
E-mail para contato: thuanynleal@gmail.com IES: CEFET/RJ

Autor(es): Thuany Nascimento Leal; Carlos Eduardo Guedes Catunda

Palavra(s) Chave(s): Transferência Convectiva; Transporte de Massa; Analogia de Reynolds; Análise Dimensional

Título: TRANSFERÊNCIA FORÇADA DE MASSA POR TROCA CONVECTIVA EM MEIOS PLANOS SEMI-INFINITOS BIDIMENSIONAIS

Curso: Engenharia Mecânica

Engenharias

RESUMO

Grande parte dos estudos científicos consiste em apurar a ocorrência dos fenômenos naturais e tentar ambientá-los em uma relação com o ser 
humano. Deste modo, é preterido um controle ou “releitura” dos fenômenos de modo que estes sejam adaptáveis à necessidade humana. Assim, 
o processo de troca convectiva foi e continua sendo um dos objetos de estudo e, em destaque, a troca convectiva de calor e massa que, da 
simples evaporação, passou a, também, um fenômeno controlável e ocorrendo através da troca por excitação externa forçada. O estudo de tal 
fenômeno resultou em um modelo matemático que descreve as interações entre o fluido, a natureza do escoamento, e a própria geometria 
envolvida. Entretanto, o modelo estabelece condições especiais quanto às características supracitadas e estas aproximações podem gerar 
divergências quando comparadas a condições reais. O processo de secagem se apresenta como uma das mais fortes aplicações do estudo da 
transferência de massa forçada. A redução do teor de água nos produtos permite que o tempo de conservação seja maior e, também, sua vida 
útil. Além disso, é facilitado o transporte, manuseio e armazenamento. O estudo da transferência de massa engloba a análise de reações químicas 
existentes e a reação de espécies a uma movimentação molecular, quando excitadas sobre uma superfície. Isto ocorre para todo e qualquer 
fluido e sua resistência a transferir massa se expressa diretamente em seu coeficiente de troca convectiva de massa. Fenômenos de transferência 
de massa são facilitados pelos fenômenos convectivos, ou seja, pelas propriedades dos fluidos e seus gradientes de concentração. A existência de 
diferentes técnicas de transferência de massa, por exemplo, se relaciona ao estudo da interação do fluido/meio com o processo convectivo de 
modo que os fatores de influência sobre as condições de escoamento, bem como suas características intrínsecas, são determinantes em modelar 
a melhor forma com a qual será mais viável se impor o processo. Este trabalho buscou relacionar fenômenos de transporte convectivos de massa 
com a análise dimensional e a analogia de Reynolds e Colbum, e sua similaridade com os conceitos físicos. Para tal, foi utilizado um protótipo no 
qual será forçada a transferência de massa convectiva sobre uma superfície plana e, sua performance foi medida a fim de subordinar tais 
resultados a uma modelagem numérica com auxílio do software Matlab. Por fim, houve a busca por um padrão de desvio que pudesse resultar 
em um coeficiente que relacione a experiência real com a modelagem teórica. Fenômenos de troca convectiva altamente complexos foram 
sujeitos a uma abordagem mais simples de modo que se possa compreender mais facilmente e, a todo e qualquer leitor, seja possível a análise e 
correlação de suas ocorrências a situações cotidianas. Foram analisadas as diferenças entre o fenômeno real e os resultados teóricos esperados 
de modo que foram estabelecidas bases para expansão aos estudos, a partir de um detalhamento das limitações de cada um dos vieses 
inspecionados. Ficou teorizada a dependência e simultaneidade da transferência de massa à transferência de calor. Quando se sujeitou uma 
análise comparativa do fenômeno real – protótipo – às simulações, ficou evidente que há um desvio de informações e resultados quando as 
transferências supracitadas são trabalhadas de modo isolado. Consolidou-se a necessidade de consideração do fator umidade. Esta pode alterar a 
condição de evaporação na borda de ataque da poça de fluido sobre a placa e essa taxa evaporativa interferiria em toda dinâmica imposta ao 
processo.
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