velocidades u e v nas direções x e y , respectivamente,
são consideras nulas na interface sólido-líquido. O comprimento L e altura H da
cavidade possuem o mesmo tamanho ( L = H ) e a aceleração da gravidade g atua
na direção y .
A Figura 4.1(a) representa a cavidade desobstruída e a Figura 4.1(b) representa
um dos tipos de geometria utilizada nas simulações numéricas para cavidade com
meio poroso heterogêneo. Os blocos sólidos que preenchem as cavidades são
desconexos, condutores de calor e igualmente espaçados pela distância  , sendo
expressa pela seguinte equação:

(1 − N ( D H ) )
1/ 2

=

N 1/ 2

sendo N a quantidade de blocos e D o comprimento dos blocos.

(4.1)
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Figura 4.1 - Geometria e condições de contorno. a) Cavidade desobstruída e b) Cavidade com meio
poroso

a)

b)
Fonte: O autor.

O número de blocos N dentro da cavidade varia entre 0, 16, 36 e 64 . Os
espaços vazios entre os blocos são preenchidos (saturados) com fluido modelo de
Bingham, a fração do volume total ocupado pelo o fluido de Bingham no meio poroso,
ou seja a porosidade, é avaliada para dois valores  = 0,36 e  = 0, 64 . A condutividade
térmica do fluido é 10 vezes menor que a condutividade térmica do corpo sólido (

 = ks / k f = 10 ), valor normalmente observado nas interações entre o fluido e sólido.
O número de blocos dentro cavidade N e/ou a porosidade  do meio alteram o
comprimento do bloco D pela seguinte expressão (Merrikh e Lage, 2005):

D  (1 −  ) 
=
H  N 

0,5

(4.2)
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4.2 EQUAÇÕES DE BALANÇO

As equações de balanço de massa, quantidade de movimento e energia serão
discutidas nas próximas sessões, redigindo às coordenadas cartesianas.

4.2.1 Balanço de Massa

Considerando o volume de controle de dimensões finitas no espaço definido por
sistema de coordenadas ortogonal genérico, a taxa de variação da massa dentro do
volume de controle somada com taxa líquida de fluxo de massa para fora através da
superfície de controle é igual a zero, ou seja, a massa do sistema permanece
constante. A equação pode ser escrita na forma vetorial da seguinte maneira (WHITE,
2002):
 f
t

(

)

+   fV = 0

(3.10)

Na Eq. 3.10  é o operador vetorial, o V é o vetor velocidade dado por:

V = ui + v j + wk ,  f é a densidade do fluido, i , j e k são os vetores unitários e por
fim as componentes das velocidades u , v e w , respectivamente.

4.2.2 Balanço de Quantidade de Movimento

O balanço de quantidade de movimento é a adaptação matemática da segunda
lei de Newton apropriada para meio contínuo. A taxa de acumulação da quantidade
de movimento dentro do volume de controle deve conter as forças resultantes
aplicadas e o balanço do ﬂuxo de quantidade de movimento através das paredes do
volume (SCHLICHTING; GERSTEN, 1999). Considerando o peso como a única força
de corpo existente, a equação de balanço da quantidade de movimento pode ser
escrita da seguinte maneira (BATCHELOR,1994) e (BIRD; STEWART; LIGHTFOOT,
2002):
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 f V +   f VV  = −p +  τ  +  f g
t

(3.11)

na Eq. 3.11, p é o vetor chamado gradiente de pressão, o símbolo  τ é o vetor
chamado divergente do tensor τ ,   f VV  é o vetor chamado de divergente do
produto diádico  f VV e g é o vetor gravidade.

4.2.3 Balanço de Energia

A equação de balanço de energia é obtida aplicando-se a Primeira Lei da
Termodinâmica a determinado volume de controle. A taxa de variação da energia total
dentro do volume contém o balanço do ﬂuxo de energia através das paredes do
volume, o trabalho das forças de superfície e de volume, o balanço do ﬂuxo de calor
através da superfície de controle e o calor eventualmente gerado dentro do volume
por reações químicas, efeito Joule ou de outra forma (INCROPERA et al., 2014). A
equação do balanço de energia pode ser expressa pela seguinte equação (BEJAN,
2004):

(cp ) f

DT
DP
=  (k f T ) + q "'+  T
+ 
Dt
Dt

sendo c p o calor especifico do fluido,

(3.12)

DT
a derivada material da temperatura, q "' a
Dt

geração interna de calor,  o coeﬁciente de dilatação volumétrica do ﬂuido,  é a
viscosidade aparente do fluido, k f a condutividade térmica do ﬂuido,  a função
dissipação viscosa e T a temperatura.
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4.3 HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS

As equações de balanço que descrevem o problema de convecção natural foram
apresentadas na Seção 3.3. A fim de facilitar a solução matemática do problema
descrito algumas hipóteses são aplicadas:
1. Escoamento bidimensional, w = 0,

( )
= 0;
z

O problema é descrito em coordenadas cartesianas no plano ( x, y) ;
2. Regime permanente,

( )
= 0.
t

3. Propriedades independentes da temperatura e do espaço (  ,  , k , c p ,  ) ;
4. O efeito do termo de empuxo é modelado pela aproximação de BoussinesqOberbeck, dessa forma a densidade varia apenas no termo do empuxo
(BEJAN, 2004).
5. Escoamento laminar;
Na convecção natural, o número de Grashof fornece um critério para determinar
a transição entre o escoamento laminar e turbulento em placas verticais sem meio
poroso,

para

fluidos

newtonianos

normalmente

o

valor

aceito

é

Gr = g TH 3 v2  109 (LAGE;BEJAN, 1990).

6. Gravidade na direção y ;
A gravidade é a única força de campo atuante no sistema, sendo aplicada na
direção y e desprezada na direção x , ( g x = 0, g y = − g ) .
7. Ausência de fonte geradora de calor, q = 0 ;
8. Radiação térmica desprezível;
Assume-se que as paredes verticais, horizontais e os blocos não emitem
radiação.
9. Dissipação viscosa desprezível,  = 0
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4.4 EQUAÇÕES SIMPLIFICADAS

Aplicando as considerações apresentadas no tópico anterior nas equações de
balanço (3.10-3.12), obtém-se:
• Equação da conservação da massa:
u v
+
=0
x y

(4.3)

• Equação da quantidade de movimento para as direções x e y :

u

u

u
u
1 pd
1   xx  xy 
+v
=−
+
+


x
y
 f x  f  x
y 

v
v
1 pd
1   xy  yy
+v =−
+
+

x
y
 f y  f  x
y


 + g  (T − T0 )


(4.4)

(4.5)

O termo de empuxo da Eq. 4.5 surge a partir da decomposição da pressão total
em pressão hidrostática ph e pressão dinâmica pd , sendo que a pressão dinâmica
passa a ser a incógnita nas equações. Juntamente com a aplicação da aproximação
de Boussinesq-Oberbeck, o termo de empuxo torna-se simplificado como pode ser
visto na Eq.4.5. O termo  pode ser expresso da seguinte maneira (BEJAN, 2004):

=

1   
  T  p

(4.6)

A equação do momento com a aproximação de Boussinesq (4.5) efetua o
acoplamento entre o campo de temperatura e o campo de escoamento. A densidade
do fluido varia linearmente com a temperatura, logo, se o fluido é isotérmico, a força
motriz é zero na equação da quantidade de movimento: u = v = 0 .
• Equação da conservação da energia para o domínio fluido:
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u

T f
x

+v

sendo c p o calor específico e  f =

  2T f  2T f
=f  2 + 2
 x
y
y


T f

kf





(4.7)

a difusividade térmica do fluido.

 f cp f

• Equação da conservação da energia para o domínio sólido:
  2T  2T 
0 =  2s + 2s 
y 
 x

(4.8)

4.5 PARÂMETROS DE NORMALIZAÇÃO

As equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia
foram expressas de forma adimensionais a partir da utilização de escalas apropriadas,
com intuito de obter os grupos adimensionais relevantes do problema físico. As
escalas de comprimento, temperatura, pressão, velocidade e tensão utilizadas são
apresentadas a seguir:

• Coordenadas espaciais:
( X ,Y ) =

( x, y )
H

(4.9)

(u, v)
UR

(4.10)

• Componentes da velocidade:

(U , V ) =

• Pressão:
P=

• Temperatura:

pd
 f U R2

(4.11)
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=

T − TF
TQ − TF

(4.12)

• Tensor de tensões viscoso:

(

)

  ij* = 1 + Bi /  ij  ij


  ij = 0

Para  ij*  Bi
Para  ij*  Bi,

(4.13)

sendo U R = g  TH a velocidade de referência, TQ a temperatura da parede
aquecida e TF a temperatura da parede resfriada.
Os parâmetros de normalização utilizados tiveram como base o estudo dos
autores Turan et al. (2010), Hassan et al. (2013), Sairamu et al. (2013), Chhabra et al.
(2014) e Huilgol e Kefayati (2015). A seguinte expressão da escala para a velocidade
de referência, U R = g  TH , é utilizada propriamente para que a tensão de
cisalhamento no fluido tenha relação direta com o número de Bingham. A expressão
da velocidade característica é comumente obtida através do equilíbrio entre as forças
inerciais e de empuxo.

4.6 EQUAÇÕES DE BALANÇO ADIMENSIONAIS

As equações de balanço adimensionais foram obtidas para fluido modelo de
Bingham através da substituição das relações das tensões de cisalhamento e dos
parâmetros adimensionais mostrados na seção 4.4.

4.6.1 Balanço de Massa Adimensional
U V
+
=0
X Y

(4.14)
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4.6.2 Balanço de Quantidade de Movimento Adimensional

*
 *yx
U
U
P
Pr   xx
U
+V
=−
+
+

X
Y
X
Ra  X
Y
*
*
V
V
P
Pr   xy  yy
U
+V
=−
+
+

X
Y
Y
Ra  X
Y





(4.15)


 + 


(4.16)

De forma análoga aos fluidos newtonianos, os grupos adimensionais Ra e Pr
aparecem na equação da quantidade de movimento adimensional, no entanto, em
função de 0 . Para que haja escoamento do fluido de Bingham é necessário que a
tensão limite de escoamento seja superada. Hassan et al. (2013) utilizaram a mesma
normalização para o tensor de tensões viscoso adimensional  ij* , observada na Eq.
4.13. Percebe-se que quando a tensão adimensional local é menor que o número de
Bingham simulado, não existe escoamento de fluido, caso contrário, o fluido escoa
naturalmente.

4.6.3 Balanço da Energia

A adimensionalização da equação de balanço de energia foi dividida em duas
partes, uma envolvendo apenas o domínio fluido e outra somente o domínio sólido.
Para obter as seguintes equações, os parâmetros adimensionais apresentados na
seção 4.4 foram inseridos na Eq. 4.7 da conservação de energia. De forma análoga a
adimensionalização das equações da conservação de massa e quantidade de
movimento.
4.6.3.1Domínio sólido
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0=

 2 s  2 s
+
X 2 Y 2

(4.17)

4.6.3.2Domínio fluido

U



+V
=
X
Y

1   2  2 
+


RaPr  X 2 Y 2 

(4.18)

Considerando o número de Bingham igual a 0 e a viscosidade plástica igual a
viscosidade dinâmica, as equações adimensionais de balanço de massa, de
quantidade de movimento nas direções x e y e energia apresentadas para fluido de
Bingham se tornam idênticas as equações adimensionais para o caso de fluidos
newtonianos obtidas nos estudos de Merrikh e Mohamad (2001), Turan et al. (2011),
Junqueira et al. (2013) e Larvada (2015).
As escalas utilizadas sugerem que os campos de velocidade e temperatura estão
em funções de três grupos adimensionais: número de Rayleigh Ra , número de Prandtl

Pr e número de Bingham Bi ou de suas combinações. O número de Rayleigh está
relacionado com escoamentos conduzidos por empuxo, ou seja, forças que promovem
a convecção natural (BIRD et al., 2002), sendo caracterizado como a razão entre as
forças de empuxo e as forças viscosas. O número de Prandtl relaciona a difusão de
quantidade de movimento e a difusão térmica dentro do próprio fluido, relacionando
as espessuras relativas das camadas limites hidrodinâmica e térmica (BEJAN, 2004).
O número de Bingham fornece uma medida da viscoplasticidade do fluido nas zonas
de estagnação (MITSOULIS; ZISIS, 2001), podendo ser interpretado como a razão
entre a tensão limite de escoamento e a tensão viscosa.
As equações de balanço de quantidade de movimento simplificadas, Eq. 4.4 e
Eq. 4.5, foram expressas em função das tensões de cisalhamento. Com base na
equação de modelo para fluido de Bingham apresentada na Eq. 3.8, pode-se
relacionar

suas

tensões

com

a

viscosidade

aparente

a

fim

de

serem

adimensionalizadas. Para os fluidos modelo de Bingham, os números adimensionais
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estão relacionados com a viscosidade plástica 0 e são definidos da seguinte maneira
(HASSAN et al., 2013):
Ra =

Pr =

g  TH 3 

(4.19)

0

0  0 c p
=

k

Bi =

0
0

(4.20)

H
g T

sendo H o comprimento característico das paredes, T = TQ − TF

(4.21)

o gradiente da

temperatura característica ( temperatura da parede aquecida TQ menos a temperatura
da parede resfriada TF ),  , o coeﬁciente de expansão térmica à pressão constante e

 0 a tensão limite de escoamento.

4.7 NÚMERO DE NUSSELT MÉDIO

O número de Nusselt médio Nu é o parâmetro adimensional utilizado para
determinar o coeficiente de transferência de calor dentro da cavidade. Expresso da
seguinte maneira (BEJAN. 2014):
Nu =

hH
kf

(4.22)

sendo h o coeficiente de transferência de calor médio de toda extensão da parede
quente (de comprimento H ) da cavidade. O h pode ser obtido através da integração
do coeficiente de transferência de calor local h( x) (INCROPERA et al., 2014):
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H

h=

1
h( x)dx
H 0

(4.23)

Então, utilizando as definições e equações da Seção 3.1 (Eq. 3.1-3.2) na Eq.
4.23 chega-se na seguinte expressão:
Nu =

hH  H
=
T −T
kf
F
 Q

  1 H T
   −
  H 0 x


dy 

x =0

(4.24)

utilizando os parâmetros de adimensionalização definidos na Seção 4.4, obtém-se:

X
0

1

Nu = − 

(4.25)

dY
X =0

4.8 LINHAS DE CORRENTE E ISOTERMAS

Para análise qualitativa do comportamento dos campos de escoamento e
temperatura são utilizadas as linhas de corrente e isotermas, respectivamente. A
função corrente  para problemas bidimensionais ( x, y) pode ser expressa na forma
(BEJAN, 2004):
u=



, v=−
y
x

(4.26)

Os parâmetros adimensionais das coordenadas espaciais e das componentes
de velocidade (Seção 4.4) também são utilizados para adimensionalização da função
corrente, sendo definida como (BEJAN, 2004):
U=



, V =−
,
X
X

(4.27)

Para obtenção das linhas de corrente realiza-se a integração e discretização
numérica do domínio em cada nó (i, j ) no volume de controle. A expressão final da
função corrente adimensional é (JUNQUEIRA et al., 2013):
1

1

0

0

 =  i , j =  i , j −1 +  UdY =  i −1, j +  −VdX ,

(4.28)
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sendo  i , j−1 o valor da função corrente adimensional no volume de controle abaixo e

 i −1, j o valor da função corrente adimensional no volume de controle a esquerda.

4.9 CONDIÇÕES DE CONTORNO ADIMENSIONAIS

A Fig. 4.2 ilustra a representação do domínio físico e as condições de contorno
adimensionais para a cavidade com meio poroso heterogêneo. A parede vertical
esquerda é aquecida a temperatura  Q , o que faz de Q = 1 , enquanto o ﬂuido retorna
para a parede vertical resfriada à temperatura  F , fazendo de  F = 0 . A condição
térmica nas superfícies horizontais é adiabática, resultando no fluxo de calor nulo. A
distância entre blocos  é o dobro da distância dos blocos para as paredes S . Em
todas as fronteiras sólidas, incluindo as paredes dos blocos, o efeito de não
deslizamento é aplicado.
Figura 4.2 - Detalhes da interface sólido-fluido na cavidade com meio poroso.

Fonte: O autor.
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As condições de contorno adimensionais dentro da cavidade são descritas
matematicamente da seguinte forma (JUNQUEIRA et al., 2013):
• Parede aquecida ( X = 0 ): U = V = 0 e  = 1
• Parede resfriada ( X = 1 ): U = V = 0 e  = 0
• Superfícies horizontais adiabáticas ( Y = 0 e Y = 1 ):


= 0 e U =V = 0
Y

• Interfaces sólido-ﬂuido (condições de compatibilidade): U = V = 0 ,  s =  f ,

n

=k
f


.
n s

sendo n o vetor unitário ao longo da direção normal para cada limite de bloco.

4.10 SÍNTESE DO CAPÍTULO 4

Neste capítulo foram apresentadas as equações de balanço dimensionais e
adimensionais do problema de convecção natural em cavidades fechadas decorrente
da consideração de hipóteses simplificadoras. Os princípios do problema, os
parâmetros adimensionais e as condições de contorno foram abordados ao longo do
texto. Na sequência deste trabalho, é apresentada a modelagem numérica utilizada
para a solução das equações modeladoras discutidas.
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5 MODELAGEM NUMÉRICA
O presente capítulo tem a finalidade de esclarecer a metodologia numérica
utilizada para a solução do problema discutido ao longo dos capítulos anteriores.
Explicando de forma sucinta o método dos volumes finitos, a discretização do domínio
e o procedimento de solução através dos métodos para interpolação das variáveis e
acoplamento pressão-velocidade.

5.1 MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS

De acordo com Patankar (1980), o método dos volumes finitos consiste na
divisão do domínio de cálculo em número finito de volumes de controles (VC), de
forma que o ponto central de cada volume de controle, caracteriza o ponto da malha
em que as equações de balanço são aplicadas. A Figura 5.1 é a representação da
malha regular na forma bidimensional utilizada, onde P é o centro do volume de
controle principal e os demais (N, S, E, W, NE, NW, SE e SW) são pontos centrais
dos volumes de controles vizinhos. As distâncias das faces são representadas por X
e Y , enquanto as distâncias entre os pontos centrais é representado por  X W ,  X E
,  YN e  YS .
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Figura 5.1 - Volume de controle representativo na forma bidimensional.

Fonte: O autor.

Segundo Maliska (2004) é muito difícil provar matematicamente que a
aproximação numérica não é suscetível e que converge quando o problema consiste
em solução de equações não lineares de acoplamentos complexos. Para que os
resultados sejam estáveis e convergentes é necessário possuir bom conhecimento
sobre o método numérico empregado, entender o procedimento de discretização das
equações, bem como o funcionamento do método e a física do problema. Por isso, é
importante a escolha do tipo de malha, da quantidade de volumes de controle
utilizados e o passo de tempo para a convergência. As simulações realizadas neste
trabalho utilizam malhas regulares e uniformes para cavidades com meio poroso
saturado com fluido de Bingham.

5.2 DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL

A precisão dos resultados numéricos em qualquer aplicação de Dinâmica de
Fluidos Computacional (DFC) está relacionada à junção de diversos fatores, entre os
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quais, se destaca a discretização dos termos advectivos nas equações (GASPAR;
PITARMA, 2003). Para a solução dos problemas de transferência de calor e
escoamento de fluidos pelo método dos volumes finitos, o programa de DFC ANSYS
FLUENT  foi utilizado. As equações diferenciais modeladoras podem ser escritas da

seguinte maneira:

+  ( V ) =  i + S
t

(5.1)

sendo  a variável geral de transporte (temperatura, velocidade), t o tempo, V o
vetor velocidade,  i a propriedade física relacionada a difusão da variável  e S o
termo fonte.
Para melhor entendimento, a Eq. 5.1 pode ser escrita da seguinte maneira:
 Taxa acumulativa   Transporte advectivo 
 Transporte difusivo   Termo 

 +
 = 
 + 

da variável 
da variável 
 da variável   


  fonte de  

Comparando a equação geral (Eq. 5.1) com as equações de balanços
simplificadas apresentadas na seção 4.3, nota-se que algumas expressões podem ser
substituídas nos coeficientes  ,  e S para obtenção das equações de balanço de
massa (CM), de quantidade de movimento (CQM) e de energia (CE). Nas quais, as
expressões são apresentadas na Tabela 5.1:
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Tabela 5.1 - Coeficientes das equações de balanço em função dos fluidos newtonianos e Bingham.

Equação





S

CQM em x

u

 (  xx x +  yx y )

− p x

CQM em y

v

 (  xy x +  yy y )

 0 g  (T − T0 ) − p y

CQM em x

u

 0 + B (  xx x +  yx y )

− p x

CQM em y

v

 0 + B (  xy x +  yy y )

 0 g  (T − T0 ) − p y

CM

1

0

0

e

CE no fluido

T

(k

Bingham

CE no sólido

T

(k

Fluido

Newtoniano

Bingham

Newtoniano

f

c pf ) T

c pf

f

)

s

T

0
0

Fonte: O autor.

Um dos passos para obter as equações na forma discretizada é a aplicação do
teorema de divergência de Gauss, que permite substituir as integrais de volume por
integrais de superfícies nas fronteiras do volume de controle. Primeiramente é
realizada a integração de todos os termos da Eq. 5.1 e desprezados os termos
temporais, em seguida o teorema de Gauss é aplicado, obtendo o seguinte resultado:

 ( V ) v ds =    v ds +  S d
n

s

i

n

(5.2)

s

sendo  o volume do VC e vn o vetor unitário normal a superfície s .
Os termos advectivos, difusivos e fonte da Eq. 5.2 podem ser aproximados
através do somatório de cada uma de suas faces com os valores das variáveis
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tomados em seus respectivos centros. Considerando o perfil linear da variável  para
as integrais de superfície e volume:
• Aproximação do termo advectivos:

 ( V ) v ds  ( A V )
n

e

− ( A V ) w + ( A V ) n − ( A V ) s

(5.3)

e

− ( A  ) w + ( A  ) n − ( A  ) s

(5.4)

s

• Aproximação do termo difusivo:

   v ds  ( A  )
i

n

s

• Aproximação do termo fonte:

 S d   S
P

(5.5)



sendo A a área da face no volume de controle normal ao fluxo e P o volume de
controle principal.
A Eq. 5.2 deve ser resolvida para cada volume de controle do domínio
bidimensional representado na Fig. 5.1. Todos os somatórios das Eq. 5.3-5.5 podem
ser substituídos na Eq. 5.2, resultando nas equações de transporte linearizadas e
discretizadas na sua forma geral:

a p p =



nb = E ,W , N , S

anbnb + S

(5.6)

sendo a p o coeficiente do nó principal com as propriedades físicas do fluido,  p o
valor da variável de interesse no nó principal, nb as diversas faces existentes na
fronteira dos volumes de controle vizinhos, anb o coeficiente que abrange os termos
advectivos e difusivos nas faces do volume de controle e S a linearização dos termos
fonte.

61

5.3 ESQUEMAS DE INTERPOLAÇÃO

O esquema de interpolação é o procedimento utilizado para extrair o valor da
variável  do problema, e sua derivada normal, nas faces dos volumes de controle
usados para discretizar o domínio de cálculo (MARCHI, 1993). Para a interpolação
dos termos advectivos das velocidades e da temperatura, o presente trabalho utiliza
o esquema QUICK - Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinetics, que de
acordo com Leonard (1979), é um esquema que utiliza um polinômio de 3ª ordem( x 3
) e na maioria das vezes obtém soluções de alta precisão quando comparado com
outros algoritmos de ordem inferior (i.e x 2 ,  x ) (VERSTEEG; MALALASEKERA,
2007).
A Figura 5.2 representa o esquema unidimensional para discretização com a
utilização do QUICK e suas variáveis, supondo que o escoamento é direcionado da
esquerda para direita.
Figura 5.2 - Esquema unidimensional QUICK

Fonte: O autor.

A formulação matemática do esquema QUICK utilizado pelo ANSYS FLUENT 
é dado na forma (ANSYS, INC., 2013):




 S + 2Sc

Sd
Sc
Sc
P +
 E  + (1 +  )  u
P −
W 
Sc + S d
Su + S c
 Sc + S d

 Su + S c


e =  

(5.7)
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A forma tradicional do esquema QUICK utiliza  = 1 8 . O programa FLUENT
calcula o melhor resultado para  através de uma equação que não é apresentada
no manual, com o intuito de evitar problemas numéricos (ANSYS, INC., 2019).
Para a interpolação dos valores de pressão nas faces dos volumes de controle
é utilizado o esquema PRESTO! - Pressure Staggering Option (Patankar, 1980),
recomendado por Andersson et al. (2011) para problemas que envolve convecção
natural. O esquema utiliza o balanço das equações de quantidade de movimento
discretizadas para computar a pressão em uma malha que está deslocada
geometricamente em comparação com a malha original. Os pontos avaliados são
exatamente aqueles nas faces do volume de controle.

5.4 ACOPLAMENTO PRESSÃO-VELOCIDADE
O programa ANSYS FLUENT  fornece quatro tipos de algoritmos capazes de
solucionar o problema do acoplamento pressão-velocidade para os cálculos do campo
de escoamento: SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations),
SIMPLEC (SIMPLE-Consistent), PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators) e
COUPLED. De acordo com o guia do usuário do ANSYS FLUENT  e Andersson et
al. (2011), para problemas convectivos com escoamento laminar e sem modelos
adicionais, recomenda-se a utilização do algoritmo SIMPLEC de Van Doormaal e
Raithby (1984). Além da existência do forte acoplamento entre as equações de
balanços, o fator de relaxação de pressão é geralmente ajustado para 1 , o que ajuda
na estabilidade das variáveis e na aceleração da convergência.
Com base nisso, o algoritmo SIMPLEC é empregado para todas as simulações
do presente trabalho. Segundo Patankar (1980), o algoritmo realiza a estimativa do
campo de pressão inicial P , no qual calcula-se as equações de conservação da
quantidade de movimento para obter o campo de velocidade. Em seguida, as
velocidades devem ser corrigidas utilizando um fator de correção da pressão estimada
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P ' para que satisfação a equação da conservação da massa. Após obter as equações
de correção das velocidades, é aplicada a correção de pressão P ' para encontrar
novo P ( P = P + P ') , que é a soma de P com P ' , e o campo de velocidade corrigido.
Depois de resolvidas todas as equações para  se a simulação não convergir, o valor
de P é substituido pelo P e todo o processo reinicia. Em outras palavras, trata-se de
um procedimento de repetição e correção para o cálculo da pressão no volume de
controle.
Para a mesma Figura 5.2, a equação da correção de velocidade possui a
seguinte forma (CARETTO et al., 1972):
uP = u*p + d P ( PW' − PP' )

(5.8)

sendo a variável d P = Ax aP , em que Ax é a área da seção transversal, P  é o fator
de correção da pressão e os subscritos P e W são os pontos referente a malha.

5.5 TAXA DE CISALHAMENTO CRÍTICA NA REGULARIZAÇÃO DO MODELO DE
BINGHAM

Como elucidado na seção 3.2.2, para a regularização do fluido de Bingham foi
utilizado a equação de biviscosidade proposta por O’donovan e Tanner (1984), que é
a mesma utilizada pelo o programa ANSYS FLUENT (Eq.8.4-24 do manual V.19.1).
No qual uma viscosidade elevada B é empregada até o instante em que a taxa de
cisalhamento crítica  c é superada. As taxas de cisalhamento críticas foram obtidas
através da equação do número de Bingham (Eq. 4.21) e da tensão de escoamento
(Eq. 3.7). A Tabela 5.2 ilustra as taxas de cisalhamento críticas obtidas para diferentes
valores de Bingham.
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Tabela 5.2 - Taxa de cisalhamento crítica para diferentes valores de Bi .

Bi

0, 001

0, 05

0,1

0,5

1

c

110−7

5 10−6

110−5

5 10−5

110−4

Fonte: O autor.

Para que exista escoamento de fluido dentro da cavidade a taxa de deformação
máxima deve superar a taxa de cisalhamento crítica correspondente a plasticidade do
fluido.

5.6 PROCEDIMENTO DE SOLUÇÃO

No presente trabalho é utilizado o software DesignModeler da ANSYS para
desenhar a geometria, o Meshing para a geração de malhas e o simulador comercial
ANSYS FLUENT  para solução das equações de balanço que descrevem o
escoamento e a transferência de calor. Para representação dos resultados como
linhas de corrente, isotermas, número de Nusselt e gráficos foram utilizados os
programas Post e Tecplot 360º.
O critério de convergência 

foi estabelecido para todas as equações

modeladoras do problema, sendo possível analisar cada caso utilizando a mesma
referência. Este critério é o resíduo em escala (scaled residual) e é dado por (ANSYS,
INC., 2019):

=

  (a

elementos nb

 nb + Sc − a p p )

nb



elementos

a p p

(5.9)
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As simulações foram realizadas utilizando ponto flutuante de precisão dupla,
assim como recomendado pelo o manual do ANSYS FLUENT  , com 16 dígitos
significativos. Para o caso com o número máximo de blocos, N = 64 , o maior número
de Rayleigh, Ra = 107 e malha de 320  320 volumes de controle, observou-se que os
valores do número de Nusselt permaneciam inalterados para os seguintes critérios de
convergência  : 10−7 , 10−8 e 10−9 , como pode ser observado na Tabela 5.3. Tendo em
vista a boa precisão dos resultados, a convergência apenas é obtida quando os
resíduos locais das interações para a equações de balanço são menores que 10−7 .

Tabela 5.3 - Influência do critério de convergência nos resultados numéricos a partir do Nu (

Ra = 107 ; N = 64 ;  = 0, 64 ; 320  320 VC).

 = 10−7  = 10−8  = 10−9

 = 10−5

 = 10−6

Bi = 0, 001

9,0653

9,0672

9,0673

9,0673

9,0673

Bi = 0, 01

8,8930

8,8929

8,8929

8,8929

8,8929

Bi = 0, 05

8,1160

8,1154

8,1153

8,1153

8,1153

Bi = 0,1

7,1298

7,1391

7,1419

7,1419

7,1419

Fonte: O autor.

5.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO 5

Nesta Seção foi apresentada a modelagem numérica para o problema de
convecção natural de fluidos newtoniano e modelo de Bingham, elucidando
brevemente sobre o método utilizado para a discretização das equações diferenciais,
os esquemas de interpolação dos termos advectivos e de pressão, o algoritmo
utilizado para o acoplamento pressão-velocidade, a regularização do modelo de
Bingham e os procedimentos para obtenção da solução numérica. O próximo capítulo
apresenta a verificação da metodologia numérica discutida ao longo desta Seção.
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6 PROBLEMAS DE VERIFICAÇÃO
As simulações numéricas apresentadas neste capítulo visam reproduzir os
resultados encontrados na literatura como forma de verificação da metodologia
numérica aplicada. Com o intuito de examinar as diferentes condições de contorno,
as propriedades dos fluidos e os efeitos da inserção de blocos dentro da cavidade,
foram escolhidos três casos para a verificação: cavidade desobstruída com ﬂuido
newtoniano; cavidade heterogênea com fluido newtoniano e cavidade desobstruída
com fluido de Bingham. Para a avaliação e comparação dos resultados, foram
utilizados como parâmetros o número de Nusselt médio Nu , linhas de corrente e
isotermas. Os detalhes dos testes de verificação para cavidade desobstruída com
fluido newtoniano obtidos estão no Apêndice A.1.

6.1 CONVECÇÃO NATURAL COM FLUIDO NEWTONIANO EM CAVIDADE COM
MEIO POROSO HETEROGÊNEO

O estudo sobre a convecção natural envolvendo blocos sólidos, igualmente
espaçados e uniformemente distribuídos dentro de cavidades foi objeto de estudos de
Merrikh e Lage (2005), Junqueira et al. (2013) e Lavarda (2015). Para que a
verificação fosse possível, as simulações realizadas deveriam possuir os mesmos
parâmetros dos estudos comparados, com a razão da condutividade térmica  = 1 , o
valor da fração de volume de fluido  (equivalente à porosidade da cavidade) igual a
0, 64 , o número de Pr = 1 e variar o número de Ra de 106 a 108 e o número de blocos

inseridos N de 9 a 64 .
As configurações sobre o meio poroso são estabelecidas encontrando o
comprimento adimensional característico dos blocos D que satisfazem a porosidade
e o número de blocos inseridos na cavidade, utilizando a seguinte equação (Merrikh
e Lage, 2005):
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 (1 −  ) 
D=

 N 

0.5

(6.1)

Como a porosidade é mantida constante, os valores do comprimento dos blocos
são reduzidos à medida que o número de blocos aumenta. O resumo dos valores dos
parâmetros utilizados no estudo é apresentado na Tabela 6.1.
Tabela 6.1 - Resumo dos valores dos parâmetros utilizados na verificação.



1



0, 64

Ra

106 , 107 , 108

N

9, 64

Pr

1

D

0,1; 0, 26667

Fonte: O autor.

Utilizando a malha escolhida no apêndice A.1 (320  320 VC) são realizados
alguns testes variando o número de Rayleigh e a quantidade de blocos na cavidade.
Salvo para a cavidade com 9 blocos inseridos, pois para que as faces dos volumes de
controle equiparassem com as superfícies dos blocos foi necessário utilizar a malha
de 300  300 VC. Os valores do número de Nusselt obtidos para cada parâmetro
especifico são apresentados na Tabela 6.2. Através da comparação entre os
resultados do presente estudo e os resultados disponíveis na literatura é possível
verificar que os resultados são próximos o suficiente para verificar a simulação, com
uma discrepância de menos de 0,86% (Eq. A.1).
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Tabela 6.2 - Comparação dos valores de Nu com a literatura para cavidade com meio poroso
heterogêneo,  = 1 ,  = 0, 64 e Pr = 1 .

Ra

Ra = 106

Ra = 107

Ra = 10

8

Merrikh e

De Lai et al.

Junqueira et

Lavarda

N

Lage (2005)

(2008)

al. (2013)

(2015)

[Presente]

9

6,164

6,283

6,255

6,247

6,252

64

2,223

2,203

-

2,187

2,190

9

16,087

16,126

16,019

16,026

16,028

64

8,094

8,089

-

7,974

7,984

9

31,797

30,866

30,914

-

31,075

64

29,394

28,291

-

-

28,536

Fonte: O autor.

Com base nos estudos de Merrikh e Lage (2005) e Lavarda (2015), as Figuras
6.1 e 6.2 exibem respectivamente a comparação das linhas de correntes e isotermas
obtidas nas simulações. Utilizando os mesmos parâmetros anteriores: o número de
blocos N = 9 e N = 64 , o número de Ra na faixa de 106 a 107 e mantendo constante
a razão da condutividade térmica  = 1 e a porosidade  = 0, 64 . Observa-se de forma
qualitativa que tanto as linhas de corrente como as isotermas são distribuídos de forma
parecidas. Para todos os casos comparados nota-se que com o número de blocos
baixo ( N = 9 ) o escoamento do fluido é mais intenso ao longo das paredes aquecidas
e resfriadas, mas à medida que o número de blocos aumenta ( N = 64 ), o escoamento
preferencial do fluido é alterado para segunda e terceira colunas adjacentes às
paredes verticais e horizontais. O aumento do número de Ra juntamente com o
número de blocos produz aumento no transporte advectivo mais próximo das paredes,
afetando a estrutura do escoamento de fluido ao longo das superfícies adiabáticas
horizontais da cavidade. Segundo Merrikh e Lage (2005) este fenômeno é a uma
resposta do sistema ao aumento da resistência ao escoamento devido a aproximação
dos blocos das paredes sólidas.
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Figura 6.1 - Comparação das linhas de correntes em meio poroso heterogêneo com N = 9 e 64 .

N = 64

N =9

Ra = 106

Ra = 107

|| = 9,471

|| = 29,595

Ra = 106

Ra = 107

Merrikh e Lage
(2005)

Lavarda (2015)

[Presente]

Fonte: O autor.

|| = 3,609

|| = 13,351
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Figura 6.2 - Comparação das isotermas em meio poroso heterogêneo com N = 9 e 64 .

N = 64

N =9
Ra = 106

Ra = 107

Ra = 106

Ra = 107

Merrikh e Lage
(2005)

Lavarda (2015)

[Presente]

Fonte: O autor.

6.2 CONVECÇÃO NATURAL COM FLUIDO DE BINGHAM EM CAVIDADE
DESOBSTRUÍDA

Nesse tópico são apresentados resultados para o caso de verificação numérica
com fluido de Bingham. As simulações utilizando fluidos viscoplásticos em cavidades
desobstruídas são realizadas com a finalidade de investigar os casos com tensões
limites do escoamento, confirmar a aplicação do modelo e avaliar a correta
implementação computacional.
Estudos

sobre

a

convecção

natural

utilizando

fluidos

viscoplásticos,

representado pelo modelo de Bingham, em cavidades desobstruídas foram realizados
por Turan et al. (2010), Hassan et al. (2013) e Lavarda (2015). Para que fosse possível
a comparação dos resultados da metodologia numérica com fluido de Bingham, foram
analisados os seguintes parâmetros: número de Bingham na faixa de 0, 5 a 10 e
número de Prandtl e Rayleigh fixos, Pr = 1 e Ra = 105 , respectivamente. Os estudos
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de Turan et al. (2010) e Lavarda (2015) utilizam o valor da viscosidade plástica do
modelo de regularização igual a B = 10 0 , como abordado na seção 3.2.2. Desta
4

forma, para análise comparativa dos resultados o presente trabalho também utiliza o
valor de B = 10 0 .
4

As simulações foram realizadas com malhas regulares não uniformes, de 120 
120 VC. Os recursos Bias type e Bias factor do ANSYS Meshing são utilizados para
ajustar a proporção de espaçamento dos nós em uma aresta, com a razão entre a
maior borda e a menor borda igual a 5, permitindo o refino nas extremidades das
paredes da cavidade.
A Tabela 6.3 apresenta a comparação entre os valores de Nu obtidos nas
simulações com a literatura disponível. Observa-se que a metodologia aplicada é
condizente com a dos outros autores, pois os valores obtidos são bem próximos e a
diferença percentual DP ( diferença entre os valores de referência e os resultados
obtidos na simulação numérica em porcentagem ) são menores que 1% (Eq. A.1).

Tabela 6.3 - Comparação do número de Nusselt com a literatura disponível.

Turan et al.

Lavarda

(2010)

(2015)

Bi

[Presente]

Nu

0, 5

-

4,316

4,322

2

3,47

3,456

3,461

4

2,48

2,466

2,465

6

1,76

1,759

1,753

8

1,24

1,109

1,223

10

1,00

1,000

1,000

Fonte: O autor.
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A Figura 6.3 e 6.4 apresentam respectivamente a análise comparativa das linhas
de corrente e isotermas com a literatura disponível. Na Figura 6.3 é possível observar
as regiões plásticas (apresentadas em uma cor cinza), locais em que as forças de
empuxo induzidas na cavidade não superam a tensão limite de escoamento do fluido,
sendo denominadas de AUR (apparently unyielded regions) no estudo de Mitsoulis e
Zisis (2001) e de RANCs (regiões aparentemente não cisalhadas) por Lavarda (2015).
Essas regiões podem ser obtidas através do contorno da viscosidade de regularização
B ou pela taxa de cisalhamento crítica apresentadas na Tabela 5.2. Nota-se que o

aumento do número de Bi causa o crescimento das regiões plásticas e maior atuação
de transferência de calor por condução. Esta afirmação pode ser observada através
Fig. 6.4, em que as linhas das isotermas se tornam totalmente verticais, característica
do número de Nusselt médio unitário Nu = 1 .

Figura 6.3 - Comparação das linhas de correntes para diferentes números de Bi

Bi = 0,5

Bi = 2

Bi = 6

Bi = 10

[Presente]

|| = 9.540

|| = 7.651

|| = 3.106

Lavarda (2015)

Fonte: O autor.

|| = 0.0145
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Figura 6.4 - Comparação dos isotermas para diferentes números de Bi .

Bi = 0,5

Bi = 2

Bi = 6

Bi = 10

[Presente]

Nu = 4,322

Nu = 3, 461

Nu = 1,753

Nu = 1

Lavarda (2015)

Nu = 4,316

Nu = 3, 456

Nu = 1,759

Nu = 1

Fonte: O autor.

Para melhor confirmação da metodologia numérica utilizada a comparação das
linhas de correntes, isotermas e regiões plásticas obtidas no presente trabalho com
Turan et al. (2010) é apresentada na Figura 6.5. A partir das linhas de corrente, regiões
plásticas e isotermas observa-se boa concordância entre os trabalhos.
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Figura 6.5 - Comparação das linhas de correntes e isotermas com Turan et al. (2010).

Ra = 104 e Bi = 0, 75

Ra = 106 e Bi = 5

[Presente]

[Presente]

Turan et. al (2010)

Turan et. al (2010)

Fonte: O autor.

6.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 6

Neste capítulo foram realizadas simulações para a verificação do método
numérico utilizado na discretização das equações diferenciais para o problema de
convecção natural em cavidades fechadas. Ao longo do capítulo foram apresentados
os resultados das simulações numéricas para dois casos diferentes: Convecção
natural de fluido newtoniano em cavidade fechada com meio poroso heterogêneo e
convecção natural de fluido de Bingham em cavidade desobstruída. Os resultados
obtidos foram apresentados na forma de linhas de corrente, isotermas e pelo número
de Nusselt. Uma sucinta análise qualitativa e quantitativa foi realizada com base na
comparação dos resultados obtidos com a literatura disponível, verificando diferenças
percentuais menores que 1%, constatando que o método numérico empregado é apto
para realizar simulações numéricas com fluido de Bingham em cavidades com meio
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poroso heterogêneo. Os resultados e considerações finais a respeito da convecção
natural de fluido modelo de Bingham em cavidades fechadas com meio poroso
heterogêneo são apresentados no próximo capitulo.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo são discutidos os resultados referentes as simulações numéricas
realizadas em cavidade fechada com meio poroso, representados por blocos
quadrados, desconectados, condutores de calor e igualmente espaçados. Utilizando
fluido viscoplástico descrito pelo modelo de Bingham com regularização da
biviscosidade.

7.1 TESTE DE MALHA

A Figura 7.1 ilustra a malha empregada para investigação numérica do problema,
assim como os volumes de controle equiparados da superfície solida e líquida.
Inicialmente foram realizadas simulações com malhas regulares e espessas,
sucedendo o refino da malha através do aumento da quantidade de volumes de
controle (VC).
Figura 7.1 - Malha 320  320 utilizada para os testes de independência.

Fonte: O autor.
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Para escolha da malha adequada foram realizadas simulações numéricas do
problema utilizando o maior número de blocos N = 64 e o maior número de Rayleigh
Ra = 107 para o número de Bingham intermediário Bi = 0.1 com Pr = 500 para cinco

malhas uniformes diferentes (40  40), (80  80), (160  160), (320  320) e (640  640).
Foram analisados os resultados do número de Nusselt médio Nu na parede aquecida
da cavidade, de forma que a diferença percentual Dp (E.q A.1) dos valores entre
malhas não ultrapassassem o valor representativo de 0, 5% , conforme observado na
Tabela 7.1. Seguindo esse critério, foi adotado a malha uniforme de 320  320 VC,
salvo para as cavidades com 36 blocos inseridos, pois para que as faces dos volumes
de controle equiparassem com as superfícies dos blocos foi necessário utilizar a malha
de 300  300 VC como explicado na seção 6.1 e ilustrado na figura 7.1.
Tabela 7.1

- Teste de malha para, Bi = 0.1 , Ra = 107 ,  = 0, 64 e N = 64 .

Malha

40  40

80  80

Nu

3,511

6,042

Dp(%)

72,09% 17,27%

160  160 320  320 640  640
7,086

7,141

7,121

0,77%

0,28%

-

Fonte: O autor.

7.2 ANÁLISE DE ESCALA

Na mecânica dos fluidos e transferência de calor a análise de escala é um método
recomendado para estimar a ordem de grandeza das quantidades de interesse de
determinado problema (BEJAN et al., 2004). A análise de escala da convecção natural
em cavidades fechadas foi realizada por diversos pesquisadores como: Bejan et. al
(2004), Turan et al. (2010) e Hassan et al. (2013), sendo apresentada no presente
trabalho para elucidar os efeitos esperados do número de Rayleigh e do número de
Bingham no coeficiente de transferência de calor, ou seja, no número de Nusselt. Na
convecção natural, a expressão da velocidade característica é obtida através do
equilíbrio entre as forças inerciais e o termo de empuxo, resultando em V

2

H g T
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ou V

g TH . Rearranjando os termos, a expressão pode ser escrita da seguinte

maneira:
V~


H

Ra
Pr

(7.1)

Sabendo que a transferência de calor na cavidade por convecção natural pode ser
expressa por

(k T  th )

hT

, como explicado na secção 3.1, o número de Nusselt

pode ser:

Nu

sendo  th e 

hH
k

H
ou Nu
 th

H



f ( Pr , Ra, Bi )

(7.2)

as espessuras das camadas limites térmica e hidrodinâmica,

respectivamente, relacionadas pela seguinte relação:

(  th )

f ( Pr , Ra, Bi) .

A

expressão f ( Ra, Pr , Bi) é uma função dos números de Rayleigh, Prandtl e Bingham
(i.e, Ra, Pr e Bi ) que deve aumentar com o aumento do número de Prandtl (TURAN
et al., 2010); (HASSAN et al., 2013).
Para estimar a espessura da camada limite hidrodinâmica, considera-se o
equilíbrio de forças inerciais e viscosas na direção vertical (em y ):

V2

H
no qual o






(7.3)

para fluido de Bingham pode ser obtido utilizando as Eq. 3.7 e 3.8.

Substituindo as Eq. 3.7 e 3.8 na Eq. 7.3 e utilizando a expressão da velocidade
característica, obtém-se a seguinte escala para a espessura camada limite
hidrodinâmica:



4 V 2  p
1 
1
2


H
+

+
0
0
2 V 2 
2
H







(7.4)
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substituindo a Eq. 7.1 na Eq. 7.4, surge a seguinte a expressão:



 
g  TH

 Bi 1
Ra 
Bi 2 + 4
 +

 2 2

Pr



(7.5)

sendo que Ra , Pr e Bi são apresentados pelas equações 4.19, 4.20 e 4.21,
respectivamente. Utilizando a relação entre as camadas limites térmica e
hidrodinâmica, é possível obter a escala para a espessura da camada limite térmica:

 th


 Bi 1
H Pr
Ra  


min  H ,
+
Bi 2 + 4
Pr  

f ( Bi, Pr) Ra  2 2



(7.6)

A Eq. 7.6 demonstra que a espessura da camada limite térmica torna-se da mesma
ordem de grandeza da cavidade H com o aumento das regiões plásticas, ou seja,
para altos valores de Bi . Sugerindo que o aumento de Ra reduz essas regiões e
aumenta o fluxo de calor próximo as paredes. A expressão para o número de Nusselt
pode ser obtida substituindo a Eq. 7.6 na Eq. 7.2,

Nu







Ra Pr
m á x 1.0,
f ( Ra, Bi, Pr ) 
 Bi 1


Ra 
2


+
Bi
+
4


 2 2
Pr 





(7.7)

A partir da análise de escala espera-se que o número de Nusselt diminua com o
aumento de Bi e que Nu aumente à medida que o Ra aumente. Também é possível
observar que o comportamento do número de Nusselt para fluidos newtonianos pode
ser recuperado fazendo Bi = 0 .
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7.2.1 Influência dos Blocos na Camada Limite Térmica

Merrikh e Lage (2005) realizaram a previsão analítica do efeito de interferência
que os blocos dentro da cavidade quadrada exercem no escoamento de fluidos
newtonianos com Pr  1 . Através da escala estimada para a espessura da camada
limite ao longo da parede aquecida (ou resfriada) e o espaço entre a parede e os
blocos na cavidade. De acordo com Bejan (2004) a camada limite está contida dentro
de todo o espaço entre as duas paredes isotérmicas quando Ra −1/ 4 = S * , onde S * é o
comprimento adimensional entre as duas paredes. Para apenas uma parede aquecida
a escala mais apropriada é

Ra −1/4 = S * 2 . O comprimento do primeiro canal

S , ou seja,

a distância da parede aquecida ou resfriada até a primeira coluna de blocos pode ser
estimada da seguinte forma (Merrikh e Lage, 2005):

(1 − (1 −  ) )
S=
1/ 2

2 N 1/ 2

(7.8)

O fluido somente irá se desviar da primeira coluna para as demais quando a
camada limite se tornar maior do que o espaço S , ou seja, S *  S . Dessa forma,
Merrikh e Lage (2005) utilizam a seguinte equação para determinar o número mínimo
de blocos necessários dentro da cavidade que apresenta o efeito de interferência:

N

(1 − (1 −  )1/2 ) 2 1/2
Ra
16

(7.9)

Como no presente trabalho utiliza-se duas porosidades,  = 0,36 e 0, 64 , duas
equações para o número mínimo de blocos são obtidas:
 N min  0, 0025 Ra1/ 2 para  = 0, 36


 N  0, 01Ra1/ 2 para  = 0, 64
 min

(7.10)

De forma gráfica, a Figura 7.2 apresenta o número de blocos mínimo em que o
efeito de interferência dos blocos provavelmente será verificado. Para a porosidade 
igual a 0,36 o efeito ocorrerá quando o número de blocos dentro da cavidade N for
maior que 1, 1, 3 e 8 e para a porosidade  de 0, 64 quando o número de blocos
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dentro da cavidade N for maior `que 1, 3, 10, 32 com Ra = 104 , 105 , 106 e 107 ,
respectivamente.
Figura 7.2 – Número mínimo de blocos para a existência do efeito de interferência.

32
=0,64
=0,36

28
24

Nmín

20
16
12
8
4
0 4
10

10

5

Ra

10

6

10

7

Fonte: O autor.

7.3 NÚMERO DE NUSSELT MÉDIO
. O presente trabalho utiliza número fixo representativo de Prandtl, Pr = 500 . De
acordo com Yigit et al. (2015) é o valor aproximado de solução com 0,1% de massa
de Carbopol em água que caracteriza o escoamento de modelo plástico de Bingham.
É importante notar que a razão da condutividade térmica do fluido utilizada é 10 vezes
menor que a condutividade térmica do corpo sólido (  = 10 ), esse valor foi escolhido
pelo fato da maioria dos matérias sólidos possuírem condutividade térmica maior que
os fluidos, ou seja,   1 .

82

Tabela 7.2 - Resumo dos valores dos parâmetros utilizados para simulação da convecção natural de
fluido de Bingham em meio poroso.



10



0,36 , 0,64

Ra

104 , 105 , 106 , 107

N

16 , 36 , 64

Pr

500

Bi

0, 001; 0, 05; 0,1; 0,3; 0,5; 0, 7; 1

Fonte: O autor.

A variação do número de Nusselt médio

Nu

em função dos valores de Rayleigh

avaliados para os diferentes números de Bi , blocos e porosidades são mostradas na
Figura 7.3. O presente trabalho utiliza um número fixo representativo de Prandtl,
Pr = 500 . De acordo com Yigit et al. (2015) é o valor aproximado de solução com 0,1%

de massa de Carbopol em água que caracteriza o escoamento de modelo plástico de
Bingham. Uma das observações que podem ser realizadas é que o número de Nusselt
encaminha-se para valores maiores com o aumento do número de Rayleigh, sendo
mais nítido para geometrias com menores números de blocos e maiores porosidade.
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Figura 7.3 - Variações de Nu em função de Ra para diferentes valores de Bi , com  = 0,36 (- - -) e
 = 0, 64 (-).
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Fonte: O autor.
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Para as condições e geometrias utilizadas no problema, a intensificação da
viscoplasticidade do fluido de Bingham faz com que o número de Nusselt se torne
constante, estabilizando em valores que dependem da razão da condutividade
térmica, da quantidade de blocos próximos às paredes ativas e da porosidade. O valor
de

Nu

indica fundamentalmente a amplitude de desvio dos valores limite para a

condução pura. A Tabela 7.3 apresenta os valores limites de Nu que representam a
condição de condução pura para cada configuração.
.
Tabela 7.1 - Número de Nusselt limite para cada geometria.



N = 16

N = 36

N = 64

0,36

3,2431

3,2404

3,2384

0, 64

1,8750

1,8735

1,8724

Fonte: O autor.

7.4 EFEITOS DO NÚMERO DE RAYLEIGH

Para verificar os efeitos do número de Ra no campo de escoamento e na
distribuição de temperatura dentro de cavidades foram realizadas simulações sem
alteração da porosidade  , fixando-a em 0, 64 . As Figuras 7.4 e 7.5 ilustram a 029distribuição da componente vertical da velocidade V e da temperatura adimensional

 ao longo do plano médio horizontal em cavidades contendo 16 e 64 blocos
respectivamente. Observa-se que para ambos os fluidos analisados em Ra = 104 , a
componente da velocidade vertical é aproximadamente igual a 0 e a distribuição de 
é praticamente linear, caracterizando um domínio dos efeitos viscosos sobre as forças
de empuxo.
O aumento do número de Rayleigh Ra intensifica os efeitos das forças de
empuxo, que por sua vez aumentam a magnitude da velocidade vertical V e torna a
distribuição de temperatura  cada vez mais não linear. O transporte convectivo se
fortalece com o aumento de Ra para ambos os fluidos analisados, no entanto, os
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efeitos são menos significativos para o fluido de Bingham com maior plasticidade
como pode ser observado nas Fig. 7.4 e 7.5

Figura 7.4 - Componente vertical da velocidade V e temperatura adimensional  ao longo do plano
médio horizontal (Y = 0.5) para Bi = 0, 001 (coluna da esquerda) e Bi = 0,1 (coluna da direita) em
cavidade com 16 blocos e  = 0, 64 .
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Conforme discutido na seção 7.2.1, existe uma quantidade de blocos inseridos
na cavidade para determinado número de Ra em que o escoamento de fluido se desvia
da primeira coluna para as demais, conhecido como o efeito de interferência dos
blocos. As forças de empuxo que impulsionam o fluido próximo às paredes tendem a
migrar para o caminho menos resistivo ao escoamento entre as colunas adjacentes
dos blocos. Esse efeito pode ser observado na Figura 7.4 em Ra = 105 e 106 para
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Bi = 0, 001 e ainda mais perceptível na Figura 7.5 para todos os números de Rayleigh

avaliados, pois o número de blocos dentro da cavidade é superior ao número mínimo
de blocos ( N  Nmín ) para apresentar o efeito de interferência.

Figura 7.5 - Componente vertical da velocidade V e temperatura adimensional  ao longo do plano
médio horizontal (Y = 0.5) para Bi = 0, 001 (coluna da esquerda) e Bi = 0,1 (coluna da direita) em
cavidade com 64 blocos e  = 0, 64 .
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De acordo com a análise de escala discutida por Bejan et al. (2004), Turan et al.
(2010) e Hassan et al. (2013) na seção 7.2, o aumento do número de Rayleigh causa
diminuição da espessura da camada limite térmica e hidrodinâmica nas paredes
verticais dos fluidos newtoniano e Bingham, fazendo com que a corrente convectiva
se torne mais forte nas proximidades das paredes verticais. Este efeito pode ser
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observado através da distribuição da componente da velocidade vertical V nas
Figuras 7.4 e 7.5, sendo consistente com a análise de escala discutida na seção 7.2
(Eq. 7.5 e 7.6).
O efeito de fortalecimento do transporte convectivo com Ra é bem evidente nas
linhas de correntes, regiões plásticas (em cinza) e isotermas ilustradas nas Figuras
7.6 e 7.7 respectivamente. A partir dos gráficos é possível realizar a análise tanto
quantitativa quanto qualitativa. O aumento de Ra intensiﬁca o gradiente de
temperatura próximo à parede e diminui a espessura da camada limite térmica. Nas
linhas de corrente é possível observar um vórtice central como característica
dominante de escoamento para baixos valores de Ra . À medida que o número de Ra
aumenta, o núcleo do vórtice central se torna mais alongado na direção horizontal e a
intensidade de circulação aumenta, enquanto as regiões plásticas diminuem.
Através das isotermas é possível observar a alteração do comportamento de
linhas predominantemente verticais para linhas de forma majoritariamente horizontais,
semelhante às vistas para o caso de cavidade sem quaisquer blocos sólidos inseridos.
Esta modificação é muito comum quando a transferência de calor por advecção se
sobrepõe a condução, sendo característica do aumento correspondente ao número
de Nusselt. Para o menor número de Rayleigh, observa-se a existência de isotermas
(0,25 e 0,75) paralelas às paredes verticais e a cavidade totalmente preenchida por
zonas plásticas (no-flow), o que caracteriza o transporte térmico somente por
condução.
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Figura 7.6 - Linhas de corrente e regiões plásticas (cinza) no topo e isotermas abaixo para Bi = 0.1

N = 16 e  = 0, 64
Ra = 105

Ra = 106

Fonte: O autor.

Ra = 107
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Figura 7.7 - Linhas de corrente e regiões plásticas (cinza) no topo e isotermas abaixo para Bi = 0.1
N = 64 e  = 0, 64 .
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7.5 EFEITOS DO NÚMERO DE BINGHAM

A variação do número de Nusselt local Nu na parede aquecida para ambos os
fluidos Bi = 0, 001 e Bi = 0,1 com 16 e 64 blocos é mostrada na Figura 7.8. Nota-se
que os valores de Nu para o caso do fluido de Bingham com menor tensão limite de
escoamento ( Bi = 0, 001 ) são maiores que os demais para o mesmo Ra , resultados
condizentes com a análise de escala discutida por Turan et al. (2010) e Hassan et al.
(2013) apresentadas no tópico 7.2.
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Figura 7.8 - . Nu ao longo da parede aquecida para Bi = 0, 001 (---) e Bi = 0,1 (-) com 16 blocos na
Figura da esquerda e 64 blocos na Figura da direita.
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As variações da velocidade vertical V e da temperatura adimensional 

ao

longo do plano horizontal médio ( Y = 0.5 ) para diferentes valores de Bi em cavidades
contendo 16 e 64 blocos são ilustradas nas Figuras 7.9 e 7.10, respectivamente. Notase que a magnitude da velocidade vertical V diminui para valores crescentes de
Bingham, tendendo à 0 para o maior valor de Bingham simulado Bi = 1 , ao mesmo
tempo em que o perfil de temperatura se torna praticamente linear e o número de
Nusselt médio se aproxima do seu valor limite para condução pura. Esses efeitos
indicam que para valores fixos de Ra e Pr o aumento do número de Bingham causa
o fortalecimento das forças viscosas sobre as força de empuxo, que por sua vez
enfraquece o transporte convectivo dentro da cavidade.
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Figura 7.9 - Componente vertical da velocidade V e temperatura adimensional  ao longo do plano
médio horizontal (Y = 0.5) para Ra = 106 (coluna da esquerda) e Ra = 107 (coluna da direita) em
cavidade com 16 blocos.
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Nas Figuras 7.9 e 7.10, através da velocidade vertical também é possível
observar o efeito de interferência dos blocos dentro da cavidade. Para os casos com
número de Rayleigh igual a 106 , esse efeito seria inexistente se o número de blocos
dentro da cavidade fosse menor do que 10, como explicado na seção 7.2.1. Na Figura
7.9, com 16 blocos, observa-se pequeno desvio do canal da primeira coluna de blocos
para o canal da segunda coluna, no entanto, para 64 blocos (na Figura 7.10), o
escoamento ocorre predominantemente na segunda coluna. Nos casos com o número
de Rayleigh igual a 107 , o efeito de interferência se torna perceptível para cavidade
com o número de blocos maior que 32. Portanto, para 16 blocos com Ra = 107 observase que a magnitude de V se encontra majoritariamente entre as paredes aquecida
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ou resfriada e a primeira coluna de blocos, já para 64 blocos nota-se a migração de
escoamento para o segundo canal.

Figura 7.10 - Componente vertical da velocidade V e temperatura adimensional  ao longo do plano
médio horizontal (Y = 0.5) para Ra = 106 (coluna da esquerda) e Ra = 107 (coluna da direita) em
cavidade contendo 64 blocos.
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As linhas de correntes, regiões plásticas (em cinza) e isotermas são ilustradas
nas Figuras 7.11 e 7.12, para valores de Rayleigh igual a 106 e 107 , respectivamente.
De forma geral, o aumento do número de Bi oferece maior resistência ao movimento
do fluido, causando a diminuição dos vórtices centrais, a intensificação das regiões
plásticas dentro da cavidade e as isotermas cada vez mais paralelas com às paredes
verticais. Todos esses efeitos podem ser observados claramente nas Figuras 7.11 e
7.12.
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Figura 7.11 - Linhas de corrente e regiões plásticas (em cinza) no topo e isotermas abaixo com
6
Ra = 10 e 16 blocos inseridos.
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As regiões em cinza, chamadas de regiões plásticas são obtidas através dos
contornos da taxa de deformação. Como comentado na seção 5.5, os fluidos de
Bingham igual a 0, 001 , 0,1 e 1 , possuem as taxas de deformação crítica igual a 110−7
, 110−5 e 110−4 , respectivamente. As regiões em branco são as regiões de
escoamento, em que as taxas de deformação críticas do fluido para o determinado
grau de viscoplasticidade foram superadas. Nas Figuras 7.11 e 7.12 para o número
de Bingham igual a 1 nota-se que a taxa de cisalhamento máxima obtida dentro da
cavidade não ultrapassa o valor de 110−4 , logo, o fluido encontra-se estático nessas
condições e a transferência de calor dá-se somente por condução térmica.
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Figura 7.12 - Linhas de corrente e regiões plásticas (em cinza) no topo e isotermas abaixo com
7
Ra = 10 e 64 blocos inseridos.
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7.6 EFEITOS DA GEOMETRIA

As Figuras 7.13 e 7.14 ilustram linhas de correntes obtidas em cavidades
contendo 16, 36 e 64 blocos para duas porosidades,  = 0,36 e  = 0, 64 , com
diferentes combinações de Bi e Ra . Observa-se na Figura 7.13 que para o menor
número de blocos N = 16 , o escoamento de fluido é mais intenso na região do primeiro
canal vertical, próximo à parede aquecida e/ou resfriada. O aumento no número de
blocos afeta a estrutura do escoamento dentro da cavidade, pois a vazão do primeiro
canal vertical é reduzida e o escoamento preferencial é alterado para segunda coluna
vertical (e horizontal).
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Segundo Merrikh e Lage (2005) este fenômeno é uma resposta do sistema ao
aumento da resistência ao escoamento devido a aproximação dos blocos das paredes
sólidas. A redução da vazão próxima aos cantos superior esquerdo e inferior direito
da cavidade quando N aumenta também é observado por Merrikh e Lage (2005). O
surgimento de zonas plásticas nessas regiões com o aumento de N , reforça essa
observação. Primeiramente as zonas plásticas surgem na região central da geometria.
Conforme aumenta a restrição do escoamento, as zonas plásticas aparecem nos
cantos superior esquerdo e inferior direito, em seguida entre um bloco e outro nas
colunas verticais próximas as paredes, depois em toda a região próxima as primeiras
colunas e linhas de blocos (tendo o escoamento preferencial na segunda coluna de
blocos) e por fim toda a cavidade é preenchida por regiões plásticas.

Figura 7.13 - Linhas de correntes e regiões plásticas (em cinza) em cavidades com N = 16, 36 e

64 para Ra = 106 e Bi = 0, 05 .  = 0, 64 (topo) e  = 0,36 (abaixo).
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Figura 7.14 - Linhas de correntes e regiões plásticas com N = 16, 36 e 64 para Ra = 107 e
Bi = 0,5 .  = 0, 64 (topo) e  = 0,36 (abaixo).
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A diminuição da porosidade reflete diretamente na vazão, pois significa mais
limitação para o fluido escoar entre os canais verticais e horizontais, principalmente
ao longo das paredes quentes e frias, o que diminui o processo de transferência de
calor por advecção. Essa afirmação pode ser corroborada através da Figura 7.14.
Observa-se que para a maior porosidade  = 0, 64 existem zonas líquidas e plásticas,
ou seja, locais em quem a taxa de cisalhamento crítica  c = 5 10

−5

(ver Tabela 5.2) é

superada, enquanto para menor porosidade  = 0,36 existem apenas zonas plásticas
(no-flow).
O escoamento do fluido representado pelas linhas de correntes na cavidade
observado na Figura 7.14 para menor porosidade  = 0,36 não é realístico, pois
existem somente devido ao modelo de regularização utilizado. Os valores das linhas
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de corrente máximas são baixas, em torno de 10−8 e 10−9 , tratando-se apenas de
valores residuais.
As Figuras 7.15 e 7.16 ilustram a distribuição de isotermas para as mesmas
configurações correspondentes as linhas de corrente apresentadas nas Figuras
anteriores 7.13 e 7.14. A distribuição da temperatura deve refletir exatamente a
mesma influência dos blocos na cavidade apresentadas pelas linhas de corrente. Nas
Figuras 7.15 e 7.16 é possível observar o deslocamento das isotermas na região
inferior esquerda próxima a parede aquecida e na região superior direta próxima a
parede resfriada para a região central da cavidade à medida que o número de blocos
aumenta. O mesmo efeito ocorre com a diminuição da porosidade. Como observado
anteriormente pelas linhas de corrente e zonas plásticas, à medida que N aumenta
ou  diminui, a intensidade do escoamento dentro da cavidade e a transferência de
calor convectiva são atenuadas, sendo refletida nas isotermas através do perfil
paralelo às paredes verticais

Figura 7.15 - Isotermas em cavidades com N = 16, 36 e 64 para Ra = 106 e Bi = 0, 05 .
 = 0, 64 (topo) e  = 0,36 (abaixo).
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Figura 7.16 - Isotermas em cavidades com N = 16, 36 e 64 para Ra = 107 e Bi = 0,5 .  = 0, 64
(topo) e  = 0,36 (abaixo).
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A partir da Figura 7.17 é possível observar o comportamento do número de
Nusselt médio conforme a geometria se torna mais restritiva. Observa-se que o
decaimento de Nu é mais visível para o caso de Ra = 107 com  = 0, 64 quando o
número de blocos passa de 36 para 64, com uma redução de 22%. Essa redução
pode ser atribuída ao surgimento do efeito de interferência dos blocos já esperado
através da aproximação analítica da seção 7.2.1. Para Ra = 106 e a maior porosidade
observa-se decaimento mais sútil, pois o efeito de interferência está presente desde
a menor configuração de blocos ( N = 16 ). À medida que o número de Rayleigh e a
porosidade diminuem a influência da quantidade de blocos dentro da cavidade e do
número de Bingham se torna menos perceptível, tendendo a estabilização do valor de
Nusselt médio para os valores limite de condução pura apresentadas previamente na
Tabela 7.4 para cada configuração.
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Figura 7.17 - Nusselt médio em função do aumento do número de blocos dentro da cavidade. a)
Porosidade igual a 0, 64 b) porosidade igual a 0,36 .
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7.7 CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Nas Figuras 7.18 e 7.19 duas regiões foram delimitadas a partir das
configurações analisadas: uma em que as forças de empuxo não superam a tensão
limite de escoamento e a transferência de calor ocorre puramente devida à condução
térmica, chamada de “região de não escoamento” (em cinza). Na outra região há
escoamento, perceptível devido aos contornos da taxa de deformação, que superam
a taxa de deformação crítica, chamada de “região de escoamento”. Observa-se que
para cada número de Rayleigh, existe um valor de Bingham, para o qual a
transferência de calor ocorre predominantemente por condução dentro da cavidade.
Analisando os diagramas apresentados é possível verificar todos os efeitos
comentados ao longo do capítulo. À medida que o número de Rayleigh aumenta, as
forças de empuxo se tornam mais significantes, como pode ser observado pelo
crescimento de zonas líquidas nos diagramas. O número de Bingham possui efeito
contrário ao número de Rayleigh isso é claramente observado ao percorrer o eixo x .
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As zonas plásticas dentro da cavidade tendem a crescer para valores crescentes de
Bingham, até um valor máximo de Bingham

Bimáx

em que toda a cavidade não possui

escoamento, estando dentro das condições de “região de não escoamento”
apresentado nos diagramas.
Nota-se que o aumento do número de blocos e a diminuição da porosidade na
cavidade causa o crescimento da região de não escoamento, proveniente do efeito de
interferência dos blocos. Para maior porosidade, a linha de N = 36 coincide com a
linha de N = 16 para baixos valores de Rayleigh e N = 64 para altos valores de
Rayleigh. Tem-se a ideia de que essa troca seja devido a diminuição do efeito de
interferência dos blocos para N = 16 . Para menor porosidade as linhas para N = 36 e
N = 64 coincidem, essa coincidência das linhas pode ser atribuído à baixa influência

da variação de N quando N é maior que 16. Acredita-se que melhorias podem ser
realizadas nos diagramas abaixo, no entanto, para distinguir com melhor precisão as
ocorrências de escoamento e não escoamento seria necessário maior quantidade de
simulações

Figura 7.18 - Diagrama da ocorrência de escoamento e não escoamento para porosidade igual
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Fonte: O autor.
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Figura 7.19 - Diagrama da ocorrência de escoamento e não escoamento para porosidade igual 0,36 .
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Fonte: O autor.

A partir da correlação derivada dos resultados numéricos é possível estimar o
número de Bingham máximo

Bimáx

que faz com o número de Nusselt médio se

estabilize em valores constantes, como ilustrado na Tabela 7.3, para cada
configuração. A correlação apresentada na Eq. 7.11, possui o coeficiente de
determinação R2 igual a 0,9875 . A Tabela 7.4 apresenta os valores dos coeficientes (

a , b e c ) para cada geometria. Sendo válidas para a faixa de Rayleigh de

104 − 107

para cavidades 16 , 36 e 64 blocos inseridos com duas porosidades diferentes:

Bimáx = aRab + c

(7.11)
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Tabela 7.2 – Valores dos coeficientes da Eq. 7.11 para cada geometria.

 = 0, 64

a
N = 16
N = 36
N = 64

0, 000129
0, 001836
0, 006104

c

0,5538
0,3701
0,3023

0, 0269
−0, 01415
− 0, 09801

b

c

 = 0,36

a
N = 16
N = 36 e 64

b

0, 05461
0, 0003062

0,1647
0, 4284

−0, 2675
−0, 006706

Fonte: O autor.

7.7.1 Correlação para o Número de Nusselt Médio

Uma correlação foi desenvolvida para descrever a dependência do número de
Nusselt médio Nu a partir do número de Rayleigh Ra e o número de Bingham Bi
para cada geometria. A análise de regressão dos dados numéricos obtidos,
fundamentado na Eq. 7.7 do número de Nusselt médio previsto por Turan et al (2010),
foi utilizada para obtenção da Eq. 7.12. A Tabela 7.5 apresenta os valores dos
coeficientes ( a , b ,

ce

d ) para cada geometria. Sendo o coeficiente a , o valor de Nu

limite para a condução pura de cada geometria, apresentada na Tabela 7.3. A
equação abaixo é aplicável para os intervalos de números de Rayleigh na faixa
104  Ra  107 e Bingham na faixa 0, 001  Bi  1 , com Prandtl igual a 500 .





Ra


Pr
Nu = máx  a,
bRa c − dBi 
  Bi 1

Ra 
2


+
Bi
+
4


Pr 
  2 2


 


(7.12)
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Tabela 7.3 - Valores dos coeficientes da Eq. 7.12 para cada geometria.

 = 0, 64

a
N = 16
N = 36
N = 64

1,875
1,8735
1,8724

N = 16
N = 36
N = 64

3,2431
3,2404
3,2384

b

c

d

0, 023563
0, 020961
0, 028872

0, 246595
0, 238609
0, 202875

19,337
20,837
18, 031

 = 0,36

a

b

c

0, 028616
0, 028138
0, 027986

0,183663
0,171216
0,161401

14,357
12,109
9, 785

Fonte: O autor.

As previsões da correlação dada pela Eq. (7.12) são comparadas com os dados
numéricos obtidos a partir das simulações atuais. Na Figura 7.20 observa-se que a
correlação dada pela Eq. (7.12) captura satisfatoriamente as variações qualitativas e
quantitativas de Nu com Bi para a faixa de Ra analisada neste estudo, com o
coeficiente de determinação

R 2 = 0, 9999 .

104

Figura 7.20 - Comparação da previsão da correlação Eq.7.12 (-) e resultados de
simulação (О).
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi realizada a investigação numérica do processo de convecção
natural laminar em regime permanente de fluido viscoplástico modelado pelo modelo
de Bingham em cavidade quadrada contendo blocos sólidos, caracterizando um meio
poroso.
Para a solução das equações de balanço de massa, de quantidade de
movimento e da energia simplificadas foi utilizado o método dos volumes finitos e o
programa comercial ANSYS FLUENT®. Para a solução do fluido modelo de Bingham
foi utilizada a equação de regularização da biviscosidade, adotando o valor da
viscosidade plástica de regularização igual a B = 10 0 , sugerido pela literatura para
4

obtenção de boas aproximações. Através da equação de regularização foi possível
obter as taxas de cisalhamento críticas para cada valor de Bingham utilizados nas
simulações
No último capítulo, os efeitos da variação do número de Bingham, número de
Rayleigh, número de blocos e da porosidade no escoamento e na transferência de
calor foram investigados através do número de Nusselt médio na parede aquecida e
pelos padrões das linhas de corrente e isotermas, apresentando contribuições inéditas
para o estado da arte. Assim, algumas considerações finais podem ser realizadas:
a) Na condição de condução pura, o valor do número de Nusselt médio na parede
aquecida estabiliza em valores constantes que independem de Ra e Bi , mas
dependem da geometria e, de maneira mais significativa, da razão da
condutividade térmica.
Os efeitos da variação do número de Rayleigh são menos significativos para o
fluido de Bingham com maior nível de viscoplasticidade
b) A taxa de cisalhamento crítica para cada valor de Bingham foi utilizada como
critério para determinar as zonas plásticas na geometria. Para o maior valor de
Bingham, Bi = 1 , ou para a maioria dos casos com o menor número de Rayleigh
Ra = 104 , a taxa de cisalhamento crítica não é superada, resultando em

isotermas (0,25 e 0,75) paralelas às paredes verticais e a cavidade totalmente
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preenchida por regiões plásticas (no-flow), caracterizando o transporte térmico
somente por condução.
c) Com o aumento do número de blocos e a diminuição da porosidade as forças
de empuxo que impulsionam o fluido próximo às paredes tendem a migrar para
o caminho menos resistivo ao escoamento entre as colunas adjacentes dos
blocos.
d) Para poder observar as alterações no escoamento do fluido em cavidade com
porosidade igual a 0,36 é necessário trabalhar com baixos valores de Bingham,
altos valores de Rayleigh e menor quantidade de blocos dentro da cavidade.
Logo, para todos as simulações realizadas com Ra = 104 o fluido mantinha-se
estático, da forma similar para todas as simulações utilizando Bi  0,1 .
e) Os efeitos dos números adimensionais ( Bi e Ra ) na transferência de calor e no
campo de escoamento foram avaliados para diferentes condições, havendo
conformidade com a análise de escala e previsões analíticas realizadas por
diferentes autores.
O trabalho teve como principal entrega, a apresentação de diagramas que
permitem a observação da ocorrência de regiões em que o fluido se encontra
estático ou em movimento e correlações para o número de Bingham máximo e
Nusselt médio na parede aquecida, para cada geometria investigada.

8.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se que, para trabalhos futuros, a análise do efeito da dissipação viscosa
no fluido modelo de Bingham seja conduzida. Uma melhor investigação numérica
poderia ser realizada expandindo a faixa de valores dos parâmetros adimensionais (
Ra e Bi ), da quantidade de blocos N e da porosidade  . Outros tipos de condições

de contorno poderiam ser aplicados (i.e., adicionar fonte de geração de calor) e os
limites de estabilidade fluidodinâmico poderiam ser explorados.
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APÊNDICE A – Verificação Numérica da Convecção Natural com Fluido
Newtoniano em Cavidade Desobstruída
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CONVECÇÃO NATURAL COM FLUIDO NEWTONIANO EM CAVIDADE
DESOBSTRUÍDA

Os trabalhos de Vahl Davis (1983), Hortmann et.al (1990), Seghier et al. (2017),
Barakos et al. (1994) e De Lai (2008) apresentam resultados quantitativos sobre a
convecção natural de fluidos newtonianos em cavidade quadrada, fechada e
desobstruída. Os resultados são utilizados como dados de referência para análise
comparativa da verificação numérica. Os parâmetros dimensionais como a
viscosidade, difusividade térmica e condutividade térmica dos fluidos foram
considerados no processo de simulação numérica, assim como, os números
adimensionais de Rayleigh e Prandtl que caracterizam o fenômeno. Para reproduzir a
metodologia utilizada pelos autores citados acima, o valor do número de Prandtl é
fixado em Pr = 0, 71 , o número de Rayleigh é variado de 103 à 108 e seis malhas
regulares com diferentes volumes de controle (VC) são analisadas: 10  10, 20  20, 40
 40,

80  80, 160  160, 320  320. Os detalhes de 4 malhas podem ser vistos na Fig.

A.1, variando o refino da esquerda para a direita, começando por 20  20, 80  80, 160
 160

e 320  320.
Figura A.1 - Malhas utilizadas para os testes.

Fonte: O autor.
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Como critério de escolha da malha adequada, o número de Nusselt médio Nu
na parece aquecida é analisado, de modo que a diferença percentual DP entre uma
malha e outra não ultrapasse o valor de 1% , considerando o tempo de simulação e a
diﬁculdade de convergência.
A diferença percentual DP tem a função de comparar os valores dos resultados
obtidos na simulação numérica com os valores de referência, sejam os valores
disponíveis na literatura ou da própria simulação, expresso da seguinte forma:

DP =

ref − cal
100%
ref

(A.1)

Os valores de Nu para as malhas mais refinadas, 160  160 e 320  320 volumes
de controle são apresentados na Tabela A.1, para os números de Ra de 103 a 108 e o
Pr = 0, 71 . Observa-se que utilizando valores baixos de Ra , as diferenças percentuais

( DPs ) se tornam insignificantes, e que com o aumento dos valores de Ra as diferenças
percentuais se tornam consideráveis, ultrapassando o critério adotado de (≤ 1%).
Desta forma, a malha 320x320 é adotada.

Tabela A.1 - Valores de Nu obtidos com Pr = 0, 71
Malha

Malha

160x160

320x320

Ra = 103

1,11785

1,11760

0,022

Ra = 104

2,24574

2,24477

0,042

Ra = 105

4,52791

4,52307

0,106

Ra = 106

8,86463

8,83525

0,331

Ra = 107

16,75722

16,58258

1,042

Ra = 108

31,57936

30,57304

3,186

Fonte: O autor.

DP

(%)
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As propriedades dos fluidos foram manipuladas de maneira que  , c p ,  e

H (consequentemente L ) ficassem com valores unitários, sobrando v e k para
serem calculados. Sendo determinados da seguinte forma:

=

g  T H 3 Pr
Ra

(A.2)

onde g = 9,81 m/s² e

k=

 c p
Pr

(.3)

Na Tabela A.2 observa-se a comparação realizada a partir do número de Nusselt
obtido nas simulações de todas as malhas com o trabalho de Hortmann et al. (1990),
para Ra = 105 e 106 .

Tabela A.2 - Comparação com Hortmann et al. (1990). Resultados para malhas regulares.

Ra = 106

Ra = 105
Hortmann et

___

Nu

[Presente]

DP (%)

Hortmann et

[Presente]

DP (%)

8,4610

9,4474

11,658

0,369

10,5976

10,5277

0,659

4,6175

0,023

9,4217

9,4265

0,051

4,5452

4,5463

0,026

8,9772

8,9826

0,060

160x160

4,5275

4,5279

0,009

8,8630

8,8646

0,018

320x320

4,52310

4,5230

0,000

8,83459

8,8352

0,007

Malha

al. (1990)

10x10

5,5077

5,1976

5,630

20x20

4,9027

4,8845

40x40

4,6165

80x80

al. (1990)

Fonte: O autor.

A diferença percentual entre o presente trabalho e o estudo realizado por
Hortmann et.al (1990) diminui à medida que se utiliza malha mais refinada. Para o
maior valor de Ra utilizado na comparação nota-se que maiores erros percentuais
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foram encontrados. Para os números de Ra comparados observa-se que o erro
percentual encontrado permite verificar o modelo.
Na Figura A.2 e A.3 são apresentadas comparações das linhas de corrente e
isotermas com os trabalhos disponíveis na literatura, respectivamente. As simulações
foram realizadas com a malha de 320  320 volumes de controle, para 103  Ra  108 e
Pr = 0.71 . A partir das linhas de corrente e isotermas é possível realizar análises

quantitativa e qualitativa.
Figura A.2- Comparação das linhas de corrente obtidas para malha 320  320 com a literatura.

Ra = 103

Ra = 104

Ra = 105

Ra = 106

Ra = 107

Ra = 108

-

-

[Presente]

De Vahl Davis (1983)

Hortmann et a.l (1990)

-

-

-

Lavarda (2015)

Fonte: O autor.

-
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Figura A.3 - Comparação das Isotermas obtidas para malha 320  320 com a literatura.

Ra = 103

Ra = 104

Ra = 105

Ra = 106

Ra = 107

Ra = 108

-

-

-

-

[Presente]

De Vahl Davis (1983)

Hortmann et al. (1990)

-

-

Lavarda (2015)

Fonte: O autor.

O aumento do Ra intensiﬁca o gradiente de temperatura na cavidade, as forças
de empuxo que agem sobre as camadas de ﬂuido próximas às paredes ativas se
intensificam, diminuindo assim, a espessura da camada limite. A variação do número
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de Nusselt ao longo da parede de maior temperatura é mostrada na Fig. A.4. A partir
dos resultados percebe-se que o número de Nusselt aumenta com o número de Ra .
Figura A.4 - Variações do número de Nusselt na parece aquecida.
100

Número de Nusselt

3

Ra=10
4
Ra=10
5
Ra=10
6
Ra=107
Ra=108
Ra=10

80

60

40

20

0

0.2

0.4

y

0.6

0.8

1

Fonte: O autor.

A Tabela A.3 apresenta o quadro geral de comparação de números de Nusselt
médios obtidos por diferentes autores. Os dados exibidos do presente trabalho são
referentes à malha escolhida (320  320), enquanto os dados dos outros autores se
referem aos melhores resultados em seus respectivos estudos, sendo malhas
regulares ou não. Nota-se que os valores de Nu são bem próximos para todos os
casos de Ra avaliados.
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Tabela A.8.3 - Comparação geral dos valores obtidos com Pr = 0, 71 .
De Vahl Davis

Hortmann et

Barakos et al.

De Lai et al.

Seghier et al.

(1983)

al. (1990)

(1994)

(2008)

(2017)

Ra = 103

1,118

-

1,114

-

1,118

1,117

Ra = 104

2,243

2,244

2,245

2,246

2,246

2,244

Ra = 105

4,519

4,521

4,510

4,528

4,528

4,523

Ra = 106

8,799

8,825

8,806

8,865

8,875

8,835

Ra = 107

-

-

16,582

16,582

Ra = 108

-

-

30,444

30,571

Fonte: O autor.

[Presente]
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APÊNDICE B - Calibração do Modelo de Bingham
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ESCOAMENTO ENTRE PLACAS PLANAS PARALELAS

As simulações utilizando fluidos viscoplásticos entre placas planas paralelas são
realizadas com a finalidade de calibrar os métodos utilizados para o escoamento de
fluidos com característica do modelo de Bingham. O escoamento sucede através de
canal de comprimento L e diâmetro hidráulico

Dh ,

como ilustrado na Fig. B.1.

Figura B.1 - Geometria do caso de verificação do escoamento entre placas planas paralelas

Fonte: O autor.

O fluido escoa devido à diferença de pressão p existente entre a entrada e
saída do canal. Nas simulações numéricas o canal possui altura adimensional de
y* = 0, 001 (com as paredes h* = 0, 0005

e

h* = −0, 0005 ) e comprimento

L* . As principais

hipóteses utilizadas são a de não deslizamento sobre as paredes do canal ( u = v = 0 )
e o escoamento unidirecional em
velocidade em

x . As equações para o perfil da componente de

x analítico são representadas da seguinte maneira (BIRD et al., 2002):

2
 p  Dh
u( y) =  −

 L  32 p

  4 y 2   D
0 h
1 − 
 −
  Dh   4 p

  4 y 
Dh
 y  y NC
1 −  −
  para
D
4
h 
 

2
2
 p  Dh
u ( y ) = u NC =  −
( 2 Bic − 1) para − yNC  y  yNC

 L  32 p

2
 p  Dh
u( y) =  −

 L  32 p

  4 y 2   D   4 y  
Dh
0 h
1 − 
1 −  −
 −
  para y NC  y  −
4
  Dh   4 p   Dh  

(6.3)
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sendo  p a viscosidade plástica do fluido de Bingham,  0 a tensão limite de
escoamento inicial necessária para o escoamento do fluido, Bic =
número de Bingham analisado e

yNC

2 0
o
( − p L ) Dh

a região não cisalhada do fluido.

A fim de obter os resultados esperados e evitar o regime turbulento as
simulações foram realizadas com o número de Reynolds unitário Re = 1 e com os
gradientes de pressão ajustados conforme a alteração do número de Bingham. Três
casos com diferentes números de Bingham

Bic = 0, 00; 0,10; 0.20

foram analisados e

comparados com a solução analítica, conforme pode ser observado na Fig. B.2. Os
resultados foram obtidos utilizando a malha regular de 30  60 VC com refino de malha
próximo as paredes.
Figura B.2 - Comparação dos perfis de velocidade em canal para diferentes números de Bic .
0.001

0.0008

Bi=0.00 - Numérico
Bi=0.00 - Eq. 6.3
Bi=0.10 - Numérico
Bi=0.10 - Eq. 6.3
Bi=0.20 - Numérico
Bi=0.20 - Eq. 6.3

y*

0.0006

0.0004

0.0002

0
0

0.2

0.4

u*

0.6

0.8

Fonte: O autor.

A Figura B.2 exibe a comparação entres os perfis de velocidade numéricos e
analíticos para fluidos de Bingham em canal. É possível observar na Figura que à
medida que o valor de
y NC

Bic

aumenta, menor é a velocidade na região não cisalhada

e maior é a espessura dessa região. Isso ocorre devido o número de Bingham

ser diretamente proporcional a tensão limite de escoamento. Ou seja, o aumento de
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Bic

causa um crescimento na tensão limite de escoamento em relação a diferença de

pressão, dessa forma, fazendo com que a região de não cisalhamento

y NC

aumente.

O erro percentual máximo entre a solução númerica e analítica é inferior a 1%.
Observa-se também pela a Figura a existência de boa concordância.

