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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

Desejável conhecimento prévio dos fundamentos de escoamentos multifásicos e de dinâmica dos fluidos 
computacional 

 

Objetivos: 

Apresentar as equações de conservação e os modelos de fechamento para transferência interfacial e 
fechamento da turbulência, na forma apropriada para utilizar em simulação numérica de escoamentos 
multifásicos. Introduzir ao aluno às metodologias numéricas disponíveis para a solução das equações 
governantes, seguindo as diferentes formulações apresentadas, incluindo modelos para acompanhamento de 
interfaces. 

 

Ementa: 

Revisão das equações de conservação para o modelo de dois fluidos, modelo de mistura e modelo homogêneo. 
Modelos de fechamento para transferência de propriedades através da interface. Abordagem numérica para o 
modelo de dois fluidos: Solução segregada; Solução acoplada. Modelagem de escoamentos com superfície livre: 
introdução aos métodos de acompanhamento de interface. Aplicabilidade das diferentes abordagens. Uso de 
pacotes comerciais. Casos Especiais. 

 

Programa: 

1. Revisão das equações de conservação modelos de dois fluidos, de mistura e homogêneo 
2. Modelos de fechamento: Transferência de quantidade de movimento interfacial. Morfologias dispersas. 
3. Modelos de fechamento: Transferência de quantidade de movimento interfacial. Outras Morfologias de fase 
4. Modelos de fechamento: Transferência de calor e massa interfacial 
5. Solução numérica do modelos de dois fluidos. Abordagens segregadas e acopladas.  
6. Métodos para solução do problema de acoplamento pressão-velocidade, no contexto do modelo de dois 
fluidos 
7. Escoamento com superfície livre. Abordagens para captura de interfaces. 
8. Modelo Volume-of-Fluid. Reconstrução da interface. Métodos Donnor-aceptor, PLIC e CICSAM 
9. Aplicações e uso de pacotes comerciais de simulação. 

 

Critério de Avaliação: 

Duas avaliações escritas valendo 30% da nota final, cada uma, e listas de exercícios valendo 40% da nota final. 
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