
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química

Multiplicadores de Lagrange e Princípio da Entropia – Mecânica dos
meios contínuos.

André O. Guerrero (PG)*1, Adalberto B. M. S. Bassi (PQ)1

*andreoguerrero@gmail.com

1Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, C.P. 6154, CEP 13084-971, Campinas, SP, Brasil

Palavras Chave:Meios Contínuos, viscosidade.

Introdução
O estudo de estados fora do equilíbrio
termodinâmico e com propriedades intensivas
heterogeneamente distribuídas é de fundamental
importância para a compreensão dos corpos físicos
reais, porque estes estados, ao invés de
corresponderem a um pequeno conjunto de
exceções, correspondem à maioria, senão à quase
totalidade dos corpos realmente observados.
A mecânica dos meios contínuos apresenta-se
como uma adequada abordagem teórica destes
estados, dado que, além de não exigir o equilíbrio
do sistema em estudo, também não exige a sua
homogeneidade.
Princípios como a conservação de massa, energia e
momentos linear e angular são fundamentais para o
estudo destes corpos reais, assim como a
consideração de que é dissipativo qualquer
processo ao qual seja submetido um corpo real.
O método de multiplicadores de Lagrange aplicado
à verificação do princípio da entropia, desenvolvido
por Liu1, aliado ao princípio da objetividade material,
ou seja, de que toda propriedade de um corpo deve
ser objetiva com relação a transformações
ortogonais ( = para escalares, = para
vetores e = para tensores), apresentam-se
como uma poderosa ferramenta para a investigação
de processos fora da homogeneidade e do equilíbrio
termodinâmico.

Resultados e Discussão
Usando o método de Liu (multiplicadores de
Lagrange) aplicado ao princípio da entropia, com as
equações de balanço de massa, momento linear e
energia funcionando como restrições (sendo os
multiplicadores correspondentes Λ , e Λ ),+ ( ) = 0,+ ( ) − = 0,̂ + ( ) − . − = 0,+ ( ) − ≥ 0,
obtém-se um conjunto de equações relacionando a
entropia ( ), a energia interna ( ), o fluxo de calor
( ), o fluxo de entropia ( ) e o tensor de tração( ),
bem como uma expressão para a produção residual

de entropia, que dependem de quais são as
propriedades do sistema escolhidas como variáveis
independentes.
Para o conjunto de variáveis , , (densidade
mássica, temperatura e gradiente de
temperatura)obtém-se a produção residual de
entropia − Λ ≥ 0
e uma expressão para o tensor de tração= − .
Para o conjunto de variáveis , , , (sendo
o tensor parte simétrica do gradiente de
velocidades),obtém-se a produção residual de
entropia − Λ + [Λ . − Λ . ] ≥ 0,
sem obter uma expressão direta para o tensor de
tração, dado que este permanece na expressão
para a produção residual de entropia.
A investigação da forma específica do tensor de
tração está em andamento e envolve o estudo dos
teoremas de representação de funções isotrópicas
escalares, vetoriais e tensoriais.2,3

Conclusões
Na produção residual de entropia correspondente
ao conjunto de variáveis , , ,o único modo
de dissipação que aparece no sistema é através do
fluxo de calor, diferentemente do que ocorre quando
o tensor parte simétrica do gradiente de velocidade
( ) é incluído entre as variáveis.
O tensor de tração obtido com as variáveis, , não apresenta viscosidades e, portanto,
é inapropriado para o estudo dos processos de
vitrificação, que é o objetivo da pesquisa em
andamento. No entanto, a inclusão do tensor faz
com que, para obter o tensor de tração desejado,
seja necessário estudar os teoremas de
representação de funções isotrópicas.
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