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Resumo: Os conceitos básicos da Dinâmica de Gases Rarefeitos, bem como suas
equações mestras, as metodologias de resolução e algumas aplicações são apre-
sentados. Dentre os conceitos básicos, são destacados o da função de distribuição
de velocidades, o do número de Knudsen e o da equação de Boltzmann. Com
relação às metodologias, são apresentados o método de velocidades discretas e o
de simulação direta de Monte Carlo. As soluções de alguns problemas clássicos
em Mecânica dos Fluidos, resolvidos à luz da Teoria Cinética e da Mecânica dos
Meios Contínuos, são comparadas. A aplicação da teoria a microdispositivos, ao
experimento KATRIN e na aerotermodinâmica de veículos espaciais é ilustrada.
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1. Introdução

O estudo da dinâmica de gases pode ser feita através de, pelo menos, dois
tratamentos. Um deles, o da Mecânica dos Meios Contínuos (MMC), vide por ex-
emplo Landau & Lifshitz (1989), conjetura que o gás comporta-se como um meio
contínuo e conduz às clássicas equações de Navier-Stokes, as quais formam um
conjunto de equações diferenciais parciais acopladas para o campo de velocidade
do gás e de outras grandezas macroscópicas como, por exemplo, a temperatura e



a pressão. O segundo tratamento, o da Teoria Cinética dos Gases, vide por ex-
emplo Ferziger & Kaper (1972); Cercignani (1988); Hirschfelder et al. (1954);
Bird (1994); Sharipov & Seleznev (1998); Sharipov (2008b), leva em conta a
composição microscópica ou molecular da matéria e descreve a dinâmica do gás
através de recursos estatísticos.

Sob a hipótese de que o gás é suficientemente rarefeito para que apenas col-
isões moleculares binárias sejam importantes, o tratamento da Teoria Cinética
infere que a dinâmica do gás pode ser descrita por apenas uma equação, a de
Boltzmann, que fornece a evolução temporal da distribuição de velocidades das
moléculas do gás. Uma vez conhecida tal distribuição de velocidades, as princi-
pais propriedades macroscópicas do gás podem ser calculadas através de médias
apropriadas.

A aplicação da equação de Boltzmann a problemas para os quais a natureza
molecular da matéria não pode ser desprezada deu origem à linha de pesquisa em
Dinâmica dos Gases Rarefeitos (DGR). Dentre os temas que impulsionaram o de-
senvolvimento desta área está a aerotermodinâmica espacial, o desenvolvimento
de sistemas de vácuo e de nano e microdispositivos, entre outros.

O presente texto objetiva introduzir a DGR ao leitor e é organizado da seguinte
maneira: inicialmente alguns conceitos básicos em conjunção com as equações
mestras do tema em questão são apresentados; em seguida, os principais métodos
de resolução conhecidos atualmente são introduzidos e, por fim, alguns exemplos
de aplicações da teoria apresentada são ilustrados.

2. Conceitos básicos

2.1. Função de distribuição

A Teoria Cinética almeja determinar as propriedades macroscópicas de um gás
através do estado do sistema formado pelas moléculas que o compõem. De acordo
com a Mecânica Clássica, o estado de um sistema de partículas é determinado em
qualquer instante t se a posição e a velocidade de cada partícula que o compõe
forem conhecidas neste instante. O estado posterior é, então, obtido pela evolução
temporal do estado inicial através das equações do movimento. Ocorre que em
um gás, o número de partículas é da ordem de 1025 por m3 nas condições nor-
mais de temperatura e pressão, o que, na prática, torna inviável tratar o problema
através dos métodos da Mecânica Clássica. Um tratamento alternativo consiste
em estudar apenas de maneira estatística a dinâmica do gás. Neste caso o estado
do sistema é descrito pela função de distribuição de velocidades f(t, r,v). Esta
função é definida de maneira que no instante t o número provável de partículas
dN no elemento de volume dr em torno de r e com velocidade no elemento de



volume dv em torno de v, seja dado por

dN = f(t, r,v)drdv. (1)

2.2. Momentos da função de distribuição

Se a função de distribuição de velocidades for conhecida, então as grandezas
macroscópicas do gás podem ser obtidas como momentos apropriados desta função
Ferziger & Kaper (1972); Cercignani (1988); Hirschfelder et al. (1954); Bird
(1994); Sharipov & Seleznev (1998); Sharipov (2008b). Por exemplo:

• Densidade numérica, ou seja, número de partículas por unidade de volume:

n (t, r) =
∫

f(t, r,v) dv. (2)

• Velocidade volumar:

u (t, r) =
1
n

∫
vf(t, r,v) dv. (3)

• Tensor pressão:

Pij (t, r) = m

∫
ViVjf(t, r,v) dv. (4)

• Temperatura:

T (t, r) =
m

3nk

∫
V 2f(t, r, v) dv. (5)

• Fluxo de calor:

q (t, r) =
m

2

∫
V 2V f(t, r, v) dv, (6)

onde m é a massa molecular, k é a constante de Boltzmann e V é a velocidade
peculiar, dada por

V = v − u. (7)

A pressão é calculada como valor médio dos termos diagonais do tensor pressão

p =
1
3

(Pxx + Pyy + Pzz) . (8)

As equações (2), (5) e (8) fornecem a equação de estado de um gás ideal

p = nkT, (9)

a qual é válida mesmo em um estado fora de equilíbrio.



3. A equação de Boltzmann

A função de distribuição obedece a equação de Boltzmann, escrita como

∂f

∂t
+ v · ∂f

∂r
+ a · ∂f

∂v
= Q(ff∗), (10)

onde a é a aceleração causada por uma força externa impressa sobre uma partícula
do gás e Q(ff∗) é a integral de colisões, a qual expressa a taxa de variação tempo-
ral da função de distribuição devido às colisões moleculares e, portanto, depende
de como as moléculas interagem.

Independentemente da maneira pela qual as moléculas interagem, a integral de
colisões deve satisfazer as seguintes propriedades. A conservação de massa m,
momentum mv e energia cinética mv2/2 durante as colisões é expressa como

∫
QΨdv = 0, Ψ ∈ {m,mv,mv2/2}. (11)

A desigualdade de Boltzmann
∫

Q ln fdv ≤ 0 (12)

descreve a irreversibilidade temporal da equação cinética (10).

4. Dinâmica de colisões binárias

Para gases monoatômicos é plausível supor que as moléculas interajam por
uma força central e conservativa. Sob estas condições, as velocidades finais de
duas partículas colidentes, denotadas pelo par ordenado (v′,v′∗), dependem ape-
nas de suas velocidades iniciais (v,v∗) e de dois ângulos, o ângulo de espal-
hamento χ e o ângulo que determina o plano de colisão ε. Estes ângulos rela-
cionam o vetor velocidade relativa pré-colisional g = v − v∗ ao vetor velocidade
relativa pós-colisional g′ = v′ − v′∗. O esquema do movimento relativo das
moléculas é ilustrado na fig. 1. Se as partículas não interagissem, a menor dis-
tância entre elas seria b, o chamado parâmetro de impacto. Devido à interação, a
trajetória retilínea inicial é alterada e, à medida que as partículas se afastam, tende
assimptoticamente a uma reta caracterizada pelo ângulo de espalhamento χ.

Para moléculas interagindo através de um potencial central, a integral de col-
isões é escrita como Ferziger & Kaper (1972); Hirschfelder et al. (1954); Bird
(1994)

Q(ff∗) =
∫ (

f ′∗f
′ − ff∗

)
gσ(g, χ)sen χdχdεdv∗, (13)

onde os índices em f denotam os índices da velocidade em seu argumento, e
σ(g, χ) é a seção de choque diferencial, a qual depende do potencial de interação
intermolecular.



Figura 1 – Esquema do movimento relativo numa colisão binária.

5. Potencial de interação

A rigor, a expressão para o potencial de interação U deveria advir da Mecânica
Quântica, entretanto, devido à complexidade do tratamento matemático necessário
para se obter tal relação, alguns modelos teóricos e semi-empíricos são adotados.
Dois destes modelos são listados abaixo.

De acordo com o primeiro modelo, as moléculas comportam-se como esferas
rígidas de diâmetro d. O potencial de interação escreve-se

U(ρ) =

{ ∞ se ρ ≤ d,

0 se ρ > d,
(14)

onde ρ é a distância intermolecular. Usualmente o parâmetro d é determinado de
modo experimental através dos coeficientes de transporte.

O potencial (6-12) de Lennard-Jones, por outro lado, leva em conta tanto a
repulsão intermolecular, que ocorre de modo substancial quando as moléculas
estão muito próximas, quanto a atração, causada pelas forças de dipolo elétrico,
que se destaca quando as moléculas estão muito afastadas. A expressão para este
potencial é

U(ρ) = 4ε

[(
d

ρ

)12

−
(

d

ρ

)6
]

, (15)

onde d e ε são parâmetros materiais.
Um levantamento bibliográfico mais detalhado de modelos de potencial pode

ser encontrado nas referências Ferziger & Kaper (1972); Hirschfelder et al. (1954).



Figura 2 – Esquema da interação gás-superfície.

6. Interação gás-superfície

Os gases estão normalmente em contato com superfícies, as quais impõem
condições de contorno à função de distribuição. A fim de descrever matemati-
camente esta interação, considere um elemento de superfície localizado em rs,
cujo vetor normal n aponta na direção do gás, como mostra a figura. 2. Assume-
se que a parede está em repouso em relação ao sistema coordenado. A função
de distribuição de velocidades f(rs, v) das partículas que deixam a parede após
a interação (v · n > 0) está relacionada a função de distribuição de velocidade
f(rs,v∗) das partículas incidentes (v∗ · n < 0) por

f(rs, v) = − 1
vn

∫

v∗n<0
v∗nR(v∗,v)f(rs, v∗) dv∗, vn > 0, (16)

onde vn = v · n e R(v∗,v) é o núcleo de espalhamento, o qual fornece a den-
sidade de probabilidade de que a velocidade de uma molécula seja alterada de
v∗, imediatamente antes da colisão com a parede, para v, imediatamente após a
colisão. O núcleo de espalhamento satisfaz as propriedades: (i) normalização

∫

vn>0
R(v∗,v) dv = 1, v∗n < 0 (17)

e (ii) reciprocidade

|v∗n| exp
(
− mv2∗

2kTw

)
R(v∗, v) = |vn| exp

(
− mv2

2kTw

)
R(−v,−v∗). (18)

A segunda propriedade é verdadeira se a superfície estiver em equilíbrio local com
temperatura Tw.

O núcleo de espalhamento mais usado é o difuso

R(v∗,v) =
m2vn

2π(kTw)2
exp

(
− mv2

2kTw

)
. (19)



Este núcleo não depende da velocidade das moléculas antes da colisão com a
parede e estabelece que não existe direção preferencial para a velocidade das
moléculas espalhadas. Os resultados obtidos através dele estão em boa concordân-
cia com os dados experimentais para gases pesados. Outros modelos de interação
gás-superfície são descritos em Cercignani (1988); Sharipov & Seleznev (1998);
Sharipov (2008b).

7. Solução no estado de equilíbrio

Quando o gás está em equilíbrio global, ou seja, não há troca de calor e de
massa com as vizinhanças e não há movimento de uma parte do sistema em re-
lação a outra, a função de distribuição é maxwelliana

f0 (v) =
n0

(
√

πvm)3
exp

(
− v2

v2
m

)
, vm =

√
2kT0

m
, (20)

onde n0 e T0 são, respectivamente, a densidade numérica e a temperatura do
estado de equilíbrio. A constante vm é chamada "velocidade molecular mais
provável".

8. Teorema - H

Boltzmann também demonstrou o teorema-H, de extrema importância em Teo-
ria Cinética. Uma versão generalizada deste teorema foi elaborada mais tarde
Cercignani (1988) e é anunciada a seguir:

Teorema. Se o gás, cuja função de distribuição obedece a equação cinética
(10), é limitado por superfícies impermeáveis para as quais as condições de con-
torno são dadas pela eq. (16), então a quantidade H , dada por

H =
∫

V

∫
f ln fdvdr, (21)

sendo V o volume do sistema, deve satisfazer a condição

dH

dt
≤ − 1

R

∮

∂V

qn

T
dA. (22)

onde R é a constante universal dos gases e qn a componente normal do fluxo de
calor através da superfície do sistema ∂V.

Em particular, se não houver fluxo de calor das vizinhanças ao gás, então H
sempre decresce com o tempo e pode ser considerado constante apenas se a função
de distribuição for maxwelliana (20). A quantidade H é proporcional à entropia
do sistema, ou seja, eq. (22) está de acordo com a segunda lei da Termodinâmica.



8.1. O número de Knudsen

O número de Knudsen, um parâmetro essencial em DGR, é definido como

Kn =
λ

a
, (23)

onde λ é o livre-caminho-médio molecular e a é um comprimento característico
da região de escoamento do gás.

O livre-caminho-médio λ depende do potencial de interação intermolecular.
Os parâmetros deste potencial, por exemplo o diâmetro d na eq.(14) ou a energia
ε na eq.(15), são determinados, em geral, através do coeficiente de viscosidade
µ. Além disso, existe uma arbitrariedade na definição do livre-caminho-médio,
já que é possível definir o livre-caminho-médio molecular de diversas maneiras.
Por este motivo, utiliza-se o parâmetro de rarefação δ ao invés do número de
Knudsen em cálculos práticos. O parâmetro de rarefação é definido em termos de
propriedades físicas facilmente mensuráveis:

δ =
p a

µvm
, (24)

onde p é a pressão, a o comprimento característico do escoamento e vm a veloci-
dade molecular mais provável (20).

O parâmetro δ caracteriza três regimes de rarefação do gás: o regime de molécu-
las livres (δ ¿ 1), o regime de transição (δ ∼ 1) e o regime hidrodinâmico
(δ À 1). No regime de moléculas livres o livre-caminho-médio λ é muito maior
que o comprimento característico a, de modo que é muito mais provável que uma
molécula interaja com a superfície que limita o gás do que com as outras molécu-
las. No regime hidrodinâmico, por outro lado, as colisões intermoleculares são
tão frequentes que o livre-caminho-médio λ torna-se pequeno frente ao compri-
mento característico a. Neste caso, o gás pode ser tratado como um meio contínuo
e a descrição hidrodinâmica Landau & Lifshitz (1989) é aplicável. O regime de
transição, por fim, é caracterizado por valores do parâmetro de rarefação inter-
mediários aos do regime de moléculas livres e hidrodinâmico.

8.2. As equações-modelo

A resolução da equação de Boltzmann, mesmo que numericamente, vide por
exemplo Sharipov & Bertoldo (2009), nem sempre é factível. Um dos principais
motivos é o cálculo da integral de colisões Q(ff∗). Deste modo, alguns modelos
foram elaborados a fim de simplificar esta integral e concomitantemente man-
ter suas principais características físicas, como os princípios de conservação de
massa, momentum e energia do processo de colisão (11).

Dois modelos são amplamente utilizados na prática. O modelo BGK proposto
por Bhatnagar et al. (1954), e independentemente por Welander (1954), e o mod-
elo S proposto por Shakov (1968).



De acordo com o modelo BGK, a integral de colisões é dada por

QBGK(f f∗) =
p

µ
[fM − f(t, r,v)] , (25)

onde fM é a maxwelliana local, isto é, a maxwelliana cuja temperatura, densidade
numérica e velocidade dependem das coordenadas espaciais:

fM = n(t, r)
[

m

2πkT (t, r)

]3/2

exp

[
−m(v − u(t, r))2

2kT (t, r)

]
. (26)

Sabe-se, contudo, que o modelo BGK não é adequado para descrever escoamentos
não-isotérmicos e fluxo de calor. Justamente por este motivo o modelo S foi
elaborado. De acordo com este último, a integral de colisões é dada por

QS(ff∗) =
p

µ

{
fM

[
1 +

2m(q ·V)
15 n (k T )2

(
mV 2

2kT
− 5

2

)]
− f(t, r,v)

}
, (27)

onde V = v − u(t, r).

9. Métodos de resolução

9.1. Apontamentos gerais

Os métodos de cálculo dependem do regime de escoamento do gás. No regime
hidrodinâmico (δ À 1), a dinâmica do gás é bem descrita pelas equações da
Mecânica dos Meios Contínuos. Por outro lado, no regime de moléculas-livres
(δ ¿ 1) é normalmente possível obter soluções analíticas ou soluções numéri-
cas simples para a equação de Boltzmann. O regime de transição, contudo, é o
que oferece maiores dificuldades. Neste caso não é possível tratar o gás como
um meio contínuo e tampouco desprezar os efeitos de colisões intermoleculares.
Neste regime dois métodos de resolução são normalmente aplicados, o método
das velocidades discretas, na resolução da equação cinética de Boltzmann, e a
Simulação Direta de Monte Carlo, ambos numéricos. Tais métodos são explica-
dos mais detalhadamente a seguir.

9.2. Método das velocidades discretas

Este método consiste em restringir o espaço de velocidade molecular a um
conjunto discreto de valores. Isto reduz a equação de Boltzmann, ou as equações-
modelo, a um sistema de equações diferenciais acopladas. O acoplamento surge
em decorrência da integral de colisões. Este sistema de equações é resolvido com
o seguinte procedimento:

i) O sistema de equações diferenciais é resolvido para cada valor discreto de
velocidade com base num esquema de diferenças finitas;



ii) A integral de colisões e os momentos da função de distribuição são calcula-
dos através de quadraturas numéricas adequadas à discretização do espaço
de velocidade;

iii) A convergência é verificada comparando-se momentos obtidos em duas ite-
rações consecutivas. Se a convergência foi atingida, o processo iterativo
é interrompido. Caso contrário, os passos acima são repetidos tomando-
se a função de distribuição da última iteração como estado inicial para a
próxima.

Uma descrição detalhada do método pode ser encontrada no trabalho Sharipov
& Subbotin (1993). Existe também uma versão "semi-analítica"do método, con-
hecida como Método das Ordenadas Discretas (ADO). A descrição e algumas
aplicações deste método encontram-se nos trabalhos Knackfuss & Barichello (2006)
e Scherer at al. (2009).

9.3. Simulação Direta de Monte Carlo

O método de Simulação Direta de Monte Carlo (DSMC) consiste na simulação
do movimento das moléculas, levando-se em conta a interação entre elas e com
a superfície que limita o gás. Tal método é de natureza probabilística e baseia-
se na hipótese de que as interações gás-gás e gás-superfície são estocásticas. As
moléculas utilizadas na simulação são moléculas-modelo, isto é, representam o
comportamento de um grande número de moléculas, haja vista que é impossível
simular a dinâmica de todas as moléculas do gás com os recursos computacionais
disponíveis na atualidade.

Para compreender o método, a região de escoamento do gás é dividida numa
rede de células com dimensões muito menores que a da variação das grandezas
físicas do escoamento. Em seguida um grande número de partículas (cerca de
107) é distribuído nestas células, de modo que cada partícula tem sua posição
e velocidade registradas. A evolução temporal é feita de maneira discreta com
incrementos de tempo ∆t. O intervalo ∆t é muito menor que o tempo médio
entre colisões. A cada incremento de tempo os seguintes passos são executados:

i) As trajetórias das moléculas no intervalo ∆t são determinadas pelas equações
do movimento. Se uma trajetória cruzar uma superfície, então a simulação
da interação gás-superfície é feita de acordo com alguma lei dada. Se a
partícula escapar da região de cálculo, o que ocorre em escoamentos com
regiões abertas, as informações sobre esta partícula são removidas. Se ex-
iste um influxo molecular no sistema, a geração de partículas nas fronteiras
é realizada.

ii) As colisões intermoleculares em cada célula são feitas de acordo com o
intervalo de tempo ∆t e com o número de partículas na célula.



iii) As propriedades macroscópicas do gás em cada célula são calculadas através
de médias apropriadas das velocidades moleculares.

Estes passos são repetidos muitas vezes a fim de estabelecer um escoamento
estacionário. As propriedades macroscópicas finais são calculadas como médias
destas repetições.

O método DSMC pode ser implementado computacionalmente com maior fa-
cilidade que o método das velocidades discretas e parte de seu algorítmo pode
ser reaproveitado em diversos problemas. Entretanto, por tratar-se de um método
probabilístico, é suscetível às flutuações estatísticas. Tais flutuações podem ser
grandes para escoamentos subsônicos, o que dificulta sua aplicação nestes casos
e torna o método das velocidades discretas indispensável.

O livro Bird (1994) contém todas as informações sobre o método. Alguns
exemplos de aplicação do método podem ser encontrados nos artigos Sharipov
(2004); Sharipov & Kozak (2009).

10. Exemplos

Esta seção apresenta alguns resultados referentes a três problemas clássicos em
Mecânica dos Fluidos: os escoamentos de Couette e Poiseuille planos e o fluxo de
calor entre duas placas. Estes problemas foram resolvidos com base nas equações
de Navier-Stokes e na Teoria Cinética e seus resultados são comparados. Detal-
hes acerca destes problemas podem ser encontrados no capítulo 5 do handbook
Jousten (2008) e nos trabalhos Sharipov (2008a,b).

10.1. Escoamento de Couette

O escoamento de Couette é induzido pelo movimento das superfícies em con-
tato com o fluido. Em particular, no escoamento plano, o gás é confinado entre
duas placas, separadas por uma distância a, sendo que uma delas move-se com
velocidade constante vw, como ilustra a fig. 3. Neste problema, deseja-se saber o
perfil de velocidade uy e a componente Pxy do tensor pressão.

De acordo com a lei de Newton para escoamentos viscosos, presente nas equações
de Navier-Stokes, o campo de velocidade e a tensão de cisalhamento do gás são
dados por

uy(x) = uw
x

a
, Pxy = −µ

duy

dx
= −µ

uw

a
. (28)

Esta solução somente é válida quando o parâmetro de rarefação, dado pela eq.(24),
é grande, ou seja, δ À 1. Nota-se que a tensão de cisalhamento Pxy não depende
da coordenada x devido a conservação de momentum. No regime de moléculas
livres (δ ¿ 1) a solução é totalmente diferente

uy(x) =
uw

2
, P (0)

xy = − puw√
πvm

, para δ = 0. (29)



uw

y

x

a

Pxy

Figura 3 – Esquema do escoamento de Couette plano.

Para valores intermediários de δ, o problema é resolvido com base na equação
cinética (10) com condições de contorno (16). O perfil de velocidade uy e a
tensão de cisalhamento Pxy, obtidos com base no modelo S dado pela eq.(27)
e espalhamento difuso (19) são mostrados na fig. 4 pelas curvas sólidas. Esta
figura também apresenta as soluções com base na mecânica dos meios contínuos
e no regime de moléculas livres. Observe que há boa concordância entre as duas
teorias (a Cinética e a MMC) para δ grande. Para os valores pequenos de δ, a
solução cinética se aproxima à solução analítica dada pela eq.(29). Isto demonstra
a invalidez da hipótese do contínuo e da lei de Newton nos regimes de transição e
de moléculas-livres.
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Figura 4 – Perfil da velocidade volumar e tensão de cisalhamento Pxy no escoamento
de Couette.

Maiores detalhes e resultados sobre o problema em questão para misturas gasosas
podem ser encontrados no artigo Sharipov et al. (2004).
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Figura 5 – Esquema do fluxo de calor plano.

10.2. Fluxo de calor

Considere um gás confinado entre duas placas separadas por uma distância a,
conforme a fig. 5. A placa esquerda é mantida à temperatura T0, enquanto a outra
à temperatura T0 + ∆T . Devido a esta diferença de temperatura, há um fluxo de
calor para a esquerda. De acordo com a MMC, a perfil da temperatura e o fluxo
de calor qx são calculados através da lei de Fourier, o que produz

T (x) = T0 +
x

a
∆T, qx = −κ

dT

dx
= −κ

∆T

a
, (30)

onde κ é o coeficiente de condutividade térmica. Esta solução é válida para δ À
1. Decorre do princípio de conservação de energia que o fluxo de calor qx não
depende de x. No regime de moléculas livres (δ ¿ 1) a solução tem a seguinte
forma

T (x) = T0 +
1
2
∆T, q(0)

x = −pvm√
π

∆T

T0
, para δ = 0. (31)

Para valores intermediários de δ, o problema é resolvido com base na equação
cinética (10) com condições de contorno (16). O perfil de temperatura T e o fluxo
de calor qx, obtidos com base no modelo S (27) e no espalhamento difuso (19)
são mostrados na fig. 6 pelas curvas sólidas. Esta figura também apresenta as
soluções com base na Mecânica dos Meios Contínuos e no regime de moléculas
livres. Novamente, os resultados da Teoria Cinética concordam com os da MMC
apenas para δ À 1. A discrepância dos resultados decorre da invalidez da hipótese
do contínuo nos regimes de transição e de moléculas-livres.

Maiores detalhes e resultados sobre o problema em questão para misturas gasosas
podem ser encontrados no artigo Sharipov et al. (2007). Resultados sobre o
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Figura 6 – Perfil da temperatura e fluxo de calor entre as placas.

fluxo de calor entre dois cilindros podem ser encontrados no trabalho Sharipov
& Bertoldo (2006).

10.3. Escoamento de Poiseuille plano

Denomina-se escoamento de Poiseuille àqueles em que o movimento do fluido
é causado por um gradiente de pressão. No caso plano, o gás é confinado entre
placas planas, como às da fig. 7, e escoa induzido por um gradiente de pressão
constante longitudinal às placas.

P0 + ∆P P0

y

xa u
x

Figura 7 – Esquema do escoamento de Poiseuille

De acordo com a equação de Navier-Stokes, a componente ux da velocidade é
dada por

ux = −δ

2
vmξ

[
1
4
−

(y

a

)2
]

, ξ =
a dp

p dx
(32)

e a taxa de fluxo de massa reduzida GP

GP = − 2
avmξ

∫ a/2

−a/2
uxdy =

δ

6
, (33)

onde δ é definido por (24). As expressões (32) e (33) são válidas para valores
grandes do parâmetro de rarefação.

Para valores intermediários de δ, o problema é resolvido com base na equação
cinética (10) com condições de contorno (16). O perfil da velocidade ux(y) e



a taxa de fluxo de massa reduzida GP, obtidos com base no modelo S (27) e
espalhamento difuso (19) são mostrados na fig. 8. Nota-se que para os valores de
δ intermediários e pequenos, os perfis da velocidade são diferentes do apresentado
pela eq.(32). A taxa de fluxo de massa GP apresenta um mínimo próximo a δ ∼ 1.
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Figura 8 – Perfil da velocidade volumar e taxa de fluxo de massa reduzida GP para
o escoamento de Poiseuille.

Informações e resultados adicionais acerca do problema em questão para out-
ros núcleos de espalhamento e para misturas gasosas podem ser encontrados nos
artigos Sharipov (2002) e Naris et al. (2004).

11. Aplicações

11.1. MEMS

MEMS é o acrônimo da expressão inglesa “Micro-electro-mechanical-systems”.
Há atualmente grande interesse no desenvolvimento destes dispositivos. São ex-
emplos de MEMS microsensores, microatuadores, trocadores de calor, microca-
pacitores com partes móveis, entre outros. Muitos destes dispositivos operam com
gases. Por este motivo é necessário saber como ocorrem os fenômenos de trans-
porte nesta microescala. Supondo que tais dispositivos operem sob condições
normais de temperatura e pressão, espera-se que a Mecânica dos Meios Con-
tínuos seja aplicável, contudo, para um dispositivo da ordem de alguns mícron,
verifica-se que o regime de escoamento é o de transição (δ ∼ 0, 1), de modo que a
descrição da dinâmica do gás deve ser feita ao nível da Teoria Cinética, veja, por
exemplo, Sharipov (1999, 2008b,a).

11.2. Projeto KATRIN

O projeto KATRIN é um experimento cujo objetivo é determinar a massa do
neutrino. A parte principal do arranjo experimental é a fonte de trítio, a qual é
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formada por um tubo de 10 m de comprimento e 9 mm de diâmetro. O trítio é in-
jetado no ponto médio do tubo e evacuado em suas extremidades. O escoamento
do trítio varia desde o regime de transição (δ ∼ 20) no ponto de injeção do gás
até o regime de moléculas-livre (δ ∼ 0.1) nas extremidades do tubo. Neste es-
coamento, perguntas como "Qual a distribuição de densidade do gás ao longo do
tubo?", "Qual deve ser a pressão de injeção do trítio para garantir uma dada quan-
tidade de moléculas no interior do tubo?"ou "Qual a distribuição de velocidade
molecular?"precisam ser respondidas. As respostas podem ser obtidas através
da teoria e dos métodos apresentados anteriormente. Por fins ilustrativos, a dis-
tribuição típica de densidade no interior da fonte é dada na fig. 9. Maiores detalhes
sobre os cálculos podem ser encontrados no artigo Malyshev et al. (2008).

11.3. Aerotermodinâmica de veículos espaciais

Em camadas mais altas da atmosfera a rarefação do gás é apreciável e a na-
tureza molecular da matéria não pode ser desprezada. Novamente a dinâmica do
gás deve ser descrita com base na Teoria Cinética. Além da rarefação apreciável,
a velocidade dos corpos relativamente ao ar são elevadas. Neste tipo de problema,
a metodologia de resolução mais conveniente é o método de simulação direta de
Monte Carlo. A fim de exemplificar este método, alguns resultados referentes aos
cálculos Sharipov (2003) da reentrada na atmosfera do satélite SARA são apre-
sentados.

O perfil do satélite, que apresenta simetria axial, e a malha ao redor do mesmo,
gerada para realizar a simulação, são mostrados na fig. 10. Observe que o número
de células é maior nas proximidades do satélite, visto que se espera maior variação
das propriedades físicas do gás nesta região. As grandezas de interesse neste prob-
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Figura 10 – Perfil do satélite SARA e rede de células usadas na simulação.

lema são o coeficiente de arrasto, coeficiente de transferência de calor, o campo
de densidade, de velocidade e de temperatura. Os campos são ilustrados, respec-
tivamente, nas figuras 11, 12 e 13. Os resultados apresentados referem-se aos
números de Mach Ma = 10 e Ma = 20, e de Reynolds Re = 10 e Re = 4000. O
número de Knudsen é expresso através dos números Ma e Re como

Kn =
(
γ

π

2

)1/2 Ma

Re
. (34)

Portanto, nos exemplos dados acima os valores de Kn são 1.6 e 0.008. Nota-se
que para o menor valor de Kn=0.008 surge uma onda de choque bem nítida na
frente do satélite, ao passo que para Kn=1.6 a onda de choque é fraca e afastada.

As informações sobre o escoamento do gás ao redor do satélite são de extrema
importância para determinar a trajetória do mesmo e para criação de um escudo
térmico para protegê-lo.

12. Considerações finais

Primeiramente, os conceitos e equações da Dinâmica dos Gases Rarefeitos
foram apresentados neste texto brevemente. Maiores detalhes sobre o assunto po-
dem ser encontrados nas referências Ferziger & Kaper (1972); Cercignani (1988);
Hirschfelder et al. (1954); Bird (1994); Sharipov & Seleznev (1998); Sharipov
(2008b).

Em segundo lugar, quanto às aplicações, deve-se ressaltar que a Dinâmica dos
Gases Rarefeitos surgiu em decorrência da necessidade de resolver problemas
práticos de maneira rigorosa e precisa e foi consagrada neste sentido pela sólida
fundação matemática da teoria e pela confidência entre dados experimentais e
teóricos.

Por fim, é interessante destacar que existem poucos pesquisadores nesta área e



que o interesse da comunidade tecnológica por ela cresceu significativamente nos
últimos anos.
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Figura 11 – Campo de densidade do gás.
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Figura 12 – Campo de número de Mach local e as linhas de corrente.
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Figura 13 – Campo de temperatura do gás.
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