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Apresentaremos resultados de boa colocação para um sistema de equações diferenciais que
modela um processo isotérmico de solidificação de uma liga binária tridimensional que está sob o
efeito de um campo magnético, provocando assim movimentação da parte lı́quida. Uma descrição
completa do modelo pode ser encontrada em [2], já a análise matemática do caso bidimensional
encontra-se em [1]. Obtivemos resultados similares aos encontrados em [1], ou seja, existência de
solução fraca, princı́pio do máximo, regularidade para soluções e um resultado de continuidade
das soluções com relação aos dados iniciais que implica na unicidade de solução. Além disso,
obtivemos um resultado de existência de solução fraca para um caso degenerado do modelo
proposto, neste caso utilizamos principalmente as ideias contidas em [3].
O modelo que descreve a evolução no tempo envolve as seguintes incógnitas: a velocidade
do fluido u , a pressão p, a função potencial do campo elétrico φ , a concentração relativa c
de um dos compostos, e um outro parâmetro ψ que descreve o “quão sólido” está cada ponto
da substância em um determinado tempo; esse parâmetro é conhecido como campo de fase, ψ
é igual a 0 se o estado é sólido e igual a 1 se o estado é lı́quido e para os valores de ψ entre 0
e 1, a liga se encontra em um estado intermediário, chamado mushy. O modelo que descreve a
evolução no tempo é o que segue.



∂u
ρ0
+ (u · ∇)u
∂t
div(u) = 0 em Q



= −∇p + µ∆u + A1 (ψ, c) + b(ψ)((−∇φ + u × B) × B) em Q,

∆φ = div(u × B) em Q,
∂ψ
+ (u · ∇)ψ = ǫ2 ∆ψ + A2 (ψ, c) em Q,
∂t
∂c
+ (u · ∇)c = div(D(ψ)∇c + A3 (ψ, c)∇ψ) em Q,
∂t
∂φ
∂ψ
∂c
u=
=
=
= 0 sobre ∂Ω × (0, +∞),
∂n
∂n
∂n
u(0) = u0 , ψ(0) = ψ0 , c(0) = c0 em Ω,
onde Q = Ω × (0, +∞) em que Ω é um domı́nio aberto e limitado em R3 , com fronteira ∂Ω
de classe C ∞ , B é o campo magnético, ρ0 é a densidade, µ é a viscosidade, ǫ é uma constante
positiva dada, n é o campo de vetores unitários e normais a ∂Ω e A1 , A2 , A3 e D são funções
não lineares. No caso degenerado citado acima, o coeficiente de difusão da concentração D
se degenera, i.e., a hipótese será apenas que 0 ≤ D, enquanto que no caso não degenerado
0 < D0 ≤ D, em que D0 é uma constante.
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