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1 Introdução
O pro esso de ltração tangen ial onsiste num pro esso de separação de partí ulas sólidas,
presentes em líquido, bastante e az, utilizado, prin ipalmente, em indústrias alimentí ias. Nos
pro essos de ltração tangen ial em membranas tubulares (ou tubos permeáveis), a pressão
impele somente parte do produto através da membrana, enquanto que o produto restante ui
tangen ialmente à sua superfí ie. Durante a ltração, partí ulas dentro do uxo de alimentação
são onve tivamente dirigidas para a superfí ie da membrana onde elas a umulam, enquanto que
o movimento difusivo de partí ulas ausa um transporte, dessas partí ulas, oposto ao transporte
onve tivo do es oamento de ltrado (permeado)[3, 5℄. O a úmulo de partí ulas próximo à
superfí ie da membrana provo a o aumento na resistên ia hidráuli a para o uxo de permeado,
o que a arreta em uma perda de e iên ia. Por isso, um extenso estudo dos fenmenos de
transporte é ne essário para o melhor entendimento dos me anismos de transferên ia de massa
presentes no pro esso [2, 4℄. Assim, em função da importân ia do assunto, numerosos estudos
numéri os têm sido onduzidos por diversos grupos de pesquisa.
Em es oamentos em que a onve ção é importante, a dis retização adequada dos termos onve tivos da equação que representa o referido es oamento é essen ial para a qualidade da solução
numéri a. A es olha do tipo de dis retização pode gerar os ilações não físi as e onsequentemente a arretar instabilidade numéri a. Dentro desse enário, esse trabalho visa estudar as
formas de aproximação dos termos onve tivos da equação de onve ção-difusão, a qual modela
a distribuição de partí ulas sólidas no es oamento em tubos permeáveis (pro esso de ltração
tangen ial).

2 Formulação Matemáti a
Nesta investigação é onsiderado um es oamento in ompressível, isotérmi o e ompletamente
desenvolvido em tubo ilíndri o om paredes permeáveis. A formulação matemáti a adimensional
é determinada pela equação de onservação das espé ies quími as ( onve ção-difusão) [5℄:
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A Eq. (1) juntamente om suas ondições de fronteira, foram dis retizadas pela té ni a de
diferenças nitas e o termo ove tivo foi aproximado por dois esquemas, upwind de primeira e
segunda ordem [1℄. O sistema de equações gerados pela té ni a de dis retização foi resolvidado
numeri amente pelo método iterativo de Gauss-Seidel.

3 Resultados e Dis ussões
A Fig. 1 apresenta resultados para o perl de on entração, (c/c0 ), próximo à superfí ie
permeável, em função da ordenada axial, (z/R), para diferentes números de Reynolds, om
malha omputa ional 1500 × 1500.
Observa-se na Fig. 1(a) que a medida que o número de Reynolds aumenta a on entração
ao longo do tubo diminui, isso se dá devido ao fato de que om o aumento do número de
Reynolds, têm-se maiores velo idades axiais, o que a arreta em uma diminuição do a úmulo de
solutos na superfí ie porosa. Assim, nota-se que resultados são qualitativamente ompatáveis
om a literatura. Na Fig. 1(b), tem-se omparação do perl de on entração para os esquema
esquemas upwind de primeira e segunda ordem. Como pode-se notar não houveram diferenças nos
resultados numéri os para os pers de on entração produzidos pelos dois esquemas onve tivos
om diferentes números de Reynolds, assim, observa-se que os esquemas apresentam desempenho
semelhantes.
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Figura 1: Comparações de perl de on entração para diferentes Reynolds.
Apresenta-se na Fig. 2 omparações entre os resultados numéri os, obtidos neste trabalho,
om o resultado analíti o-numéri o obtido por Venezuela [4℄. Para isso, simulações para pers
de on entração em função da oordenada axial para os termos onve tivos upwind de primeira
e segunda ordem foram realizadas om os seguintes dados: Re = 300; D = 7 × 10−10 m2 /s;
vw = 1, 361 × 10−6 m/s; R = 0, 015 m; ρ = 1000 kgm−3 . Observa-se que os resultados obtidos
numeri amente neste trabalho possuem uma boa on ordân ia om o resultado da literatura [4℄,
om erro relativo (ER%) máximo de 1,58%.

Figura 2: Comparação entre os resultados obtidos neste trabalho om os resultados analíti onuméri o da literatura.

4 Con lusão
Neste trabalho foi realizado um estudo da equação de onve ção-difusão que modela a onentração de partí ulas próximo a parede de um tubo permeável. Sendo o prin ipal objetivo
veri ar a inuên ia de diferentes aproximações para o termo ove tivo nos resultados numérios. A partir das simulações realizadas para análise dessa modelagem e omparações om outras
investigações da literatura, pode-se on luir que para as aproximações upwind de primeira e
segunda ordem do termo onve tivo os resultado numéri o não tiveram alteração do perl de
on entração.
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