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Resumo

Leal, Frederico Leal; Vargas, Eurípedes do Amaral. Análise numérica de
problemas termo-hidráulicos em meios porosos. Rio de Janeiro, 2003.
93p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia Civil,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A dissertação apresenta um estudo da resolução de problemas de
acoplamento termo-hidráulico através do uso técnicas numéricas. O estudo tem
por objetivo a validação de implementações de efeitos de gradientes de
temperatura no fluxo de umidade.
Para isto utiliza-se o programa UNSATCHEM-2D que simula o fluxo
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bidimensional de umidade em meios de saturação variável, transporte de calor,
transporte de CO2 e transporte de solutos. O programa desenvolvido por Simunek
e Suarez (1993), possui código aberto (escrito em Fortran 77), onde as equações
governantes de fluxo e transporte de calor são resolvidas por elementos finitos.
A

partir

do

programa

UNSATCHEM-2D,

foram

realizadas

implementações no código a fim de permitir o acoplamento parcial (“staggered”)
do fluxo de umidade e o fluxo de calor que reproduz o fenômeno descrito por de
Vries (1958). Paralelamente, desenvolveram-se mudanças no programa MTool
(Tecgraf/PUC-Rio), utilizado como pré- e pós-processador.
Posteriormente, foram validadas as implementações realizadas no
programa comparando-se os resultados da solução numérica com resultados
experimentais a partir de um ensaio de coluna (Bach, 1989), com resultados
considerados satisfatórios. Finalizando, são apresentadas simulações com fontes
de calor interna e externa paralelamente com o emprego de condições de contorno
atmosféricas que simulam coberturas de resíduos de minério.

Palavras-chave
Meios porosos parcialmente saturados; transporte de umidade;
transferência de calor; acoplamento termo-hidráulico; método dos elementos
finitos.

Abstract

Leal, Frederico Leal; Vargas, Eurípedes do Amaral (Advisor). Numerical
analysis of thermo-hydraulic problems in porous media. Rio de
Janeiro, 2003. 93p. Msc. Dissertation – Department of Civil Engineering.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The dissertation presents a study of the resolution of thermo-hydraulic
coupling problems, through the use of numerical techniques. The study has the
objective the implementations validation of the temperature gradients effects in
the moisture flux.
For this, the program UNSATCHEM-2D is used to simulate the flow of
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0025030/CA

water in mediums of variable saturation to two dimensions, transport of heat,
transport of CO2 and solute transport. The program developed by Simunek and
Suarez (1993), has open code (written in Fortran 77), where the governing
equations of flow and transport of heat are solved for the method of the finite
elements.
Starting from the original program UNSATCHEM-2D, alterations were
carried out in the code in order to allow the partial coupling (staggered) of
moisture flow and heat flow as described by de Vries (1958). In parallel, changes
were developed in the software MTool (Tecgraf/PUC-Rio), used as pre- and posprocessor.
Later, the modifications carried out in the program were validated by the
comparison of the numeric solution results with experimental results starting from
a column test (Bach, 1989), with acceptable results. Concluding, simulations are
presented with internal and external sources of heat together with the use of
atmospheric boundary conditions, one that simulates covers for mining wastes.

Keywords
Variable saturated porous medium; moisture transport; heat transfer;
thermo-hydraulic coupling; finite elements method.
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 AT  matriz de coeficientes da equação global de fluxo de calor

At

amplitude da onda seno

{B}

vetor da equação global de fluxo

C

capacidade de retenção específica

cl

calor específico do líquido

CM

capacidade de calor volumétrica do meio poroso

cp

calor específico do vapor da água em pressão constante

{D}

vetor da equação global de fluxo

Datm

difusividade molecular do vapor d’água no ar

DT

difusividade térmica

DTa

coeficiente relacionado ao calor de “molhagem”

DTl

difusividade térmica do líquido

DTv

difusividade térmica do vapor

Dθ

difusividade mássica

Dθ l

difusividade isotérmica do líquido

[F ]

matriz de coeficientes da equação global de fluxo

 F T  matriz de coeficientes da equação global de fluxo de calor
g

aceleração da gravidade

G T  matriz de coeficientes da equação global de fluxo de calor
h

umidade relativa

K

condutividade hidráulica

K

valor médio da condutividade hidráulica em um elemento e

KA

vetor de anisotropia da condutividade hidráulica

K ijA

componentes do vetor de anisotropia K A

L

calor latente de vaporização da água

L0

calor latente de vaporização da água calculado em T = T0

N

número de nós

n'

parâmetro de correção para valores altos do fluxo de vapor

pt

período de tempo necessário para a onda seno completar um ciclo

{Q}

vetor da equação global de fluxo

q

valor absoluto do fluxo

qh

fluxo de calor

ql

fluxo de líquido

qm

fluxo de umidade

{Q }

vetor da equação global de fluxo de calor

qv

fluxo de vapor

R

constante dos gases para o vapor d’água

S

volume de água removido por unidade de tempo de uma unidade
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T

de solo devido ao armazenamento de água das plantas
S

valor médios do termo de armazenamento de água pelas plantas
em um elemento e

Sh

conteúdo de calor total por unidade de volume

T

temperatura

t

tempo

T

temperatura média na superfície do solo durante o período pt

Tk

temperatura em graus Kelvin

T0

temperatura de referência arbitrada

W

calor de

wn

funções de ponderação

z

componente vertical da carga hidráulica total

β

fator de conversão igual a 4.2 ×107

ΓC

segmento de contorno de Cauchy

“molhagem” diferencial
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ΓD

segmento de contorno de Dirichlet

Γe

segmento de contorno do elemento e

ΓG

segmento de contorno de gradiente prescrito

ΓN

segmento de contorno de Neumann

δ ij

função delta de Kronecker

η

porosidade

θ

teor de umidade volumétrico

θa

teor de umidade volumétrico de ar

ρl

massa específica do líquido

ρv

massa específica do vapor d’água

ρ0

massa específica do vapor d’água saturado

ζ

fator de correção para o fluxo de vapor devido a elevados
gradientes de temperatura

σ

tensão superficial da água

λ*

condutividade térmica do meio poroso

λL

dispersividade térmica longitudinal

λT

dispersividade térmica transversal

τ

fator de tortuosidade

ν

fator de fluxo de massa

φn

funções de interpolação

ψ

carga de pressão

Ω

região de fluxo

Ωe

domínio ocupado pelo elemento e

∇T

gradiente de temperatura macroscópico

( ∇T )a gradiente médio de temperatura nos poros preenchidos com ar

