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Os fenômenos que envolvem a cli:Dãmica- de ga
ses rarefeitos têm sido o foco de in~esse de muitos 
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dinâmica de gases rarefeitos, pois atualmente se 
dispõem de recursos computacionais mais modernos 
e apropriados, bem como formulações mais elab<r 
radas para os modelos cinéticos. 

Neste tra balho, o método analítico de ordenadas 
discretas (ADO) ll) é usado no tratamento do pr<r 
blema de Deslizamento Viscoso, descrito segundo o 
modelo S 15]. 

Para descrever o processo de interação entre o 
gás e a parede, diferentemente da R.ef. 15], segue-se 
Williams [7) c ut iliza-se o modelo difuso-especular, 
que considera que uma fração de partículas se reflete' -., 

~,. difusi~.~enqwmt~ç>_a:f:!açãic:nestante é refleti dá ' · 
especularmente. · · • · 

Obtém-se resu1ta.dós numéricos, com ótima pre
cisão, para o perfil de velocidade das partículas e 
para o coeficiente de deslizamento viscoso. Esse 
coeficiente é normalmente usado quando condições 
de escorrega.mento são associadas com soluções das 
equações de Navier-Stokes !4]. 

Observa-se ao final deste trabalho que o uso de 
equações modelo t.em se mostrado uma boa a.ltcr
nativa na abordagem de problemas da dinâmica de 
gases rarefe itos. Em particular, o uso de núcleos 
sintét icos , como o definido pelo modelo S, associ
ado a aplicação do método aualítico de ordenadas 
discretas (AOO) , torna o trabalho computacional 
si mples, fácil de ser irnplemcnt<Jdo e produ~ resul
tados com S<ILh:;fat<Íria prccisiio, qunndo cOillJH\rados 
com modelos de freqliê ndet variá.vd. 
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